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Zkratky použité v textu: 

ASZ   Agentura pro sociální začleňování 

APZ   Aktivní politika zaměstnanosti 

ESF   Evropský sociální fond 

ID   Invalidní důchod 

IPS   informační poradenské středisko 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KOS   Koordinační skupina komunitního plánování 

KP   Komunitní plán 

KÚ LK   Krajský úřad Libereckého kraje 

LP   Lokální partnerství 

LRN (Cvikov léčebna) Léčebna respiračních nemocí 

MAS   Místní akční skupina 

MP   Městská policie 

MPI   Místní plán inkluze 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVČR   Ministerstvo vnitra České republiky 

NRP   Náhradní rodinná péče 

NZDM   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OPVVV   Operační program věda, výzkum, vzdělávání 

OPZ   Operační program zaměstnanost 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OSVZ   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

OZP(Z)   Osoba se zdravotním postižením (znevýhodněním) 

PAS   Porucha autistického spektra 

PRS1   Pracovní skupina 1 

PRS2   Pracovní skupina 2 

PRS3   Pracovní skupina 3 
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PS   Pečovatelská služba 

SAS   Sociálně aktivizační služba 

SO/SC   Strategické opatření / strategický cíl 

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

SON   Svazek obcí Novoborska 

SP   Strategický plán 

(O)SPOD  (Oddělení) sociálně právní ochrana dětí 

SPRSS LK  Strategický plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 

SPSZ   Strategický plán sociálního začleňování 

SÚPM   Společensky účelná pracovní místa 

ÚP   Úřad práce 

VPP   Veřejně prospěšné práce 

ZS   Základní síť poskytovatelů sociálních služeb (Libereckého kraje) 
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1. PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ PRO ROK 2019 
 

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 
plnění rozvojového 

opatření 

- koordinátor sociálních služeb spolupracoval s OSVZ Nový Bor, účastnil 
se jednání pracovních skupin PRS1, PRS2, PRS3 a koordinační skupiny 
KOS - inicioval jednání, zpracoval a zveřejňoval zápisy 

- účastnil se jednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb ohledně 
řešení kapacit v území 

- účastnil se jednání členských schůzí Svazku, informoval o akcích, 
jednáních a vývoji v oblasti tvorby strategie společného financování 

- informoval o plnění aktivit v rámci projektu, jehož realizace skončila 
31. 10. 2019 

 
- důvodem bylo i nejasné financování z KÚ LK, kdy obce vyčkávaly na 

ujasnění podmínek dotačního titulu, doposud není vyjasněno 
 

Číslo 1.2 
Název 

opatření 
Aktualizace katalogu sociálních služeb 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- v průběhu 1. pololetí probíhal sběr informací k aktualizaci katalogu 
sociálních služeb, který je zveřejněn na webu Svazku obcí Novoborska 
bezbarier.novoborsko.cz. Aktualizace dat proběhla k 30. 6. 2019. 

- členské obce Svazku obcí Novoborska mají propojení na katalog 
sociálních služeb. 
 

- v rámci OPZ byla podána žádost na dotaci v programu Efektivní 
veřejná zpráva, kde by aktivitou byla tvorba nového webu 
Novoborska,  žádost ještě nebyla vyhodnocena. 

 

Číslo 1.3 
Název 

opatření 

Informovanost lékařů o sociálních službách, činnosti OSVZ, dávkách ÚP 

(příspěvek na péči, domácí zdravotní péče) 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- byla navázána spolupráce s MUDr. Šepsovou, podařilo se oslovit 
lékaře ke spolupráci v rámci komunitního plánování sociálních služeb, 
uskutečnilo se společné setkání zástupců komunitního plánování 
s lékaři (představení sociálních služeb, možností podpory, osobní 
seznámení) 

- pečovatelská služba Kamenický Šenov navázala úzkou spolupráci 
s místními praktickými lékaři, s terénní zdravotní službou Sestřička a 

http://www.bezbarier.novoborsko.cz/


6 
 

dále se zdravotně sociálním úsekem nemocnice v České Lípě 

- trvá úkol zjistit, jak funguje spolupráce v jiných územích 
 

 

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 
plnění rozvojového 

opatření 

- pokračovaly aktivity, které vedly k větší osvětě veřejnosti – 
zveřejňování akcí, informací od poskytovatelů a fungování pracovních 
skupin komunitního plánování na stránkách Novoborska s propojením 
na stránky obcí 

- v Novoborském měsíčníku, nově i obecních periodikách, byly 
pravidelně zveřejňovány články o poskytovatelích sociálních služeb, 
které v území působí 

- na webu Svazku obcí Novoborska vycházel 2x ročně Informační 
zpravodaj v rámci projektu Centra společných služeb – informace 
v rámci zajištění administrativní pomoci obcím (GDPR, elektronizace 
veřejných zakázek apod) 

- pečovatelská služba Cvikov - poradenství a informování veřejnosti 
probíhalo dle plánu - poradenství pro veřejnost 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 

- pečovatelská služba Kamenický Šenov - informovanost o sociální 

službě šíří prostřednictvím informací v místním měsíčníku, 

rozšiřováním letáků a pravidelným aktualizování na webových 

stránkách služby 

- poskytovatelé pořádali v rámci týdne sociálních služeb Den 
otevřených dveří 
 

- Déčko Liberec, z.s. – poradenství každý pátek pro občany ORP Nový 
Bor (a občany SON), spolupráce s Farní charitu Česká Lípa, v projektu 
„Společně rosteme“, s ÚP Česká Lípa v projektu pro dlouhodobě 
nezaměstnané - přednášky na téma rizikového zadlužování, jeho 
řešení a orientaci v právu. Déčko Liberec, z. s. je jedinou neziskovou 
organizací na tomto území, která má oprávnění (akreditaci) pro 
podávání insolvenčních návrhů ke krajským soudům, tuto činnost mají 
občané ORP Nový Bor zcela zdarma. Celkem využilo pomoc poradny 
146 klientů, bylo podáno 14 insolvenčních návrhů, poskytnuto 518 
konzultací a zodpovězeno 792 dotazů, každý klient přišel průměrně 
3,5x. 

- Rodina v centru, z. ú. - Dluhová poradna pomohla 55 dospělým 
osobám s řešením svého zadlužení, dalších 68 osob využilo jednu 
z deseti vzdělávacích besed v oblasti finanční gramotnosti a 
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předcházení a řešení zadlužení. 
 

