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1.

Úvod

První myšlenka k nastavení společného financování sociálních služeb za ORP Nový Bor začala vznikat
již při tvorbě prvního komunitního plánu území, který zpracovával Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bor v roce 2007. Tuto myšlenku podpořili členové Svazku obcí
Novoborska v dokumentu Strategie území správního obvodu ORP na období 2015 –2024 – cíl
1. 2. „Vytvořit společný systém financování sociálních služeb na území Novoborska“. Na mnoha
jednáních SON bylo toto téma diskutováno a od roku 2016 se začalo intenzivně pracovat na
podkladech pro společné financování sociálních služeb v území SON.
Úkoly pro obce při zajišťování sociálních služeb jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., § 94,
o sociálních službách. Společné plnění těchto úkolů za celý SON je výhodné pro všechny obce jak
ekonomicky, tak prakticky.

1.1. Základní informace o strategii
Tento dokument byl připraven ve spolupráci s vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Novém Boru, s poskytovateli, starosty obcí, s pracovníky Oddělení rozvoje a
financování sociálních služeb Krajského úřadu Libereckého kraje a členy pracovních skupin
komunitního plánování.
Dokument by měl sloužit jako nástroj pro vysvětlení problematiky financování sociálních služeb. Je to
živý dokument, se kterým je třeba pracovat, aktualizovat, doplňovat potřeby území a diskutovat
o dalších možnostech rozvoje sociální podpory občanům území SON.

1.2. Účel strategie
Účelem strategie je vymezit a definovat potřebnou síť sociálních služeb na území Novoborska,
stanovit potřebné kapacity služeb pro cílové skupiny obyvatel a navrhnout možná řešení pro
stanovení výše příspěvku na spolufinancování sociálních služeb.
Jde o živý dokument, se kterým se bude dále pracovat. Každoročně by měla probíhat revize
potřebných kapacit, aktualizace sítě sociálních služeb a dalších podpůrných projektů, které navazují
nebo suplují sociální služby tam, kde na ně není prostor.
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1.3. Uživatelé strategie
Dokument je primárně určen obcím Svazku obcí Novoborska, které se připojily ke společnému
financování sociálních služeb, jejich občanům a voleným orgánům.
Dalšími uživateli strategie mohou být poskytovatelé sociálních služeb a aktivit souvisejících se
sociálními službami, kteří tak mohou získat přehled o navazujících sociálních službách v území, dále
pak příspěvkové organizace a organizační složky měst, pracovníci sociálních odborů městských úřadů,
Krajský úřad Libereckého kraje a ostatní představitelé organizací a subjektů v rámci daného území mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru.

1.4. Vybrané použité dokumenty
K tvorbě strategie byly použity následující dokumenty:
•
•
•

•
•

Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2016 - 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Strategie území správního obvodu ORP Nový Bor v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volnočasových aktivit se zaměřením
na rozvoj cestovního ruchu, na období 2015 - 2024
Metodika pro obecní samosprávy k procesu spolufinancování sociálních služeb v rámci sítě
Libereckého kraje, vydaná v listopadu 2018
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb – aktualizace pro rok 2018
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2.

Základní údaje o území Svazku obcí Novoborska

2.1. Zapojené obce a obyvatelstvo
Ve Svazku obcí Novoborska je celkem 19 členských obcí, zahrnuje obce ORP Nový Bor a částečně
i ORP Česká Lípa. Strategie financování sociálních služeb se týká pouze ORP Nový Bor, včetně obce
Nový Oldřichov. ORP Česká Lípa samostatně komunitně plánuje a tvoří síť sociálních služeb pro své
území, včetně jejich financování.
Veškeré informace o spolufinancování sociálních služeb se tedy budou týkat celkem 17 obcí.

Tabulka č.1: Přehled obcí SON

OBCE SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA

POČET OBYVATEL K 1.1.2018

Cvikov
Česká Lípa
Chotovice
Kamenický Šenov
Krompach
Kunratice u Cvikova

4 415
36 385
159
3 906
159
600

Mařenice
Nový Bor
Nový Oldřichov
Okrouhlá
Polevsko
Prysk

305
11 744
778
557
404
431

Radvanec
Skalice u České Lípy
Sloup v Čechách
Slunečná
Svojkov
Svor
Velenice
CELKEM SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA

229
1 507
722
138
240
671

ZAPOJENÍ DO STRATEGIE

ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

173

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

63 523

17
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Obce správního odboru ORP Nový Bor

Tabulka č.2: Demografický vývoj obyvatel v území ORP Nový Bor (mimo Nový Oldřichov)

2013
Počet obcí
v tom s počtem obyvatel:
do 199
200–499
500–999
1 000–4 999
5 000–19 999
Stav obyvatel k 31. 12.
v tom ve věku:
0–14
15–64
65 a více
Průměrný věk
Index stáří (65+ / 0–14)
Muži
v tom ve věku:
0–14
15–64
65 a více
Průměrný věk

2014

2015

2016

2017

16

16

16

16

16

4
4
4
3
1
26 438

4
4
4
3
1
26 289

4
4
4
3
1
26 340

3
5
4
3
1
26 309

3
5
4
3
1
26 268

3 958
17 914
4 566
41,6
115,4
13 054

3 887
17 642
4 760
42,0
122,5
12 993

3 912
17 388
5 040
42,3
128,8
13 034

3 935
17 109
5 265
42,6
133,8
12 991

3 965
16 857
5 446
42,9
137,4
12 949

2 043
9 059
1 952
40,2

2 010
8 962
2 021
40,6

2 012
8 847
2 175
41,0

2 016
8 711
2 264
41,2

2 013
8 616
2 320
41,5
7

2013
Index stáří (65+ / 0–14)
Ženy
v tom ve věku:
0–14
15–64
65 a více
Průměrný věk
Index stáří (65+ / 0–14)
Živě narození
v tom:
muži
ženy
Živě narození na 1 000 obyvatel
Zemřelí
v tom ve věku:
0
1–14
15–39
40–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80 a více
Muži
v tom ve věku:
0–14
15–64
65 a více
Ženy
v tom ve věku:
0–14
15–64
65 a více
Zemřelí na 1 000 obyvatel

2014

2015

2016

2017

95,5
13 384

100,5
13 296

108,1
13 306

112,3
13 318

115,3
13 319

1 915
8 855
2 614
43,0
136,5
227

1 877
8 680
2 739
43,4
145,9
234

1 900
8 541
2 865
43,7
150,8
247

1 919
8 398
3 001
44,0
156,4
252

1 952
8 241
3 126
44,2
160,1
254

110
117
8,6
254

131
103
8,9
259

126
121
9,4
264

128
124
9,6
283

125
129
9,7
290

1
1
8
21
33
33
21
26
110
140

6
25
25
38
34
36
95
143

1
7
25
22
40
44
29
96
133

8
22
14
46
38
37
118
161

1
6
26
19
32
58
45
103
165

2
42
96
114

41
102
116

1
34
98
131

38
123
122

1
34
130
125

20
94
9,6

15
101
9,8

20
111
10,0

6
116
10,8

17
108
11,0

[Zdroj: ČSÚ, 2018]
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Graf č.1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2013-2018 – stav k 31.12. (obce ORP Nový Bor + obec Nový Oldřichov)

[Zdroj: ČSÚ, 2018]

2.2. SWOT analýza
Silné stránky:

Slabé stránky:

-

funkční systém komunitního plánování

-

-

dobrá spolupráce s poskytovateli

-

-

velká podpora ORP Nový Bor

-

-

výborná komunikace s OSVZ

-

-

zapojení poskytovatelů do procesů
plánování
široká nabídka sociálních služeb

-

jednotný systém spolufinancování obcí
v rámci svazku
dobrá návaznost služeb

-

spolupráce mezi poskytovateli při
hledání řešení

-

-

-

-

malá informovanost o službách v obcích
I.typu
nedostatek finančních prostředků
malé povědomí o možnostech využití
systému podpory
nesystémová podpora kraje a státu
nejisté prostředí pro poskytovatele
z hlediska dlouhodobého výhledu
nestabilní pracovní pozice koordinátora
sociálních služeb v území
nestabilita personálního obsazení
z důvodu individuálních projektů
malá zpětná vazba od uživatelů
nedostatečná spolupráce se zdravotní
oblastí
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Příležitosti:

Hrozby:

-

větší osvěta v obcích

-

výměna zastupitelů v důsledku voleb

-

organizování více společných setkání
s poskytovateli a zástupci měst a obcí –
burzy poskytovatelů sociálních služeb
zapojení zastupitelů do plánovacích
procesů
informace o službách formou
konkrétních příběhů lidí
větší podpora ze strany kraje, státu…

-

návštěva jiných území – příklady dobré
praxe
hledání nových prostor k provozování
poboček poskytovatelů v území
nabídka projektů EU zaměřená na
sociální politiku
vybudování nových pobytových zařízení
pro seniory

-

zvyšování příspěvků na sociální služby
v důsledku zvyšování nákladů
poskytovatelů
nekoncepční poskytování příspěvků na
sociální služby
nepřehlednost v důsledku
nekoordinování procesu plánování
nárůst nových služeb se stejným
zaměřením/duplicita služeb
stárnoucí populace – nedostatek
zařízení a terénních služeb
velká migrace odborného sociálního
personálu
neufinancovatelnost potřebných
sociálních služeb
nárůst osob sociálně slabých a méně
přizpůsobivých

-

-

-
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3.

Analytická část

3.1. Analýza současného stavu
V současné době je poskytování příspěvků sociálních služeb následující:
Město Nový Bor má svůj dotační systém, který funguje cca od roku 2012, celkově vynaložené
prostředky se zvyšují, v roce 2012 byla tato částka 200 000 Kč, v roce 2018 již 1 100 000 Kč (mimo to
činí příspěvek příspěvkové organizaci cca 5 500 000 Kč).
Dotační systém má dva podprogramy:
a)
registrované sociální služby (jsou v Základní síti Liberecké kraje, tzn. že jsou KÚ LK
spolufinancovány)
b)
aktivity související se sociálními službami (např. příspěvek osobám pověřeným k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí, provoz sociálního automobilu, dobrovolnická činnost apod.)
Další možností jsou individuální žádosti o účelové dotace, které nelze zařadit pod výše uvedené
dotační programy. Tyto žádosti lze podávat po celý rok.
ORP Nový Bor má vypracovaný systém, který je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a dalšími zákony (340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv).
Každoročně jsou na webových stránkách města vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o příspěvky na
sociální služby a aktivity související se sociálními službami. Termín pro podávání žádostí je 1 měsíc
(vždy cca od poloviny února do poloviny března). Poté se žádosti zpracují, prověří se oprávněnost
požadavků a zástupci koordinační skupiny komunitního plánování provedou návrh příspěvků, který je
předložen Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví města Nový Bor. Proces schvalování
navržených příspěvků pokračuje na jednání Rady a Zastupitelstva města Nový Bor. Schválené výše
příspěvků jsou na základě veřejnoprávních smluv zaslány poskytovatelům ke spolufinancování jejich
činnosti. Po skončení roku poskytovatelé předloží vyúčtování dotace Finančnímu odboru MěÚ Nový
Bor dle Zásad pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města
Nový Bor.
Ostatní obce do roku 2018 včetně poskytují individuální dotace, dary či vyplácejí částky přímo
poskytovatelům dle vlastního uvážení (poskytované služby občané obcí využívají) nebo na
doporučení Krajského úřadu Libereckého kraje (podle počtu obyvatel např. Hospic sv. Zdislavy, Most
k naději apod.), což jsou vlastně politická rozhodnutí, která narušují metodiku financování sociálních
služeb.
Není v silách poskytovatelů posílat žádosti na všechny obce a není reálné, aby obce posílaly příspěvky
všem poskytovatelům. Tento dosavadní způsob poskytování příspěvků je jak pro obce, tak pro
poskytovatele administrativně velmi náročný. Vyúčtování příspěvků musí poskytovatelé zpracovávat
na každý obdržený příspěvek. Mnohdy jsou to i malé částky, což poskytovatele administrativně velmi
zatěžuje a ztrácí tak čas, který by mohli věnovat přímé práci s klienty.

11

Při vyplácení příspěvků či darů jednotlivými obcemi není zaručeno, že příspěvek obdrží opravdu
všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří v území působí a jsou v Základní síti registrovaných
poskytovatelů Libereckého kraje. Vyplácení je nekoncepční, mohou se tak zvýhodňovat někteří
poskytovatelé, zafinancovat nekvalitní poskytovatelé nebo poskytovatelé, kteří neposkytují službu na
území Novoborska nebo ti, kteří nejsou v Základní síti Libereckého kraje, a tím pádem nejsou krajem
podpořeny.

3.2. Přehled poskytovaných služeb a počty klientů
Na území Novoborska působí 22 - 25 poskytovatelů sociálních služeb a aktivit, které se sociálními
službami souvisí. Počet obsloužených klientů je v následující tabulce uveden za všechny obce Svazku
obcí Novoborska (vyjma České Lípy a Velenic). Některé služby jsou poskytovány anonymně, a proto
se údaje o počtech klientů zjišťují velmi obtížně.

Tabulka č.3: Přehled poskytovatelů, kteří žádají o příspěvky v rámci dotačního řízení

Název poskytovatele

Druh sociální služby

Déčko Liberec z.ú.

Odborné sociální poradenství

465

Odborné sociální poradenství

52

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Počet klientů v roce 2018

Osobní asistence

9

Tlumočnické služby

4

Odlehčovací sužby (terénní)

1

Farní charita Česká Lípa

Azylové domy

26

Farní charita Česká Lípa

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

46

FOKUS Liberec o.p.s.

Podpora samostatného bydlení

2

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Odborné sociální poradenství

11

Most k Naději, spolek

Terénní programy

27

Rytmus Liberec, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Centrum LIRA, z.ú.

Raná péče

Centrum LIRA, z.ú.
Rodina v centru z.ú.
AHC, a.s.

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
Odlehčovací služby

6
10
2
97
2

12

Název poskytovatele

Druh sociální služby

Počet klientů v roce 2018

AHC, a.s.

Domovy pro seniory

18

Anděl strážný, z.ú.

Tísňová péče

15

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Rodinná poradna - služby sociálně
právní ochrany dětí
Rodinná poradna - služby sociálně
právní ochrany dětí

Farní charita Česká Lípa

Sociální automobil

7

FC Nový Bor

Spolupráce s Dětským domovem
Krompach

2

ADRA, o.p.s.

Dobrovolnická činnost

Rodina v centru z.ú.