- Rodina v centru, z. ú. - v rámci Týdne náhradního rodičovství byla 
uskutečněna informační kampaň Rodiče napořád, která obsahovala 
promítání filmů pro veřejnost a besedy na Střední škole sklářské Nový 
Bor. 
 

- Farní charita Česká Lípa – informovala o činnostech projektu 
"Společně rosteme" - v rámci měsíčníku FCH CL, na webových a 
Facebookových stránkách organizace.  Klienti projektu byli také 
pravidelně informováni o dalších sociálních službách na Novoborsku. 

 

 

Cíl 2 – Zavést systém financování sociálních služeb 

 

Číslo 2.1 
Název 

opatření 
Optimalizace financování sociálních služeb 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ byla 
zpracována Strategie financování sociálních služeb obcí SON, 
metodika byla vytištěna a předána obcím, členům pracovních skupin, 
poskytovatelům a dalším aktérům, činným v oblasti sociálních služeb, 
v případě zájmu bude zaslána i dalším subjektům – svazkům či ORP, 
které společné financování připravují ve svých územích 
 

- byly upraveny dokumenty dotačního řízení a výzvy města Nový Bor, 
pravidla pro poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím, 
pravidla pro předkládání informací zástupcům měst a obcí 
(předkládání průběžných i závěrečné zprávy hospodaření s vybranými 
příspěvky na financování sociálních služeb) 

- na členských schůzích SON koordinátor pravidelně informoval o 
aktivitách v sociální oblasti, novinkách v rámci LK 
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Cíl 3 - Podpora spolupráce s poskytovateli a strategickými partnery 

 

Číslo 3.1 
Název 

opatření 
Podporovat rozvoj spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- probíhala spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v území, 
uskutečnily se schůzky, kde se diskutovalo o aktuálních problémech a 
návrzích řešení 

- proběhla setkání s novými poskytovateli – Centrum pro integraci 
cizinců, Domácí hospic Oblastní charity České Kamenice, VČELKA - 
Senior Care, sdružení LÍP A SPOLU, EFKO - Velký vůz Sever, Bílý kruh 
bezpečí 

- probíhaly vzdělávací aktivity pro pracovníky poskytovatelů sociálních 
služeb v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ – 
uskutečnily se 3 semináře pro členy pracovních skupin a zaměstnance 
úřadů, zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti a zvyšování 
kompetencí členů pracovních skupin 

- ve spolupráci s ASZ se v průběhu roku se uskutečnily pracovní schůzky, 
zaměřené na aktuální problémy v území, uskutečnily se besedy a 
přednášky ve skupinách lokálního partnerství  

 

 

Číslo 3.2 
Název 

opatření 
Dohodnout se na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- probíhala vzdálená podpora ASZ v Novém Boru, spolupracovala při 
sledování a využívání dotačních programů 

- v říjnu 2019 byla prodloužena platnost Místního plánu inkluze do 
30. 6. 2020 
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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 
plnění rozvojového 

opatření 

- Rodina v centru, z. ú. provozovala předškolní klub v rámci projektu 
S rodinou k inkluzi. Za rok 2019 jej využilo celkem 10 rodičů s dětmi ve 
věku od jednoho do pěti let  

- Rodina v centru, z. ú. provozovala NZDM Vafle v Novém Boru a ve 
Cvikově. Ke konci roku 2019 byla provozovna ve Cvikově uzavřena. 
Důvodem bylo nevhodné místo pro provozování zařízení, skončení 
individuálního projektu Libereckého kraje a rozhodnutí kraje snížit 
v základní síti sociálních služeb na rok 2020 počet pracovních úvazků 
NZDM Vafle z původních 5 na 4.  Za období provozování služby NZDM 
Vafle ve Cvikově, tedy v období srpen 2018 až říjen 2019, službu 
pravidelně využívalo 6 osob starších 15 let, další 4 klienti starší 15 let 
navštívili službu pouze jednou. Do prostor často zavítaly i děti ve věku 
6 až 15 let, které ale nebyly cílovou skupinou služby, pracovníci se jim 
přesto v případě volné kapacity věnovali. Klientů mladších 15 let, kteří 
pravidelně využívali NZDM Vafle ve Cvikově, bylo 8, dalších cca 8 
službu navštívilo jednorázově. Celkově tedy za dobu otevření 
provozovny využilo službu 26 různých osob. 

- Dům dětí a mládeže Smetanka – byl zahájen tříletý projekt MPSV 
Dětský klub a letní příměstské tábory ve Smetance. Klub funguje PO-
ČT, přihlášeno 14 dětí, podpořeno bylo 5 příměstských táborů, 
účastnilo se více než 110 dětí.  

- Dům dětí a mládeže Smetanka - 58 akcí pro děti a rodiny s dětmi, 
kterých se zúčastnilo přes 8 000 účastníků.  

- Dům dětí a mládeže Smetanka - podpora dětí a mládeže z 
nízkopříjmových rodin (podání žádosti o úlevu na zápisném). 

- Dům dětí a mládeže Cvikováček – za rok 2019 navštívilo organizaci 341 

účastníků, z toho 208 žáků a 56 dětí do 6 let, proběhlo 89 akcí pro 

veřejnost s 3762 účastníky, z toho o sobotách a nedělích 38 akcí s 

1196 účastníky; zapojení do 2 dotačních programů - od 1. 3. 2019 

Projekt Cvikováček spolufinancovaný Evropskou unií a od 1. 7. 2019 

projekt Dětský klub a letní příměstské tábory. Dále byl otevřen 

volnočasový klub 5 dní v týdnu. Zapojení do aktivit s Městem Cvikov a 

s Pivovarem Cvikov; nově 20 zájmových kroužků, lukostřelby a 

angličtiny; organizace olympiády pro hendikepované  - Senior hopka. 

 

- Advaita, z. ú. - od počátku roku nabízela program adiktologické péče 
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pro děti a mládež do 18 let věku a jejich blízké, program byl dostupný 
v Liberci, spádové České Lípě a Jablonci nad Nisou. 

 

 

Číslo 4.2 
Název 

opatření 
Podpora programů primární prevence pro rodiny s dětmi 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Advaita, z. ú. - dlouhodobě nabízí programy všeobecné, selektivní a 

indikované prevence pro žáky I. a II. stupně ZŠ a SŠ v celém spektru 

rizikového chování (certifikovány programy všeobecné prevence pro 

II. stupeň ZŠ a I. ročníky SŠ, programy indikované prevence 

v individuální a skupinové formě). Spolupráce byla navázána s ZŠ 

U Lesa. 