47
33

19

13

Tabulka č.4: Počty klientů, kteří využili sociální služby v r.2017
Počet
uživatelů
Identifikator ORP
Nový Bor
v r.2017

Poskytovatel

Název služby

Druh služby

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Osobní asistence Česká Lípa

§39 - Osobní asistence

7559709

9

DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec o.p.s. - Osobní
asistence

§39 - Osobní asistence

5793673

2

Ostara, příspěvková organizace

OSTARA, přísp. organizace

§48 - Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

7759833

30

Domov důchodců a dům s pečovatelskou
službou Zákupy, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

§49 - Domovy pro seniory

3001174

3

Domov důchodců a dům s pečovatelskou
službou Zákupy, příspěvková organizace

Pečovatelská služba - terénní

§40 - Pečovatelská služba

3555154

16

Lucie Brožková

KDP Sluníčko

§40 - Pečovatelská služba

5957695

22

Město Cvikov

Pečovatelská služba Cvikov

§40 - Pečovatelská služba

2700736

61

§40 - Pečovatelská služba

1129034

52

§40 - Pečovatelská služba

7901485

191

Město Kamenický Šenov
Pečovatelská služba
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková
Pečovatelská služba
organizace
Anděl strážný, z.ú.
Tísňová péče

§41 - Tísňová péče

8384795

11

Život 90, z. ú.

Tísňová péče Areíon pro
seniory a zdravotně postižené

§41 - Tísňová péče

2684509

1

FOKUS Liberec o.p.s.

Podpora samostatného
bydlení

§43 - Podpora
samostatného bydlení

3596108

2

§44 - Odlehčovací služby

5657898

1

§46 - Denní stacionáře

2293541

8

§46 - Denní stacionáře

1280179

11

§47 - Týdenní stacionáře

7722244

1

6552817

5

9015328

2

§37 - Odborné sociální
poradenství

2632467

14

§37 - Odborné sociální
poradenství

4337287

262

1840164

30

9813481

169

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Odlehčovací služby
Denní a pobytové sociální služby,
Denní stacionář
příspěvková organizace
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková
Denní stacionáře
organizace
Jedličkův ústav, p.o., Týdenní
Jedličkův ústav, příspěvková organizace
stacionář - Dům F

Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace
Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Centrum ambulantních služeb
- program ambulant. porad.
Poradna Bílého kruhu bezpečí,
z.s., Liberec
Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy
Liberec
Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy
Česká Lípa
Odborné sociální poradenství
Česká Lípa

Déčko Liberec z.s.

Občanská poradna Liberec

Rodina v centru, z.ú.

NZDM Vafle

§62 - Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

2930990

61

ADVAITA, z. ú.

Centrum ambulantních služeb
- doléčovací program

§64 - Služby následné péče

4142726

1

Centrum LIRA, z. ú.

Centrum LIRA, z. ú.

4823957

4

Farní charita Česká Lípa

Startér

2925974

73

ADVAITA, z. ú.
Bílý kruh bezpečí, z.s.

§37 - Odborné sociální
poradenství
§37 - Odborné sociální
poradenství

§37 - Odborné sociální
poradenství
§37 - Odborné sociální
poradenství

§65 - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
§65 - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

14

Poskytovatel

Název služby

Druh služby

Rodina v centru, z.ú.

Štafeta

§65 - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa,
o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro §66 - Sociálně aktivizační
seniory a osoby se zdravotním služby pro seniory a osoby
postižením
se zdravotním postižením

TyfloCentrum Liberec o. p. s.
ADVAITA, z. ú.
LAMPA, z.s.
Most k naději
Rytmus Liberec, o.p.s.
TyfloCentrum Liberec o. p. s.
Tyfloservis, o.p.s.
PAMPELIŠKA, o.p.s.
Sociální služby města Mimoň, příspěvková
organizace
Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace

9072226

4

6756200

3

4853448

2

7555345

7

§69 - Terénní programy

8306216

32

§70 - Sociální rehabilitace

2527518

4

Sociální rehabilitace
Krajské ambulantní středisko
Liberec
Pampeliška - Domov pro
seniory

§70 - Sociální rehabilitace

8340162

1

§70 - Sociální rehabilitace

3843439

5

§49 - Domovy pro seniory

6967411

1

Domov důchodců Mimoň

§49 - Domovy pro seniory

3625295

1

Domov důchodců
§50 - Domovy se zvláštním
Jindřichovice pod Smrkem,p.o. režimem

9266427

1

§50 - Domovy se zvláštním
režimem

9835515

70

2572767

3

5391602

1

§51 - Chráněné bydlení

7044506

3

§51 - Chráněné bydlení

3865693

1

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Pampeliška-domov se
zvláštním režimem

Rodina24 z. ú.

Vila Vitae

Centrum LIRA, z. ú.

30

§66 - Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
§68 - Terapeutické
komunity
§69 - Terénní programy

Domov se zvláštním režimem

FOKUS Liberec o.p.s.

4141507

sociálně aktivizační služby pro
zrakově postižené občany Česká Lípa
Terapeutická komunita
ADVAITA
Centrum LAMPA - TP
Most k naději – Terénní
programy pro uživatele drog
Rytmus Liberec, o.p.s.

Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace

DH Liberec, o.p.s.

Počet
uživatelů
Identifikator ORP
Nový Bor
v r.2017

DH Liberec o.p.s. - Chráněné
bydlení
Chráněné bydlení pro duševně
nemocné
Centrum LIRA, z.ú.

§50 - Domovy se zvláštním
režimem
§50 - Domovy se zvláštním
režimem

§54 - Raná péče

3959325

14

Nepřetržitá telefonická
krizová pomoc pro seniory a
jejich blízké - senior telefon

§55 - Telefonická krizová
pomoc

4892203

113

Tlumočnické služby LK

§56 - Tlumočnické služby

2453453

2

Azylový dům Jonáš

§57 - Azylové domy

1297986

3

Návrat, o.p.s.
Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková org.

Azylový dům Speramus

§57 - Azylové domy

6224406

2

Dům humanity

§57 - Azylové domy

6732891

6

Intervenční centrum

§60a) - Intervenční centra

1701584

17

NADĚJE

Dům Naděje Jablonec n.Nisou

1020591

1

2481915

1

Život 90, z. ú.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
Farní charita Česká Lípa

NADĚJE
FOKUS Liberec o.p.s.

Středisko Naděje Liberec Valdštejnská
Sociální rehabilitace

§61 - Nízkoprahová denní
centra
§61 - Nízkoprahová denní
centra
§70 - Sociální rehabilitace

8208204

5

Počet uživatelů celkem
[Zdroj: KISSOS, 2018]

1375

15

16

68455232

70226148
46749411
28700210

Odborné sociální
poradenství
Odborné sociální
poradenství
Osobní asistence
Tlumočnické služby
Azylové domy
SAS pro rodiny s dětmi
Podpora samostatného
bydlení
Odborné sociální
poradenství
Terénní programy
Sociální rehabilitace

Raná péče

Déčko Liberec z.ú.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Farní charita Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa

FOKUS Liberec o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Most k Naději, spolek

Rytmus Liberec, o.p.s.

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

27322793

63125137

70226148

26593980

26593980

26593980

IČ

Druh sociální služby

Název poskytovatele

Tabulka č.5: Přehled poskytovatelů SON

3959325

2527518

8306216

9543067

3596108

2925974

1297986

2453453

7559709

1840164

9813481

ambulantní, terénní

ambulantní, terénní

terénní

ambulantní, terénní

terénní

ambulantní, terénní

pobytová

terénní

terénní

ambulantní, terénní

ambulantní

Rodina dítěte se zrak., mentál., těles. a kombin.
postižením včetně poruch autistického spektra.
Rodina dítěte s ohrožením zdravého vývoje v
oblasti zrakové, mentální a tělesné.

Osoby se zdravotním postižením

Osoby závislé a ohrožené závislostí na
návykových látkách a patologickým hráčstvím

Osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním
postižením, senioři, osoby s chronickým
onemocněním

Osoby se zdravotním postižením

Rodina s dítětem/dětmi

Oběti domácího násilí, rodiny s dítětem/dětmi,
osoby bez přístřeší

Osoby se sluchovým postižením, osoby s
kombinovaným postižením

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Pracují pro všechny cílové skupiny

Registrační Forma poskytování
Cílová skupina
číslo služby služby

3.3. Síť registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a aktivit souvisejících se sociálními službami
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27004295
27004295

SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Odlehčovací služby
Domovy pro seniory
Tísňová péče
Dům na půl cesty

Centrum LIRA, z.ú.

Rodina v centru z.ú.

Rodina v centru z.ú.

AHC, a.s.

AHC, a.s.

Anděl strážný, z.ú.

Snílek, o.p.s.

3802797

8384795

4530859

9450189

2930990

4141507

4823957

Registrační
číslo služby

pobytová

terénní

pobytová

pobytová

ambulantní, terénní

ambulantní, terénní

ambulantní, terénní

Forma poskytování
služby

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Rodina a děti

Rodina a děti

Rodina dítěte s poruchami autistického spektra
či s podezřením na poruchy autistického
spektra

Cílová skupina

Registrační Forma poskytování
Cílová skupina
číslo služby služby

Pozn.: Rodina v centru, z. ú. , sociální služba SAS pro rodiny s dětmi v roce 2018 a 2019 nebyla provozována, tuto službu poskytovala Farní charita Česká Lípa
v rámci projektu. Na období 2020 požádalo území pro opětovné zařazení služby do Základní sítě Libereckého kraje.

26640007

2771527

24160369

24160369

28731191

IČ

Druh sociální služby

Název poskytovatele

IČ

Druh sociální služby

Název poskytovatele

3.4. Přehled příspěvkových organizací a ostatní subjektů, poskytující sociální služby
V tabulce č. 6 je uveden přehled příspěvkových organizací a ostatních organizací, které v území
působí, avšak dosud nežádaly o finanční příspěvky. Protože dochází k neustálému vývoji v potřebách
uživatelů, doplňuje se průběžně i síť poskytovatelů. Do roku 2019 nebyly příspěvkové organizace
zařazeny do systému podpory ze strany měst a obcí především z finančních důvodů.
Ve výzvách pro další období budeme pracovat s myšlenkou začlenění těchto organizací do
podporovaných subjektů. Nyní se připravují zásady pro poskytování příspěvků i těmto organizacím.
Bude se zvažovat např. stanovení omezené maximální výše příspěvku, o který by si mohly tyto
organizace žádat.

Tabulka č.6: Přehled příspěvkových organizací

Forma
Registrační číslo poskytování
sociální služby
(terénní/ambula
ntní/pobytová)

Název poskytovatele

Druh sociální služby

Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Telefonická krizová
pomoc

5393471

T

Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Intervenční centra

1701584

A,T

Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Odborné sociální
poradenství

4337287

A

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace

Denní stacionáře

2293541

A

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

2038560

P

Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace

Domovy se zvláštním
režimem

9835515

P

Jedličkův ústav, příspěvková organizace,
Týdenní stacionář - Dům F

Týdenní stacionáře

7722244

P

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

8900016

P
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Forma
Registrační číslo poskytování
sociální služby
(terénní/ambula
ntní/pobytová)

Název poskytovatele

Druh sociální služby

ADVAITA, z. ú.

Odborné sociální
poradenství

6552817

A

ADVAITA, z. ú.

Služby následné péče

4142726

A,P

ADVAITA, z. ú.

Terapeutické komunity

4853448

P

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Odborné sociální
poradenství

9015328

A,T

Společnost Dolmen, z. ú.

Podpora samostatného
bydlení

4353078

T

Společnost Dolmen, z. ú.

Chráněné bydlení

5227172

P

2073130

A,T

4501907

P

Laxus z. ú.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Odborné sociální
poradenství
Sociální služby
poskytované ve zdrav.
zařízení ústavní péče

OSTARA, příspěvková organizace

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

7759833

P

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Domovy pro seniory

6967411

P

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Domovy se zvláštním
režimem

2572767

P

SANREPO, o.p.s.

Nízkoprahová zařízení pro
6877163
děti a mládež

A

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. SAS pro OZP a seniory

9072226

A,T

Tichý svět, o.p.s.

Odborné sociální
poradenství

1679799

A, T

Tichý svět, o.p.s.

Tlumočnické služby

8477576

A, T

Tichý svět, o.p.s.

Sociální rehabilitace

4385424

A, T

Lucie Brožková Agentura Sluníčko

Pečovatelská služba

5957695

T
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3.5. Přehled příspěvkových organizací a organizačních složek měst ORP Nový Bor
Zřizovatelem příspěvkových organizací a organizačních složek jsou města Nový Bor, Cvikov
a Kamenický Šenov. Města je financují ze svých rozpočtů nemalými částkami. Do systému
spolufinancování v rámci Svazku tito poskytovatelé nebyli zařazeni v roce 2019, mají ale možnost
požádat o individuální dotaci. Pro další období se počítá s jejich zařazením do podporovaných
subjektů, stejně jako u příspěvkových organizací Krajského úřadu Libereckého kraje.

Tabulka č.7: Přehled příspěvkových organizací a organizačních složek

Město/obec

Organizace/organizační
složka

Územní působnost (obce)

Příspěvek zřizovatele
v roce 2018

Nový Bor

Sociální služby města Nový
Bor

Nový Bor, Polevsko, Okrouhlá,
Skalice u České Lípy,
Chotovice, Sloup v Čechách,
Svojkov, Radvanec

Cvikov

Pečovatelská služba města
Cvikov

Cvikov, Mařenice, Kunratice u
Cvikova, Svor, Krompach

276 069 Kč

Pečovatelská služba města
Kamenický Šenov

Kamenický Šenov, Prysk, Nový
Oldřichov, Slunečná

960 519 Kč

Kamenický Šenov

6 215 000 Kč

3.6. Přehled cílových skupin
Sociální služby a aktivity související se sociálními službami jsou poskytovány všem potřebným
skupinám občanů. Pro potřeby komunitního plánování jsou stanoveny 3 hlavní skupiny uživatelů:
• rodina a děti
• senioři a zdravotně znevýhodněné osoby
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
Všechny tyto skupiny jsou dále rozčleněny podle potřeb na další podskupiny. Podle tohoto členění je
možno rovněž snadno vyhledat vhodného poskytovatele v katalogu sociálních služeb, který je od
června 2018 nově přístupný v elektronické podobě na webových stránkách Svazku obcí Novoborska.
http://bezbarier.novoborsko.cz/katalog-socialnich-sluzeb/
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Tabulka č.8: Přehled cílových skupin

Cílové skupiny pro potřeby plánování

Cílové skupiny
senioři
senioři se zdravotním postižením

SENIOŘI (včetně cílové skupiny pečující osoby)

senioři trpící neurodegenerativními
onemocněními (osoby s Alzheimerovou demencí
a jinými typy demencí)
osoby s chronickým duševním onemocněním

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (včetně cílové skupiny
pečující osoby)

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby s poruchami autistického spektra
oběti domácího násilí

Podskupina obětí

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
A CIZINCI

Podskupina osob
sociálně vyloučených

Osoby v krizi

Národnostní menšiny a
cizinci

OSOBY ZÁVISLÉ A OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH
LÁTKÁCH A PATOLOGICKÝM HRÁČSTVÍM

RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby komerčně zneužívané
osoby bez přístřeší
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
osoby v krizi
etnické menšiny
imigranti a azylanti
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče
rodiny s dítětem/dětmi
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Tabulka č.9: Počet jednotlivých typů sociálních služeb na území SON a Nového Oldřichova (vyjma města Česká Lípa a obce
Velenice)