- PČR, obvodní oddělení Nový Bor - podílela se na pořádání dne IZS pro 
širokou veřejnost, preventivních přednášek pro seniory se zaměřením 
na kriminalitu páchanou na seniorech, pro žáky na školách byly 
pořádány přednášky se zaměřením na drogovou problematiku a na 
kyberšikanu.  
 

- Městská policie - na školách proběhly besedy na téma: drogy, právní 
vědomí (2 přednášky - 55 žáků), na 2 letních dětských táborech 
proběhly besedy a ukázky výcviku služebního psa Městské policie 
Nový Bor; akce „AJAX“ – pro druhé ročníky, zaměřena na drogy, 
šikanu, chování a dodržování bezpečnosti silničního provozu (celkem 
150 dětí); v dubnu proběhla akce pro základní školy „Den s modrým 
majákem“ jedná se o ukázky techniky složek IZS, Armády, BESIP, 
Vězeňské služby atd. součástí jsou také různé besídky (účast asi 1500 
žáků). 
 

- Dům dětí a mládeže Smetanka - uspořádal tradiční, preventivní školní 
program pro žáky 6. ročníků Dr-a-kou-š na téma drogy, alkohol, 
kouření a šikana, účastnili se žáci pěti škol – ZŠ nám. Míru, ZŠ U Lesa, 
ZŠ Cvikov, ZŠ Skalice, ZŠ Kamenický Šenov. 

- Dům dětí a mládeže Smetanka - v červnu se uskutečnil víkendový 
seminář pro pedagogy a dobrovolníky s programem zaměřeným na 
primární prevenci a řešení problematických situací, účastnilo se 15 
osob. 

- Rodina v centru, z. ú. - uskutečnila v rámci Mateřského centra Koblížek 
9 vzdělávacích besed pro rodiče s dětmi, 5 celodenních vzdělávacích 
kurzů a 1 aktivizační kurz vše na rozvoj rodičovských kompetencí a 
slaďování pracovního a rodinného života. Nabídla množství 
volnočasových programů. V září 2019 se Mateřské centrum Koblížek 
přestěhovalo z prostor Domu dětí a mládeže Smetanka do nově 
opravených městských prostor v Kalinově ulici.  

- Rodina v centru, z. ú. - realizace projektu S rodinou k inkluzi 
podpořeného EU. Od září 2019 je v projektu zapojená  i poslední  
novoborská škola - ZŠ U Lesa. Projekt spočívá v práci Poradců pro 



11 
 

rodiče na školách a v MŠ, Odborného garanta a v poskytování mediací, 
dále nabízí předškolní klub, doučování a výlety pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Za rok 2019 využilo služeb projektu 
celkem 249 osob. 

- Probační a mediační služba – v roce 2019 nebyly žádné přednášky 

PMS od škol na Novoborsku vyžádány a tedy ani realizovány.  

25.4.2019 se konala v Jiráskově divadle v České Lípě konference 

zaměřená na prevenci kriminality dětí pro učitele a výchovné poradce.  

- Maják, o. p. s. Liberec – ZŠ nám. Míru prevence přes dotaci na 

Krajském úřadu Libereckého kraje: I. pololetí 14 programů 

zaměřených převážně na třídy II. stupně, II. pololetí 13 programů v 

každé třídě II. stupně.  

- Maják, o. p. s. Liberec - ZŠ U lesa - program Digitální domorodci - 

práce s problematickým třídním kolektivem za účelem zlepšit 

komunikaci a vztahy mezi dětmi. 

- další programy: Jak zlepšit vztahy ve třídě - realizace Advaita, z. ú., 

přednáška Policie ČR, koncert Na vlnách přátelství – zaměřený na 

prevenci, přednášky na téma: Rizika internetu pro žáky II. stupně a 

rodiče adaptační pobyty 6. ročníků v rámci školy 

- Farní charita Česká Lípa v rámci projektu "Společně rosteme" 

uspořádala pro rodiny s dětmi několik akcí – Beseda na téma „Dobrá 

práce“, přednáška „STOP dluhům“, přednáška „Dluhy a exekuce“, 

přednáška na téma „Hranice ve výchově, komunikace s dítětem a 

možnosti trávení volného času“, přednáška na téma „Očkování u dětí, 

preventivní prohlídky, dětské nemoci, přednáška ADHD, hyperaktivita 

u dětí“, přednáška „Příprava na školní docházku“. Klientům byla k 

dispozici Klubovna - prostor pro různé aktivity s dětmi, hračky, stolní 

hry, možnost promítání atd.. 
 

Číslo 4.3 
Název 

opatření 

Podpora víkendových pobytů a letních výchovně-rekreačních táborů pro děti 

z různých cílových skupin 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Rodina v centru, z. ú. - 3 víkendové pobyty pro pěstounské rodiny a 3 
příměstské tábory pro děti z pěstounských rodin.  

- OSVZ zorganizoval tři víkendové pobyty a jeden letní tábor, akcí 
účastnilo 77 dětí 

- Dům dětí a mládeže Cvikováček – 12 táborů a pobytů s 310 účastníky, 

s 6 pobytovými akcemi nad 5 dní s 162 účastníky, 2 akce do 5 dní s 86 

účastníky a 4 příměstské tábory s 62 účastníky; 3 nocování a sportovní 

atletické soustředění; tábory v Proseči pod Ještědem a v Bílém Potoce, 

v Polsku v Pobierovo, na Slovensku ve Velkém Mederu, v Itálii ve Vila 

Rosa a v Chorvatsku v Gradacu. 
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- Dům dětí a mládeže Smetanka - uspořádal 7 pobytových táborů pro 
241 dětí a 15 příměstských táborů pro 357 dětí. 

 

Číslo 4.4 
Název 

opatření 
Doprovázení pěstounských rodin 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Farní charita Česká Lípa doprovázela 1 pěstounskou rodinu 

- Rodina v centru, z. ú. doprovázela 58 pěstounských rodin. 