Druh sociální služby

Počet poskytovatelů

Služby sociální prevence

Služby sociální péče

§ 37 Sociální poradenství

4

§ 39 Osobní asistence

1

§ 40 Pečovatelská služba

3

§ 41 Tísňová péče

1

§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby

1

§ 43 Podpora samostatného bydlení

1

§ 44 Odlehčovací služby

1

§ 45 Centra denních služeb

X

§ 46 Denní stacionáře

2

§ 47 Týdenní stacionáře

X

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

2

§ 49 Domovy pro seniory

1

§ 50 Domovy se zvláštním režimem

1

§ 51 Chráněné bydlení

1

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

X

§ 54 Raná péče

1

§ 55 Telefonická krizová pomoc

1

§ 56 Tlumočnické služby

1

§ 57 Azylové domy

1

§ 58 Domy na půl cesty

1

§ 59 Kontaktní centra

1

§ 60 Krizová pomoc

1

§ 60a Intervenční centra

1

§ 61 Nízkoprahová denní centra

X

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

2

§ 63 Noclehárny

X

§ 64 Služby následné péče

X

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

X

§ 67 Sociálně terapeutické dílny

X

§ 68 Terapeutické komunity

X

§ 69 Terénní programy

1

§ 70 Sociální rehabilitace

1

[Zdroj: registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní šetření 201 8-2019]
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Tyto služby jsou poskytovány na území SON, některé mají svá sídla nebo pobočky v ORP Nový
Bor, ORP Česká Lípa nebo v Liberci. Služby rané péče a SAS pro děti s poruchou autistického spektra
do 10 let, které poskytuje Centrum LIRA, z. ú. jsou pro území zajišťovány v sídle organizace v Liberci.
Obce Svazku obcí Novoborska pravidelně tyto služby podporovaly.

Zdroje financování:
•

dotace z MPSV

•

vlastní prostředky z rozpočtu kraje

•

prostředky z rozpočtů obcí

•

projekty v rámci strukturálních fondů EU

•

příspěvky uživatelů
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4.

Návrhová část

4.1. Sběr informací – příprava podkladů
Pravidelně probíhá sběr aktuálních informací o potřebnosti sociálních služeb v území. Jsou
prověřováni jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, zjišťována dostupnost a kvalita poskytovaných
služeb. Informace o registrovaných sociálních službách v území, kapacitách, potřebnosti a kvalitě
služeb byly získávány průběžně z následujících zdrojů:
•
•
•
•

od poskytovatelů sociálních služeb (počet úvazků pracovníků přímé péče, počet lůžek)
od zástupců měst a obcí
od veřejnosti – klientů
z Krajského úřadu Libereckého kraje

Informace jsou projednávány v pracovních skupinách komunitního plánování, kde jsou zástupci
poskytovatelů, zástupci úřadů (OSVZ MěÚ Nový Bor, ÚP pobočka v Novém Boru, Svazku obcí
Novoborska), zástupci spolků, klubů a veřejnosti. Tyto pracovní skupiny zpracovávají i vyhodnocují
akční plány na jednotlivé roky, kde jsou aktuální informace o sociálních službách, potřebnosti
a dostupnosti služeb a výhledu do dalšího období.
Stejný postup bude uplatňován i v budoucnu. Pracovní skupiny komunitního plánování budou
zpracovávat a vyhodnocovat akční plány na jednotlivé roky. Tím bude mít území jistotu, že příspěvek
poskytuje kvalitní a potřebné službě, v potřebném rozsahu a kvalitě.
Základní síť organizací, poskytujících sociální služby v současné době odpovídá požadavkům území
(viz tabulka č. 5). Je nutné si uvědomit, že se potřeby obyvatel mění např. z důvodu stárnutí obyvatel,
ekonomické situace území apod. I na tyto změny může systém reagovat např. iniciováním navýšení
úvazků či lůžek, hledání nových služeb, příp. nových poskytovatelů služeb. Také z důvodu realizace
projektů EU vznikají nové služby, jejichž udržitelnost je v území potřebná.
Poskytované služby organizací zařazených do základní sítě území podléhají kontrole nejen při
vyúčtování dotace, ale průběžně se zjišťují informace o jejich kvalitě a naplněnosti. V případě
nedodržení závazků ze strany poskytovatele o dostupnosti, kvalitě a poskytování dané služby
v předem nasmlouvaném rozsahu, bude poskytovatel pro následující období vyřazen ze sítě
poskytovatelů sociálních služeb pro území Novoborska a bude vyhledán nový poskytovatel, který
bude daná kritéria splňovat.

4.2. Metodika financování
Návrh strategie financování byl projednáván na Krajském úřadě Libereckého kraje, hodnotili se
jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, výše úvazků a počty lůžek pro dané území. Vycházelo se ze
Základní sítě Libereckého kraje. Probíhala jednání ohledně metody výpočtu podílu spolufinancování.
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Původní návrh vycházel z referenčních hodnot, což jsou obvyklé náklady na úvazky a lůžka pro
jednotlivé sociální služby, které stanovuje KÚ LK.
Další jednání ohledně stanovení metody výpočtu proběhla s odborníkem na financování sociálních
služeb panem PhDr. Jakubem Čtvrtníkem z Institutu sociální práce, který má zkušenosti se zaváděním
spolufinancování obcí např. v rámci ORP Znojmo, které má 111 obcí. Náš původní návrh výpočtu
příspěvku metodou referenčních hodnot doporučil přepracovat a použít metodu výpočtu s použitím
vyrovnávací platby. Tuto metodu využili v ORP Znojmo, s nimiž jsme přípravu a realizaci systému
spolufinancování rovněž konzultovali.
Původní záměr, aby agenda financování sociálních služeb byla zajišťována v rámci kanceláře Svazku
obcí Novoborska, byl hodně diskutován. Tento systém by bylo možno využít, ale přinesl by určitá
rizika, především nestabilní personální zajištění (pracovníci Svazku jsou financovány převážně
z projektů EU), neexistuje dotační program, kontrolní a jiné mechanismy. Tato otázka byla
konzultována na KÚ LK a s jinými svazky, případně ORP, kde již systém spolufinancování funguje.
Vzhledem k tomu, že ORP má dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, § 92 odst. d), koordinační
povinnost, byl doporučen způsob financování přes ORP Nový Bor.

Výhody financování přes ORP Nový Bor:
•

•
•

ORP má v současné době vypracovaný dotační systém, který je ověřený již několik let, má
Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města
Nový Bor, zavedený systém na vyhlašování výzev, výplatu dotací a provádění vyúčtování
poskytnutých příspěvků
má zavedený kontrolní mechanismus na výplatu příspěvků poskytovatelům
je stabilnější z pohledu personálního obsazení (zaměstnanci Svazku obcí Novoborska jsou
zaměstnáváni převážně v rámci projektů EU)

Město Nový Bor v rámci své koordinační povinnosti spolupracuje s poskytovateli, podporuje jejich
činnost a v případě zájmu:
•
•
•
•

umožňuje poskytovatelům sociálních služeb provozovat svou činnost v prostorách města za
ekonomicky zvýhodněných podmínek
umožňuje poskytovatelům realizovat rozvoj služeb tím, že jim nabídne např. potřebné
pozemky za zvýhodněných podmínek
pořádá koordinační kulaté stoly pro poskytovatele sociálních služeb
zajišťuje informovanost obyvatel o sociálních službách na celém území ORP (v rámci
osvětových akcí, na sociálních sítích, v Novoborském měsíčníku, apod.)
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4.3. Výpočet podílu spolufinancování obcí
Výpočet probíhal v průběhu roku 2018, kdy se shromažďovaly informace o potřebách území. Pro
výpočet příspěvku na spolufinancování sociálních služeb byly použity následující identifikátory:
•
•
•
•

poskytovatelé sociálních služeb, působící na území Novoborska, kteří jsou v Základní síti
Libereckého kraje
skutečné potřeby území Novoborska - počtu úvazků a lůžek i s ohledem na vývoj a budoucí
služby
hodnoty vyrovnávací platby pro jednotlivé sociální služby, kterou stanovuje KÚ LK (informace
je dostupná v aplikaci KISSOS)
doporučené procentní podíly pro spolufinancování obcí, které jsou stanoveny na jednotlivé
služby

Postup výpočtu příspěvku:
•
•
•

•

•

vydefinování sítě registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v Základní síti
Libereckého kraje a tím pádem podporováni
stanovení počtu úvazků a lůžek pro jednotlivé služby na základě zjištění potřebnosti
pro výpočet konkrétní výše příspěvku na spolufinancování obcí byla použita vyrovnávací
platba, kterou stanovuje Krajský úřad, počty lůžek či úvazků a následně i doporučená
procenta pro jednotlivé typy služeb v rozmezí 10-20 % pro spolufinancování obcí
vydefinování aktivit související se sociálními službami, které jsou v území potřebné (zakázky
OSPOD, sociální automobil, dobrovolnická činnost apod.) a určení předpokládané výše
požadavků příspěvků (na základě předchozích období)
součet vypočtených částek za všechny vydefinované registrované sociální služby a aktivity
související se sociálními službami byl podělen počtem obyvatel obcí Svazku obcí Novoborska
a stanoven tak příspěvek na 1 obyvatele, což činí 90,- Kč. Dle počtu obyvatel dané obce byla
stanovena výši příspěvku obce na sociální služby a aktivity související se sociálními službami.

V celkové částce příspěvku obcí na spolufinancování sociálních služeb však nejsou započteny
příspěvky příspěvkovým organizacím a organizačním složkám měst. S nastavením pravidel pro tyto
poskytovatele se bude pracovat v následujícím období. Vzhledem k potřebnosti území rozšířit
působnost pečovatelské služby i do okolních obcí Svazku obcí Novoborska (vyjma města Česká Lípa)
budou v první řadě řešeny příspěvky poskytovatelům, kteří zajišťují pečovatelskou službu.
Každoročně bude probíhat sběr informací o potřebných kapacitách, případně zjišťování potřebnosti
nových služeb pro území Novoborska. Rovněž bude probíhat přepočet na základě změny vyrovnávací
platby, kterou stanovuje KÚ LK. Předpokládá se, že se aktualizace bude provádět ve 3. čtvrtletí
daného roku.
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A,T

T

A,T

Osobní asistence

Tlumočnické služby

Azylové domy

SAS pro rodiny s dětmi

Podpora samostatného
bydlení

Odborné sociální
poradenství

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

Farní charita Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa

FOKUS Liberec o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

P

T

T

A,T

Odborné sociální
poradenství

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

A

Forma poskytování
(terénní/ambulantní/pobytová)

Odborné sociální
poradenství

Druh sociální služby

Déčko Liberec z.ú.

Tabulka č.10: Přehled příspěvků
Název poskytovatele

4.4. Přehled vypočtených nákladů na spolufinancování sociálních služeb

3,75

11

8

66

1,50

17

0,3

3,93

Základní síťkapacita
Libereckého
kraje

0,5

0,6

4

2

0,025

4,25

0,03

1

2 673 800

7 411 000

5 704 000

11 266 600

1 393 500

10 452 200

213 900

4 088 342

T/A forma Výše
úvazky prac.
vyrovnávací
přímé péče
platby
pro území
P forma-lůžka

53 476

80 847

427 800

51 212

3 484

522 610

3 209

156 044

Výpočet
"povinného"
podílu SON
vyjma ČL

53 476

80 847

200 000

51 212

3 484

250 000

3 209

100 000

Upravené
hodnoty
příspěvků

15

20

15

15

15

20

15

15

Povinný podíl
spolufinancování
obce
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A,T

A,T

A,T

Sociální rehabilitace

Raná péče

SAS pro rodiny s dětmi

SAS pro rodiny s dětmina r.2019 nebude

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Odlehčovací služby

Domovy pro seniory

Tísňová péče

Rytmus Liberec, o.p.s.

Centrum LIRA, z.ú.

Centrum LIRA, z.ú.

Rodina v centru z.ú.

Rodina v centru z.ú.

AHC, a.s.

AHC, a.s.

Anděl strážný, z.ú.

T

P

P

A,T

A,T

T

Terénní programy

Most k Naději, spolek

Forma poskytování
(terénní/ambulantní/pobytová)

Druh sociální služby

Název poskytovatele

3,8

15

5

5

1,75

7,3

8,5

9,85

8

Základní síťkapacita
Libereckého
kraje

0,25

15

2,5

2

1,75

0,17

0,9

0,15

0,5

2 322 500

4 237 500

2 372 500

3 565 000

1 247 750

5 950 000

8 122 500

7 023 050

5 824 000

T/A forma Výše
úvazky prac.
vyrovnávací
přímé péče
platby
pro území
P forma-lůžka

30 559

423 750

118 625

213 900

187 163

20 784

129 004

16 043

54 600

Výpočet
"povinného"
podílu SON
vyjma ČL

30 559

423 750

118 625

213 900

187 163

20 784

129 004

16 043

100 000

Upravené
hodnoty
příspěvků

20

10

10

15

15

15

15

15

15

Povinný podíl
spolufinancování
obce
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Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Dům na půl cesty

Oblastní charita Červený Kostelec

Snílek, o.p.s.

10-20 lůžek

osoby bez domova a
příjmu

DZR, DPS

1-2

1

1

0,06

nežádali

1 280 000

T/A forma Výše
úvazky prac.
vyrovnávací
přímé péče
platby
pro území
P forma-lůžka

2 495 413

2 304

0

Výpočet
"povinného"
podílu SON
vyjma ČL

2 092 055

25 000

25 000

25 000

2 017 055

5 000

30 000

Upravené
hodnoty
příspěvků

10

10

10

15

10

Povinný podíl
spolufinancování
obce

Pozn.: „upravené hodnoty příspěvků“ jsou stanoveny individuálně s ohledem na možnosti a potřeby území (např. možnosti poskytovatelů získat prostředky
ještě z jiných zdrojů, snížení potřeb v průběhu roku apod.)

CELKEM REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A REZERVA NA BUDOUCÍ SLUŽBY

10 lůžek

zařízení pro
psychiatrické pacienty

DZR LK( transformace CHB Fokus)

5

1 lůžko

Základní síťkapacita
Libereckého
kraje

10 lůžek

P

P

Forma poskytování
(terénní/ambulantní/pobytová)

Domov se zvláštním režimem Lomnice zařízení pro os. S PAS
nad Popelkou-Rváčov
agresivní forma

NÁVRH PŘÍSPĚVKŮ NA BUDOUCÍ SLUŽBY

CELKEM REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Druh sociální služby

Název poskytovatele

30

30 000
20 000
35 000

tísňová péče

aktivity nespadající pod
RS

FK Nový Bor - sociální činnost

Anděl strážný, z.ú.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

2 418 055

26 000

spolupráce s DD
Krompach

Farní charita Česká Lípa

CELKEM REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY AKTIVITY
SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI

35 000

sociální automobil

90 000

90 000

Výše příspěvku

dobrovolníci

služby z pověření SPOD

služby z pověření SPOD

Poskytovaná služba

ADRA CZ

Rodina v centru, z.ú.