- Podpora pěstounů KROK pro všechny generace Česká Lípa  

- Amina, společnost pro podporu NRP  

- Náhradní rodiny z Ústeckého kraje 
 

 

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 
plnění rozvojového 

opatření 

- Denní a pobytové sociální služby, p. o. - poskytly svoji podporu a 

pomoc 1 rodině z ORP Nový Bor, prostřednictvím sociální služby 

denního stacionáře ČL, který vykonává ambulantní službu osobám s 

mentálním postižením (i v kombinaci s jiným postižením). Kromě 

kvalitního uspokojení základních potřeb se služba zaměřila na     

různorodé aktivizační činnosti, které vystihují individualitu jedince -  

sport, tvůrčí a rukodělné dovednosti, aktivity v PC třídě s interaktivní 

tabulí a další; kontakt s vrstevníky a jiným prostředím – posílení 

socializace uživatelů 

- ve spolupráci s KÚ LK se pokračovalo v podpoře vzniku zařízení Domov 
se zvláštním režimem pro osoby s PAS (s agresivní formou) v Lomnici 
nad Popelkou, doposud neznáme výsledek 

- LÍP A SPOLU, z. s. - rodiny s dětmi s PAS (porucha autistického 

spektra), původně jen z České Lípy, ale nárůstem klientů je nyní 

přesah do Nového Boru, Cvikova, Kamenického Šenova i dalších obcí, 

schůzky cca 1x měsíčně - sdílení zkušeností, půjčování odborné 

literatury, odborné kurzy. Probíhá spolupráce se vzdělávacím 

střediskem NAUTIS (přednášky se uskutečnily 23. 10. 2019 v České 

Lípě, 30. 10. 2019 ve Cvikově). V České Lípě je speciální třída pro 

klienty-žáky s PAS, vize je zřízení předškolních tříd. Probíhá spolupráce 

s DDM Libertin, připravuje se i s DDM Smetanka. Spolek zorganizoval 

příměstský tábor s velkým ohlasem. 

- Centrum LIRA, z. ú. - poskytla sociální služby rané péče 14 rodinám 
s dětmi s postižením z ORP Nový Bor, podpora rodiny v těžké životní 
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situaci, posílení rodičovských kompetencí, pomoc při začleňování dětí 
do předškolních a školních zařízení, pořádala semináře, pobytové 
kurzy, setkávání, psychoterapie, senzorická integrace, Kluby rodičů. 
Poskytla sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s poruchou 
autistického spektra (PAS) do 10 let věku na celém území LK, 
v průběhu roku 2019 se jednalo o 6 rodin z ORP Nový Bor s dítětem 
s PAS. V roce 2019 se uskutečnily dva pobytové kurzy – jeden pro 
rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením a druhý pro 
rodiny s dětmi s PAS. 
 

- Farní charita Česká Lípa poskytovala službu „Sociální automobil“ - 
v oblasti Novoborska zajišťovala pravidelný svoz zdravotně 
handicapovaných dětí do školy a ze školy (každý den, mimo víkendů, 
svátků a prázdnin), celkem služby pravidelně využívalo 11 rodin a 
jejich dětí. 

 

Číslo 5.2 
Název 

opatření 

Zajištění pobytových odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu rodina, děti 

a mládež 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- v území se tyto služby neposkytují, vyhledávají se možnosti zajištění 
služby, bylo projednáváno v pracovní skupině, území podalo 
požadavek na KÚ LK na zajištění poskytovatele.  Nejbližší služby jsou: 

- Centrum 83, Mladá Boleslav – pobytová odlehčovací služba pro děti 
a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 
7 do 64 let 

- Služby sociální péče Tereza, p.o., Benešov u Semil – odlehčovací 
pobytové služby pro osoby věku od 15 do 60 let (klienti s nutností 
soustavné péče) 

- Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. – pouze 
terénní odlehčovací služba pro osoby od 3 let věku 

 

Číslo 5.3 
Název 

opatření 

Podpora a udržení sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi ze 

sociálně znevýhodněného prostředí 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Farní charita Česká Lípa provozovala sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi (§65) - službu zajišťovaly na Novoborsku 4 úvazky na 

základě pověření KÚ.  

- Farní charita Česká Lípa provozovala Charitní šatník, ve kterém došlo k 

výměně osvětlení a výmalbě prostor. V rámci Charitního šatníku byla 

rovněž poskytována bezplatná materiální pomoc pro osoby v nouzi.  

- Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. - ve 
službě SPOD bylo registrováno 12 ohrožených rodin z území 
Novoborska, nedostatečné personální zajištění – omezení zakázek. 
Poskytovalo potravinovou pomoc svým klientům v nouzi (základní 
potraviny a hygienické potřeby), bezplatné psychologické, 
psychoterapeutické a právní poradenství.  
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- Rodina v centru, z. ú. - prostřednictvím svého střediska Rodinná 
poradna poskytla služby 161 osobám, v rámci projektu S rodinou proti 
vyloučení podpořeného z OP Zaměstnanost. 

 

 

Číslo 5.4 
Název 

opatření 
Podpora a udržení služeb poskytujících výchovně-vzdělávací péči 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Rodina v centru, z. ú. - realizovala projekt S rodinou k inkluzi 
podpořený z OPVVV, do projektu se od září 2019 zapojila i ZŠ U Lesa. 
Projekt spočívá zejména v práci Poradců pro rodiče na školách a v MŠ,  
Odborného garanta a v poskytování mediací. Dále nabízela předškolní 
klub, doučování a výlety pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Za rok 2019 využilo služeb projektu celkem 249 osob. 
 

- Rodina v centru, z. ú. – v rámci NZDM Vafle probíhalo doučování dětí 
pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.  
 

- Advaita, z.ú. - program adiktologické péče pro děti a mládež do 18 let 

věku a jejich blízké, program byl dostupný v Liberci, spádové České 

Lípě a Jablonci nad Nisou. 

- Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě, pobočka v Novém 

Boru, v Nemocniční ul. 635 – obsloužila celkem 208 klientů, z toho z 

Nového Boru 113, z Kamenického Šenova a okolí 37, ze Cvikova a okolí 

25, ostatní Novoborsko 33; poskytnuto bylo 450 služeb (psychologické 

vyšetření, speciálně pedagogické vyšetření, reedukace, konzultace 

atd.). Dále byly na žádosti mateřských škol vedeny přednášky na téma 

školní zralost a po domluvě ve školách náslechy ve vyučovacích 

hodinách. 

- Středisko výchovné péče v České Lípě – za rok 2019 využilo poradnu 

51 klientů z Novoborska, což tvoří asi ¼ klientů, byli zapojeni jak do 

individuálních, tak do skupinových terapií 

- výše uvedené aktivity byly v souladu s MPI, který byl vytvořen ve 
spolupráci s ASZ. 
 