CZPLK, o.p.s.

Název poskytovatele

AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍMI SUŽBAMI

4.5. Přehled příspěvků dle jednotlivých obcí
Tabulka č.11: Příspěvky dle obcí

OBCE SVAZKU OBCÍ
NOVOBORSKA

POČET OBYVATEL K
1.1.2018

Cvikov

PŘÍSPĚVEK OBCE DLE
POČTU OBYVATEL

PODÍL V %

4 415

16 %

395 910 Kč

159

1%

14 258 Kč

3 906

14 %

350 266 Kč

Krompach

159

1%

14 258 Kč

Kunratice u Cvikova

600

2%

53 804 Kč

Mařenice

305

1%

27 351 Kč

Nový Oldřichov

778

3%

69 766 Kč

Okrouhlá

557

2%

49 948 Kč

Polevsko

404

1%

36 228 Kč

Prysk

431

2%

38 649 Kč

Radvanec

229

1%

20 535 Kč

1 507

6%

135 138 Kč

Sloup v Čechách

722

3%

64 745 Kč

Slunečná

138

1%

12 375 Kč

Svojkov

240

1%

21 522 Kč

Svor

671

2%

60 171 Kč

Nový Bor

11 744

44 %

1 053 130 Kč

CELKEM SVAZEK OBCÍ
NOVOBORSKA

26965

100 %

2 418 055 Kč

Chotovice
Kamenický Šenov

Skalice u České Lípy

PŘÍSPĚVEK NA OBYVATELE

90 Kč
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Graf č.2: Příspěvky dle obcí

PŘÍSPĚVKY

5.

Cvikov

Chotovice

Kamenický Šenov

Krompach

Kunratice u Cvikova

Mařenice

Nový Oldřichov

Okrouhlá

Polevsko

Prysk

Radvanec

Skalice u České Lípy

Sloup v Čechách

Slunečná

Svojkov

Svor

Nový Bor

Implementační část

Členské obce Svazku obcí Novoborska (vyjma města Česká Lípa a obce Velenice) schválily na jednání
členské schůze dne 30. 11. 2018 Strategii společného financování sociálních služeb na svém území.
V období od prosince 2018 do března 2019 probíhalo projednávání tohoto systému a výše příspěvku
obce v jednotlivých zastupitelských orgánech měst a obcí. Na těchto jednáních byly na vyžádání
účastny vedoucí OSVZ MěÚ v Novém Boru a koordinátorka sociálních služeb SON za účelem
vysvětlení celé problematiky, představení široké nabídky a fungování sociálních služeb.
Byly připraveny smlouvy s obcemi o poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních služeb, které
byly předloženy zastupitelským orgánům ke schválení.

5.1. Dotační systém
Obce se ke společnému financování připojily zasláním příspěvku na účet města Nový Bor. Nový Bor
disponuje zavedeným dotačním systémem, včetně personálního obsazení. Proto se přistoupilo
k variantě, kdy spolufinancování sociálních služeb budou obce realizovat prostřednictvím tohoto
systému.
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Správcem dotačních programů je Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, který provádí
administraci žádostí poskytovatelů, veřejnoprávních smluv s poskytovateli a vyúčtování dotací.
Rovněž spravuje registr smluv o poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v rámci
SON.

Postup procesů:
•

úhrada schválené výše příspěvku na účet města Nový Bor

•

vyhlášení výzev pro podávání žádostí o příspěvky na spolufinancování sociálních služeb,
termín je cca od poloviny února do poloviny března daného roku

•

sběr žádostí poskytovatelů

•

sestavení přehledu poskytovatelů a požadovaných částek, prověření požadavků

•

návrh výší příspěvků provádí zástupci koordinační skupiny komunitního plánování

•

předložení návrhu částek Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví

•

procesy schvalování v zastupitelských orgánech města Nový Bor

•

příprava veřejnoprávních smluv s poskytovateli sociálních služeb a odeslání schválených
příspěvků

•

zpráva o rozdělení příspěvků pro obce SON

•

kontrola vyúčtování dotací poskytovateli sociálních služeb

•

závěrečná zpráva o vyúčtování dotací pro obce SON

Odkaz na výzvy k programům a Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných
projektů z rozpočtu města Nový Bor:
https://novy-bor.cz/zasady-dotacni-vyzvy/d-2503/p1=2606

5.2. Aktualizace potřeb v rámci území
Každý rok bude probíhat zjišťování potřeb území v sociální oblasti. Sběr informací bude probíhat jak
ze stran poskytovatelů, tak zástupců měst a obcí, kde se požadavky zadávají. Rovněž bude probíhat
zjišťování požadavků na jednání pracovních skupin komunitního plánování, kde jsou i zástupci
veřejnosti. Aktualizace potřeb bude vycházet z plánu území na dané období a rozvojových záměrů KÚ
LK.

33

V rámci aktualizace dat proběhne i kontrola Pověření k výkonu služeb obecného zájmu, které vydává
KÚ LK a rovněž kontrola registrací poskytovatelů sociálních služeb. Tyto dokumenty budou doloženy
poskytovateli spolu s žádostí o příspěvky.
Cílem je udržení výše příspěvku na 1 obyvatele ve výši cca 100,- Kč. Náklady na provozování
sociálních služeb se budou zvyšovat, počty klientů s ohledem na vyšší věk také pravděpodobně
porostou. Systémem spolufinancování obcí by měli poskytovatelé získat větší stabilitu a jistotu a tím
si zajistit příznivé prostředí pro práci svých zaměstnanců.

6.

Vize

Rok 2019 je prvním rokem, kdy byl systém zaveden. Předpokládá se, že vývoj přinese řadu změn,
doplnění a vylepšení. Již nyní se připravuje změna dokumentu Zásady pro poskytování dotací na
podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor. Do systému prvoplánově nebyly
zařazeny příspěvkové organizace města, kraje a organizační složky měst. V letošním roce je těmto
organizacím umožněno požádat o dotaci formou individuální žádosti. Pro následující období bychom
chtěli vytvořit prostor i pro tyto subjekty, pravděpodobně však s vymezením maximální výše
finančního příspěvku.
Další velmi důležitou oblastí k řešení bude stanovit, jakým způsobem bude naloženo s případně
nerozdělenou částkou příspěvků od obcí. Je možno založit fond, kde budou nerozdělené prostředky
shromažďovány a pro další období se příspěvek poníží o tuto částku. Další možností je, že se
nerozdělené prostředky vrátí obcím v daném poměru.
Neméně důležitým úkolem je zachování pozice koordinátora sociálních služeb pro území Novoborska
i po skončení projektu, tj. po 31. 10. 2019 – předpokládá se po zaběhnutí systému financování
s úvazkem cca 0,4 – 0,5 pro území SON. Není rozhodující, zda bude koordinátor zaměstnancem SON
nebo MěÚ Nový Bor. Měl by i nadále zpracovávat informace o potřebnosti, kvalitě a dostupnosti
sociálních služeb, koordinovat procesy týkající se komunitního plánování, včetně zpracovávání
dokumentů, zajišťovat každoroční aktualizaci sítě sociálních služeb a výše úvazků a lůžek pro území
Novoborska, spolupracovat při činnostech při vyhlašování výzev, poskytovaní dotací a vyúčtování
a podílet se na přípravě smluv o poskytnutí příspěvku na sociální služby s jednotlivými obcemi. Plnil
by tedy úkoly za všechny obce SON (vyjma České Lípy a Velenic).
Základem tohoto systému bude i do budoucna kvalitní komunitní plánování v rámci Svazku obcí
Novoborska. Velký díl práce bude i nadále na pracovních skupinách komunitního plánování, kde se
budou všechny informace zpracovávat, projednávat, vyhodnocovat a především hledat řešení
problémů a požadavků území. Spolupráce se zástupci měst a obcí se bude neustále posilovat,
informovanost o sociálních službách se bude rozšiřovat mezi širokou veřejnost společnými setkáními
a představením sociálních služeb formou konkrétních příběhů.
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7.