- Farní charita Česká Lípa v rámci projektu „Společně rosteme“ pro své 

klienty za rok 2019 uspořádala šest vzdělávacích přednášek a besed, 

některé zaměřené i na rodiny s dětmi – přednáška „Hranice ve 

výchově, komunikace s dítětem a možnosti trávení volného času“, 

přednáška na téma „Očkování u dětí, preventivní prohlídky, dětské 

nemoci, přednáška ADHD, hyperaktivita u dětí“, přednáška „Příprava 

na školní docházku“. 
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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 
plnění rozvojového 

opatření 

- pečovatelská služba (§ 40) - Sociální služby města Nový Bor, p. o. od 
1. 9. 2019 bylo navýšeno personální zajištění služby o 1 úvazek 
pracovníka v sociálních službách (pečovatelská činnost), 27. 6. 2019 
byl v rámci projektu Sociální automobil získán nový služební vůz; došlo 
k rozšíření územní působnosti pečovatelské služby o vybrané obce 
Novoborska (Polevsko, Okrouhlá, Skalice u České Lípy, Chotovice, 
Svojkov, Sloup v Čechách Radvanec, Radvanec). 

- pečovatelská služba (§ 40) - Pečovatelská služba města Cvikov -
probíhalo zapojení do projektu Šance pro život II, zaměřeného na 
plynulé rozvíjení a transformaci služeb, od září 2019 zprovozněn druhý 
automobil, pokračování účasti v projektu Šance pro život doma II.  

- pečovatelská služba (§ 40) - Pečovatelská služba města Kamenický 

Šenov - informování o službě v místním měsíčníku a prostřednictvím 

letáků, u praktických lékařů; uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

spolupráci obcí Prysk, zajištění dostatečné nabídky kompenzačních 

pomůcek či pomůcek pro dopomoc při péči o klienty v domácím 

prostředí; navázána úzká spolupráce s praktickými lékaři, s terénní 

zdravotní službou Sestřička, zdravotně sociálním úsekem nemocnice 

v České Lípě a veřejnými institucemi; rozšířila svoji cílovou skupinu o 

rodiny s dítětem/dětmi. Probíhá zapojení do projektu transformace 

terénní pečovatelské služby Pečovatelská služba příležitost pro život 

doma II.  

- pečovatelská služba (§ 40) – Agentura Sluníčko – v roce 2019 poskytla 

klientům jak pečovatelskou službu (34 klientům, z toho 22 aktivním) 

tak službu zdravotní, pečovatelská služba je zajištěna 3 úvazky. 

- tísňová péče (§41) - Anděl Strážný, z. ú. v roce 2019 poskytl službu 

tísňové péče 19 klientům; proběhla výměna starších monitorovacích 

zařízeních za nová; bylo rozšířeno portfolio monitorovacích zařízeních 

o domácí zařízení NOVO - určeno pro klienty, kteří tráví více času 

doma, aktivní klienti - hodinky Gator monitorují polohu klienta. 

- osobní asistence (§39) - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s. - v roce 2019 bylo celkem 17 asistentů (s různými 
úvazky), služba poskytnuta 15 klientům Novoborska. Tlumočnické 
služby byly poskytnuty 3 klientům, odborné sociální poradenství – 
probíhalo každou 3. středu v měsíci, celkem poskytnuto 20 klientům. 
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- pečovatelská služba (§ 40) – VČELKA senior care o.p.s. – pečovatelská 
služba obyvatelům Novoborska 

- osobní asistence (§39) – VČELKA senior care o.p.s. – poskytovala 
osobní asistenci obyvatelům Novoborska 

 

 

 

Číslo 6.2 
Název 

opatření 
Podpora a rozvoj odlehčovacích služeb 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- denní stacionáře (§46) - Sociální služby města Nový Bor, p. o. (7 míst), 
služba fungovala ve stávajícím rozsahu, 13. 5. 2019 proběhla 
společensko-kulturní akce k 10. výročí založení denního stacionáře 

- odlehčovací služba (§44) - Senior Centrum Nový Bor (AHC, a. s.) - 5 
lůžek podporované LK 

- odlehčovací služba (§44) - Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. p. s. - poskytuje pouze terénní služby s úvazkem 
2,8, byly poskytnuty 2 klientům z Novoborska 

- podpora pečujících osob Sdružení TULIPAN – pokračování projektu „S 

podporou k lepší péči“, zájem byl především o metodu Access Bars 

(terapeutka z Jedličkova ústavu), o krizové intervence, pohybovou 

terapii, akreditované kurzy vzdělávacího charakteru. Město Cvikov se 

zapojilo do podpory pečování o neformální pečující. Proběhly také 

pobytové víkendy na Malé Skále. Svépomocné skupiny 

fungují především s rodiči menších dětí s PAS a se seniory, kteří pečují 

o své partnery po mozkové příhodě. 

 

Číslo 6.3 
Název 

opatření 
Podpora a udržení domácí zdravotní péče 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- SESTŘIČKA.CZ, s. r. o. - centrála domácí zdravotní péče (dříve Perla), 

péče poskytnuta klientům: Nový Bor – 34, Okrouhlá – 1, Kamenický 

Šenov – 20, Nový Oldřichov – 4, Cvikov – 15 

- Agentura Sluníčko - Komplexní domácí péče a terénní sociální služby 

- Komplexní domácí péče Naděje (pobočka Česká Lípa) 

- VČELKA domácí péče 

- s výše uvedenými poskytovateli zdravotní péče je dobrá spolupráce na 
území Novoborska 
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Číslo 6.4 
Název 

opatření 
Podpora chráněného a samostatného bydlení 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Podpora samostatného bydlení (§43) - Fokus Liberec, o. p. s. (místo 
realizace Česká Lípa) – vzniklo 12 bytů pro osoby, které v rámci 
reformy psychiatrické péče opouštějí zdravotnická zařízení (PN). 
Terénní tým zajišťoval služby i v těchto bytech. Služba spolupracovala 
se službou sociální rehabilitace (§70) a společně tvořily 
multidisciplinární mobilní terénní tým, má k dispozici 2 automobily. 
Služba byla poskytována pro ORP Česká Lípa a Nový Bor, celkem byla 
poskytnuta 20 klientům z Novoborska. 
 

- Chráněné bydlení (§51) - Fokus Liberec, o. p. s.  (místo realizace Česká 
Lípa) chráněné bydlení pro 10 osob (5 dvoulůžkových pokojů, 
společná kuchyň). 

 

 

 

Číslo 6.5 
Název 

opatření 
Podpora sociální rehabilitace 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- odborné sociální poradenství (§37) - Déčko Liberec, z. s. - poradna 
v Novém Boru 5 dní v týdnu 

- sociální rehabilitace (§70) - Rytmus Liberec, o. p. s. podporoval 
uživatele při hledání uplatnění na trhu práce - 13 uživatelů 
z Novoborska, počet uživatelů se dvojnásobně zvýšil 

- Sociální rehabilitace (§70) - Fokus Liberec - sociálně aktivizační služba 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§66) byla nahrazena 
vstupem do individuálních projektů službou sociální rehabilitace (§70). 
Společně se službou podpora samostatného bydlení (§43) tvořily 
terénní týmy, aktivně zapojeny do reformy psychiatrické péče (aktivní 
komunikace s Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice, PN 
Kosmonosy, kontaktování klientů přímo v psychiatrické nemocnici a 
jejich přechod do běžného prostředí). V týmu byli sociální pracovníci a 
pracovníci v sociálních službách, pracovní konzultant, psycholog, 
psychiatr, zdravotní a psychiatrická sestra, peer konzultant. Sociální 
pracovník se zaměřoval na rozvoj dovedností v rámci Krizové 
intervence. Služba byla poskytnuta 20 klientům z Novoborska, s 
dalšími 20 klienty byl navázán kontakt. 

 

Číslo 6.6 
Název 

opatření 
Podpora a rozvoj hospicové péče (terénní) 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Komplexní domácí péče Naděje (zdravotní hospicová péče). 

- SESTŘIČKA.CZ, s. r. o. centrála domácí zdravotní péče poskytována 
paliativní péče v součinnosti s praktickým či dalším ošetřujícím 
lékařem 

- Agentura Sluníčko - Komplexní domácí péče a terénní sociální služby - 
poskytovala paliativní péči v domácím prostředí (bez lékaře) 
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- Senior centrum Nový Bor (AHC, a.s.) – paliativní péče bude součástí 

plánovaného projektu organizace v rámci Centra podpory pečujících 

rodin 

 

- Domácí hospic Oblastní charity Česká Kamenice – uskutečnilo se 

jednání, bylo domluveno, že se dle zájmu mohou služby využívat 

občané Novoborska, proběhlo představení v koordinační pracovní 

skupině 

 

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 
plnění rozvojového 

opatření 

- domov se zvláštním režimem (§50) - Domov důchodců Sloup 
v Čechách, p. o., kapacita 80 klientů, služba je poskytována seniorům a 
osobám s různými druhy duševního onemocnění (především 
stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou apod.); 60 lůžek je pro 
osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického onemocnění (např. stařeckou demencí, Alzheimerovou) 
demencí, 20 lůžek pro muže starší 50 let, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo závislosti na 
alkoholu. Umístěno je 58 klientů z Novoborska. V roce 2019 se 
pořádaly běžné akce pro klienty (např. čarodějnice, vánoční posezení, 
lampionový průvod aj.). V roce 2019 byla zrekonstruována kuchyň. 

- domov pro seniory (§49) - Senior centrum Nový Bor – v roce 2019 bylo 
v Základní síti LK podpořeno 15 lůžek na službu domov pro seniory. 
Celkem umístěno 28 klientů z území Svazku obcí Novoborska, V rámci 
organizace Spravedlivý mezi seniory bylo zajištěno půjčování 
kompenzačních pomůcek, elektrických nemocničních lůžek, 
elektrických antidekubitních matrací apod. 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48) - Ostara, p. o. -
uživatelé služby jsou lidé s mentálním anebo kombinovaným 
postižením (mentální/fyzické, mentální/smyslové, mentální/ 
psychické), kapacita služby je 30 lůžek, v roce 2019 byla sociální služba 
využita na 100%. Za toto období organizace eviduje dalších 10 
neuspokojených zájemců z ORP Nový Bor. V roce 2019 po uvolnění 
kapacity začali sociální službu využívat 3 noví uživatelé. Služba 
poskytována celkem 24 ženám a 6 mužům: Nový Bor 20,  Kamenický 
Šenov 1, Cvikov 8, obec mimo Novoborsko 1 (pán pochází z Nového 
Boru). 
 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48) - Denní a pobytové 
sociální služby Česká Lípa, p. o. - domov pro osoby se zdravotním 
postižením od 19 do 80 let věku, kapacita 5 osob, společně s KÚLK a 
městem Česká Lípa se hledá řešení na rozšíření výše uvedené 
malokapacitní pobytové služby DOZP pro dospělé osoby se zvlášť 
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těžkým tělesným postižením, která nemůže uspokojit poptávku 
dalších žadatelů (i z Novoborska). Zároveň se řeší majetkoprávní 
otázka, neboť služba je provozována v pronajatých prostorách města 
ČL. Spádovost služby by byla celý Liberecký kraj včetně ORP Nový Bor.  

- domov se zvláštním režimem (§50) - Fokus Liberec, o. p. s. ve 
spolupráci s LK připravuje službu domov se zvláštním režimem - 
malokapacitní pobytová služba pro osoby s duševním onemocněním 
(psychózy), spádovost služby bude celý Liberecký kraj včetně ORP 
Nový Bor.  

- domov se zvláštním režimem (§50) v roce 2019 se podařilo zařadit do 
Základní sítě Libereckého kraje 5 lůžek 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 
(zařízení Pampeliška, Stráž pod Ralskem). V zařízení je 1 občan 
z Novoborska. 

 

 

Číslo 7.2 
Název 

opatření 
Podpora a rozvoj hospicové péče (pobytová) 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- odborné sociální poradenství (§37), odlehčovací služba (§44) - Hospic 
sv. Zdislavy, o. p. s.  - 4 lůžka v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, 
Služby jsou určeny pacientům v terminálním stavu (umírajícím) a jejich 
rodinným příslušníkům nebo blízkým, kteří nemají možnost postarat 
se o umírajícího doma, ale zároveň s ním chtějí v jeho posledních 
dnech života být. Prostředí Rodinných pokojů nabízí příjemné a 
vybavené zázemí pro pacienta i doprovázející – speciální polohovací 
lůžko, kuchyňka s lednicí, televize, rozkládací křeslo a vlastní sociální 
zařízení. Na Rodinných pokojích jsme doprovodili 1 občana ze Sloupu 
v Čechách, 1 ze Cvikova a 7 občanů z Nového Boru.  
 