Závěr

Financování sociálních služeb je založeno na více zdrojích – státní rozpočet, kraj, obce, uživatelé
a také dary od podnikatelských subjektů a fyzických osob. Systém financování sociálních služeb obcí
Svazku obcí Novoborska (vyjma České Lípy a Velenic) je založen především na solidaritě všech
připojených obcí. Není možné přesně stanovit, kdo a kdy bude jakou službu využívat. Všichni
stárneme, potkáváme se s nemocemi, problémy v rodině, ve škole, v zaměstnání… Pro všechny tyto
případy je v území široká nabídka sociální pomoci napříč potřebám i cílovými skupinami osob.
Spolufinancování sociálních služeb by mělo zajistit dlouhodobou dostupnost služeb na celém území.
Tento dokument byl vypracován po důkladném zmapování potřebnosti sociálních služeb a ostatních
aktivit souvisejících se sociálními službami. Byl konzultován se zástupci KÚ LK, se zástupci MěÚ Nový
Bor a zástupci obcí Svazku obcí Novoborska.
Společné financování sociálních služeb v rámci Svazku obcí Novoborska je výsledkem dlouhodobé
práce a v Libereckém kraji je pilotním projektem. Výstupy byly prezentovány i v jiným územích
Libereckého kraje, např. v DSO Mikroregion Frýdlantsko, DSO Jilemnicko. Konzultace o principech
spolufinancování proběhly také v pracovní skupině komunitního plánování v České Lípě a komunikace
probíhala i s koordinátorem plánování sociálních služeb Krajského úřadu v Hradci Králové.
Vývoj s sebou jistě přinese spoustu nových námětů a situací, které bude potřeba řešit. Rádi využijeme
i poznatky z jiných území. Nastavené principy bychom však chtěli zachovat.
Věříme, že tento systém přinese snížení administrativní zátěže jak pro poskytovatele, tak pro malé
obce. Podpora a participace obcí na financování sociálních služeb jsou nutné k zachování vazby obce
k potřebám svých obyvatel. Informace poskytovatelů o využití příspěvků na spolufinancování
sociálních služeb v území budou mít pro obce větší důležitost, než tomu bylo doposud.
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Zpracovatel: Svazek obcí Novoborska ve spolupráci s vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Novém Boru
Kontaktní osoby: Ing. Daniela Vondrová, Bc. Jiřina Kubáňová
E-mail: dvondrova@novoborsko.cz, jkubanova@novy-bor.cz
Telefon: 737 972 285, 487 712 363
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Výklad pojmů

Registrovaná sociální služba – sociální služba, která má pověření KÚLK nebo MPSV provozovat službu
a je v Základní síti Libereckého kraje
Základní síť Libereckého kraje – síť poskytovatelů sociálních služeb, které mají pověření k poskytování
sociální služby a je podložena jejich potřebnost
Vyrovnávací platba – celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou poskytovatel sociálních
služeb potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování služby (dokrytí svých provozních potřeb) vedle
prostředků, které získá vlastní činností.
KISSOS – Krajský informační systém sociálních služeb Libereckého kraje
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Příloha č. 1 – vzor smlouvy

SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA NA ROK 2019

Smluvní strany:
Město Nový Bor
náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ : 00260771
DIČ : CZ0026071
Bankovní spojení : 9005-525421/0100
Zastoupené : Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou
(dále jen „Město Nový Bor“)

a

Obec

I.
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zajištění spolufinancování registrovaných
sociálních služeb a aktivit souvisejících se sociálními službami poskytovanými na území
Svazku obcí Novoborska (dále „SON“).
2. Město Nový Bor uzavře veřejnoprávní smlouvy s poskytovateli registrovaných sociálních
služeb a poskytovateli, kteří zajišťují aktivity související se sociálními službami. Na základě
těchto smluv jim Město Nový Bor poskytne dotaci na úhradu nákladů služby za níže
uvedených podmínek.
3. Sociální služby projdou kritérii hodnocení služeb v souladu s Třetím komunitním plánem
sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2016 – 2020. Síť registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb a poskytovatelů aktivit souvisejících se sociálními službami na
území SON pro rok 2019 a finanční podíl jednotlivých obcí jsou specifikovány v příloze č. 1
této smlouvy.
II.
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Příspěvek obce
1. Obec přispěje Městu Nový Bor částkou v souladu se čl. I, odst. 2 a 3 a bere na vědomí, že
podíl jednotlivých obcí SON bude stanoven podle počtu obyvatel k ukončenému roku 2018.
2. Obec se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti zavazuje zaplatit městu Nový Bor svůj
příspěvek na spolufinancování sítě registrovaných sociálních služeb a aktivit souvisejících se
sociálními službami v území SON pro rok 2019 ve výši ……………………. Kč, slovy
………………………………, a město Nový Bor tuto částku k uvedenému účelu přijímá.
3. Město Nový Bor se zavazuje částku k uvedenému účelu, tj. ke spolufinancování sociálních
služeb a aktivit souvisejících se sociálními službami, zařazených do sítě registrovaných
sociálních služeb v území SON pro rok 2019 využít.
4. Příspěvek obce dle předchozího odstavce uhradí obec na účet města Nový Boru, uvedeného
v záhlaví smlouvy, do 20. 3. 2019. Závazek obce zaplatit příspěvek dle této smlouvy je splněn
připsáním výše uvedené částky na účet města Nový Bor.
5. Město Nový Bor se zavazuje zpracovat souhrnnou zprávu o čerpání dotací na realizaci
sociálních služeb a aktivit souvisejících se sociálními službami a tuto zprávu do 30.6.
následujícího roku předložit SON k nahlédnutí.

III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.
2. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud obec do 20. 3. 2019 neprovede úhradu schváleného
příspěvku ve výši uvedené v čl. II odst. 2. na účet města Nový Bor
3. Obce, které neprovedou úhradu schváleného příspěvku k výše uvedenému datu a nebudou
zapojeni do systému společného financování sociálních služeb, budou vyzváni poskytovateli
k úhradě poměrné části skutečně vynaložených nákladů na poskytnutí sociální služby.

IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Jakékoliv změna této smlouvy lze provádět jen na základě dohody smluvních stran v podobě
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálů, přičemž město Nový Bor
obdrží 2 vyhotovení a druhá strana 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašuji, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že byla uzavřena po
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a autentičnost této smlouvy stvrzují svými
podpisy.
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V.
Schvalovací doložka
Doložky dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce ……….. dne …………………usnesením číslo……………….
bod………
Tuto smlouvu schválilo
číslo…………………bod………….

V Novém Boru dne…………………

Zastupitelstvo

města

Nový

Bor

dne

…...........usnesením

V (obec) ……………….dne…………………
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