- Kamenný hospic Liberec - odbornou paliativní péče, která zmírňuje 
důsledky onemocnění, poskytuje ji multidisciplinární tým tvořený 
lékaři, sestrami, ošetřovateli, sociálním pracovníkem, 
psychoterapeutem, dobrovolníky, duchovním. Dle potřeb a přání 
poskytujeme sociální, psychologickou a spirituální podporu také 
blízkým osobám klienta. Z Nového Boru jsme doprovodili 3 občany, 
z Kamenického Šenova 1 občana.  
 

- odlehčovací služba (§44) – Senior centrum Nový Bor poskytuje lůžka 
v rámci odlehčovací služby klientům, kteří jsou v termálním stádiu 
(psychologická a duchovní pomoc) 
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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 
plnění rozvojového 

opatření 

- formou dotací a darů byla podporována činnost organizací: Senioři ČR, 
z. s. - byly pořádány rekondiční pobyty a sportovní aktivity, Unie 
Roska, Svaz postižených civilizačními chorobami, město Nový Bor 
vytvářelo prostřednictvím příspěvkové organizace Sociální služby 
města Nový Bor zázemí pro spolkovou činnost organizací občanského 
sektoru. 

- DDM Cvikováček - pravidelná spolupráce se seniory ze Cvikova, Svoru 

a Kunratic u Cvikova; spolupráce s Ostarou ze Cvikova a z Nového 

Boru - tělesně postiženými ženami; každý měsíc společná setkání v 

DDM Cvikováček - aktivity a tvoření. 

 

 

 

Číslo 8.2 
Název 

opatření 
Podpora činnosti dobrovolnických center 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- na Novoborsku působí Dobrovolnické centrum Adra, o. p. s. 

- dobrovolníci působí především u poskytovatelů terénních a 
pobytových služeb pro seniory 

- Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o. - 5 dobrovolníci 

- Sociální služby města Nový bor, p. o. - 2 dobrovolníci 

- Senior centrum Nový Bor, a. s. - 3 dobrovolníci 

- OSTARA, p. o. Cvikov - 3 dobrovolníci, Nový Bor - 8 dobrovolníků 
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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 
plnění rozvojového 

opatření 

- Kontaktní centra (§59) - Most k naději, z. s. K-centrum v České Lípě - 

poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby pro 

problémové uživatele nelegálních drog, včetně alkoholu, osobám na 

počátku abstinence a rodinným příslušníkům a osobám blízkým. 

Motivuje klienty ke změně jejich životního stylu Svou činností se podílí 

na sekundární protidrogové prevenci a přispívá k ochraně veřejného 

zdraví. Služby jsou poskytovány každý všední den od 8:00 - 16:30 hod. 

V průběhu roku 2019 se konaly přednášky prvním ročníkům středních 

škol v České Lípě, a pro mládež DD, o nízkoprahových službách K-

centra. Působení služby setrvalo na stejném místě, přibylo nových 

klientů závislých na alkoholu, více klientů z romské minority; konal se 

Den otevřených dveří. 

- Kontaktní centra (§59) - Advaita z. ú. - poskytuje odborné sociální 

poradenství, na konci roku 2019 byla poradna v Novém Boru 

uzavřena, kapacita služby byla přesunuta do spádové České Lípy, k 

dispozici je také klientům obcí Novoborska. Nově je k dispozici také 

program pro děti a mládež; doléčovací program v ambulantní a 

pobytové formě je dostupný v Liberci. 

Poradna pro gambling a jiné závislosti Nový Bor - v roce 2019 bylo 

celkem 27 osob (o 9 osob méně, než v roce 2018), z toho bylo 15 

klientů, uživatelů a 12 rodičů a blízkých (6 osob z Ústeckého kraje, 

ostatní z Nového Boru a blízkého okolí). Celkem v poradně - 48 výkonů 

individuální poradenství, 10 výkonů vstupního zhodnocení klienta a 9 

výkonů práce s rodinou. Hlavní důvod nevyužívání poradny - 

nevyhovující prostory, obavy klientů ze stigmatizace při využívání 

služeb poradny v malém městě. 
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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 
plnění rozvojového 

opatření 

- terénní programy (§69) - Most k naději, z. s. - terénní služby 
poskytovali 2 terénní pracovníci v Novém Boru (pátek celý den, lichý 
týden 2 hodiny v úterý a sudý týden celý den), vyhledávali uživatele, 
motivovali k využívání služeb, bezpečnější aplikaci drog, změně 
životního stylu nebo léčbě závislosti, usilovali o předcházení 
sociálnímu vyloučení a ochranu veřejného zdraví (sběr použitých 
stříkaček a jejich bezpečná likvidace, snaha o zamezení šíření 
infekčních onemocnění. Terénní pracovníci zajížděli pravidelně do 
Sloupu v Čechách v rámci sekundární výměny, a průběžně mapují 
okolí Nového Boru, na zavolání dojedou kamkoli v okolí Nového 
Boru. Počet kontaktů za rok 2019 – 268, počet klientů – 47, počet 
vyměněných stříkaček - 6485/2104 (in/out). 

 

Číslo 10.2 
Název 

opatření 
Podpora terénního programu – podpora pozice terénního pracovníka 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- opatření je plněno prostřednictvím OSVZ MěÚ Nový Bor 
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Cíl 11 - Podpora prostupného bydlení 

Číslo 11.1 
Název 

opatření 
Podpora prostupného sociálního bydlení 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- město Nový Bor nemá prozatím zpracovánu koncepci prostupného 
bydlení, ale v rámci podpory ASZ je zpracování koncepce 
prostupného bydlení jedním z hlavních úkolů pro další období.  
Koordinační skupina komunitního plánování jednala se zástupci ASZ 
s cílem začlenit do prostupného bydlení všechny možnosti bydlení 
napříč cílovými skupinami. 

- Farní charita Česká Lípa – pokračovala v realizaci projektu „Společně 

rosteme“ (aktivizaci osob žijících na ubytovně v Severní ulici č.p. 755 

- prostupné bydlení – 2 nouzové pokoje, ubytovna, 2 tréninkové 

byty, spolupráce se sociální službou a dluhovou poradnou, pomoc 

při hledání práce). 

- Farní charita Česká Lípa – provozovala registrovanou sociální službu 

azylové domy (§57). Azylový dům Jonáš v České Lípě pro matky s 

dětmi v tísni a azylový dům Jonáš v Dobranově pro vícečetné rodiny 

s dětmi.  

- město Nový Bor vyčlenilo 2 byty 2 kk pro sdílené bydlení s dozorem 
pro děti z dětského domova Krompach (viz SPSZ), bylo ověřeno, že 
se projekt osvědčil, dětský domov byty využívá 

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

podnikání 

Číslo 12.1 
Název 

opatření 
Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Úřad práce - využíval prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, 
financování VPP, veřejné sužby, společensky účelných pracovních 
míst, v rámci prostupného zaměstnávání byly realizovány 
poradenské dny na Kontaktním pracovišti ÚP v Novém Boru (3 běhy 
– 27 uchazečů, z toho 16 ukončilo evidenci nástupem do práce nebo 
jinak). Uchazeči zaevidovaní na ÚP měli možnost využít dalších 
nástrojů APZ jako např. rekvalifikace, další poradenské aktivity, 
služby IPS pro mladé se základním vzděláním s cílem vrátit je zpět do 
škol. 

- Úřad práce – probíhala realizace projektu EU od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2020 na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob starších 55 let 
a osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, formy 
podpory – poradenství, rekvalifikace, krátkodobé zaměstnávání, 
zprostředkování zaměstnání, doprovodná opatření (proplácení 
cestovních výdajů, využití služeb hlídání dětí apod.). Dále probíhala 
realizace projektů: Záruky pro mladé v LBC, Rodiče na trhu práce v 
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LBC. 

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

- v rámci lokálního partnerství se konala schůzka, která řešila 
zaměstnávání osob špatně uplatnitelných na trhu práce 
 

- Rodina v centru, z. ú.  - pořádala besedy, přednášky a semináře 
v rámci projektu „Dluhové poradny“.  

-  Farní charita Česká Lípa – probíhala realizace projektu „Společně 
rosteme“ (1. 1. 2018 - 31. 12. 2020), který je zaměřen na aktivizaci 
osob žijících na ubytovně v Novém Boru v Severní ulici č.p.755. 
Konkrétně se projekt zaměřoval především na pomoc při hledání 
práce a bydlení, na tvorbu životopisu a na individuální poradenství v 
dalších oblastech života. 

 

 

Číslo 12.2 
Název 

opatření 
Podpora sociálního podnikání 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Prodejna nápojů a minipivovar - 21. 10. 2019 byla zahájena 5-ti letá 
doba udržitelnosti projektu - 3 pracovní místa pro osoby z cílové 
skupiny - 1x pomocný sládek (plný úvazek); 1x uklízeč (poloviční 
úvazek), 1x prodavačka (celý úvazek - v současné době obsazeno 
dvěma polovičními úvazky). Cíl projektu: založení a provozování 
kvalitního lokálního minipivovaru s moštárnou a prodejnou nápojů, 
přispívajícího k sociálnímu začleňování osob znevýhodněných na 
trhu práce. Produkty-speciální typy piva, výroba a prodej 
nefiltrovaných a nepasterovaných piv českého typu uvařených 
tradiční technologií – např. světlý nebo polotmavý ležák. 
 

- Farní charita Česká Lípa – v červnu 2019 byl zahájen provoz 
sociálního podniku „Dáme věcem další šanci!“ Jedná se o renovaci 
darovaného či zakoupeného nábytku. Realizace probíhá v 
provozovně na adrese Wolkerova 386, Nový Bor. Provozovnu tvoří 
truhlářská dílna a sklad nábytku. 

 

- vedení města Nový Bor jednalo s organizací Fokus ohledně možného 
pronájmu budovy autobusového nádraží 

 

Cíl 13 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality 

Číslo 13.1 
Název 

opatření 
Podpora zvýšení bezpečnosti obyvatel a prevence kriminality 

Konkrétní popis plnění 
rozvojového opatření 

- Městská policie – 2 asistenti prevence kriminality, na školách 

proběhly besedy na téma: drogy, právní vědomí (2 přednášky -

55 žáků), na 2 letních dětských táborech proběhly besedy a 
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ukázky výcviku služebního psa MP Nový Bor; na ZŠ akce „AJAX“ 

– pro druhé ročníky a je zaměřena na drogy, šikanu, chování a 

dodržování bezpečnosti silničního provozu (celkem 150 dětí). V 

dubnu proběhla akce pro ZŠ „Den s modrým majákem“ - ukázky 

techniky složek IZS, Armády, BESIP, Vězeňské služby atd. 

součástí jsou také různé besídky (účast asi 1500 žáků). Proběhla 

druhá část rekonstrukce kamerového systému v Novém Boru 

(digitalizace). 

 

- Probační a mediační služba - v roce 2019 nebyly žádné 
přednášky PMS od škol na Novoborsku vyžádány a tedy ani 
realizovány.   

 
- spolupráce s koordinátorkou pro mládež v rámci projektu „Na 

správnou cestu II“, která byla zapojena do pracovní skupiny 
PRS1 a PRS3, v dubnu se konala konference na téma „Právo, 
děti, kriminalita“. 

- PČR, obvodní oddělení Nový Bor - probíhala přednášková 
činnost na školách (šikana, kyberšikana), zaměřená na prevenci 
a snížení kriminality, snížení přestupků na úseku veřejného 
pořádku, na problematiku TOXI, na zvýšení povědomí veřejnosti 
o možnostech ochrany osobního zdraví a majetku. Prevence 
kriminality probíhala prostřednictvím spolupráce se školami 
(práce s dětmi a mládeží) a dalšími organizacemi, poradenská 
činnost občanům (přednášky).  
 

- město Cvikov – v loňském roce proběhla pouze jedna beseda ve 
spolupráci s ÚPČR a Rodinou v Centru, na tuto besedu se nikdo 
nedostavil 



26 
 

2. ZÁVĚR 
 

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2019 proběhlo prostřednictvím komunikace poskytovatelů 

sociálních služeb na Novoborsku, vedoucí OSVZ MěÚ Nový Bor a koordinátora sociálních služeb, který 

v území zajišťuje činnosti v oblasti sociálních služeb. Informace byly zjišťovány při pracovních 

schůzkách, prostřednictvím e-mailové korespondence a telefonické komunikace i v průběhu roku. 

Sešly se jednotlivé skupiny komunitního plánování – senioři a osoby se zdravotním postižením (PRS2), 

osoby ohrožené sociálním vyloučením (PRS3) a rodina, děti a mládež (PRS1), které prošly, doplnily, 

příp. upřesnily jednotlivá opatření tohoto dokumentu.  Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb 

projednali členové koordinační skupiny komunitního plánování a schválili společně tento dokument.  

 

 

 

Zpracováno dne 17. 3. 2020 

Za Koordinační skupinu komunitního plánování Bc. Jiřina Kubáňová, Ing. Daniela Vondrová 


