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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 2020 
 

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 

- pozice koordinátora byla podpořena dotací KÚ LK úvazkem 0,5 na 
období 2020 – 2021 se spoluúčastí města Nový Bor ve výši 50% 

- 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 SON, informoval o akcích, 
jednáních a vývoji v oblasti tvorby strategie společného financování 

 

Číslo 1.2 
Název 

opatření 
Aktualizace katalogu sociálních služeb 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- koordinátor sociálních služeb zajistil aktualizaci dat katalogu sociálních 
služeb k 30. 6. 2020, katalog je zveřejněn na webu Svazku obcí 
Novoborska bezbarier.novoborsko.cz 

- členské obce SON mají propojení na katalog sociálních služeb 

 

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 

- z důvodu koronaviru a velké vytíženosti praktických lékařů v území se 
neuskutečnilo společné jednání zástupců komunitního plánování 
a lékařů. Spolupráce s MUDr. Šepsovou probíhala v souvislosti 
s činností Výboru pro vzdělávání, zdravotnictví a sociální politiku.  

- 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 

http://www.bezbarier.novoborsko.cz/
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Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- pokračovaly aktivity, které i přes omezení způsobená koronavirem, 
vedly k větší osvětě veřejnosti – informace od poskytovatelů, 
informace z jednání pracovních skupin komunitního plánování na 
stránkách Novoborska s propojením na stránky obcí 

- v Novoborském měsíčníku i obecních periodikách, byly pravidelně 
zveřejňovány články o poskytovatelích sociálních služeb, které v území 
působí a tyto aktivity budou kontinuálně pokračovat i v následujícím 
období 

- na webu Svazku obcí Novoborska byly zveřejněny dokumenty a 
informace z jednání pracovních skupin komunitního plánování, 
informace o akcích, zaměřených na sociální oblast a příběhy klientů, 
kteří využívají sociální služby 

- 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 

- město Cvikov - probíhala spolupráce s potřebnými službami (zejména 
SAS), městská policie pořádala ve spolupráci se školskými zařízeními či 
PČR aktivity preventivního charakteru 

- Sociální služby města Nový Bor, p. o. - představení služeb v rámci Dne 
otevřených dveří a další kulturně společenské akce s ohledem na 
koronavirus nebylo možno realizovat 

- pečovatelská služba Kamenický Šenov - probíhalo informování o 
sociální službě v místním měsíčníku, rozšiřováním letáků a 
pravidelným aktualizování na webových stránkách služby 

- poskytovatelé pořádali v rámci týdne sociálních služeb Den otevřených 
dveří dle aktuálních možností epidemiologické situace 
 

- Déčko Liberec, z.s. – probíhalo poradenství jako v předchozím období 
(1 úvazek pro Novoborsko) v rámci projektu k 31. 12. 2020, celkem 
poskytlo poradenství cca 365 klientům, z toho pro 100 lidí opakovaně, 
probíhala spolupráce s ÚP Česká Lípa v projektu pro dlouhodobě 
nezaměstnané - přednášky na téma rizikového zadlužování, jeho 
řešení a orientaci v právu 

 
- Rodina v centru, z. ú. - v roce 2020 poskytla Dluhová poradna 

individuální poradenství 115 osobám, dalších 58 osob navštívilo 
některou ze vzdělávacích besed, kterých poradna uspořádala 11. 18-ti 
lidem byla zajištěna příprava k podání žádosti o insolvenci. Na konci 
roku skončila realizace projektu S rodinou proti dluhům, který byl 
financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Organizace proto 
službu registrovala jako sociální službu odborné sociální poradenství v 
celkové kapacitě 2 pracovní úvazky a rozšířila okruh témat, se kterými 
se na ni klienti mohou obrátit. Služba bude v roce 2021 usilovat o 
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zápis do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. 
 

- základní sociální poradenství poskytují všechny služby, které působí na 
našem území, dále OSVZ - sociální pracovníci i OSPOD i terénní 
pracovní 

- Farní charita Česká Lípa informovala o činnostech projektu „Společně 
rosteme“ v rámci měsíčníku FCH CL, na webových a facebookových 
stránkách organizace. Klienti projektu byli 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 roce 2020 pokračoval nastavený systém společného financování 
sociálních služeb obcí SON za stávajících podmínek, tj. příspěvek na 
sociální služby činí 90,- Kč/obyvatele, finanční prostředky byly 
rozděleny mezi poskytovatele na základě žádostí v rámci dotačního 
programu města Nový Bor. Celý proces byl z důvodu koronaviru 
oddálen o cca 2 měsíce. 
 

- na členských schůzích SON koordinátor pravidelně informoval o 
aktivitách v sociální oblasti, novinkách v rámci LK, předkládal zprávy o 
procesu spolufinancování sociálních služeb 

  

  

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 (FCH, AHC, RvC, Fokus …) 

 
- ve spolupráci s ASZ se v průběhu roku se uskutečnily pracovní schůzky 

– revize Místního plánu inkluze na období 2020-2022 a Tématického 
akčního plánu pro oblast zaměstnanost pro období 2020-2022, ostatní 
jednání se konala s ohledem na současnou situaci korespondenční 
formou 
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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 červenci 2020 byl schválen Místního plánu inkluze na období 2020 – 
2022 
 

- Farní charita Česká Lípa podala žádost o finanční prostředky pro 
navazující projekt „Společně rosteme II“. Žádost byla bohužel 
neúspěšná. Přesto bude i nadále na Sociální ubytovně k dispozici 
sociální pracovník, který se bude zaměřovat na aktivizaci osob žijících 
na ubytovně v Novém Boru v Severní ulici č.p. 755. FCH CL tohoto 
pracovníka bude prozatím platit z vlastních zdrojů a bude žádat o 
dotační podporu v novém programovém období 2021 – 2027.  

 
- v rámci Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám skončily 2 

projekty k 31. 12. 2020: Farní charita – Společně rosteme, Rodina 
v centru – S rodinou proti dluhům.  

 
- pokračují projekty Rodiny v centru - S rodinou proti vyloučení, který je 

prodloužen do 31. 3. 2021, S rodinou k inkluzi, který má navazující 
projekt S rodinou k inkluzi II. (doba realizace od 1. 6. 2021 do 31. 12. 
2022). Projekt z OPVVV, který realizuje Rodina v centru – Předškolní 
klub končí 31. 5. 2021. 

 
- pokračuje projekt Rodiny v centru z IROP - výstavba sociálního centra 

Dům rodiny, který je prodloužen do 30. 4. 2021 
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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 NZDM Vafle v Komunitním centru. 
Službu ročně využilo 75 kolik klientů, z nichž většina byla romské 
národnosti. Byla poskytována prostřednictvím 5 pracovních úvazků. 
Díky vládním nařízením spojeným s koronavirem byl v určitých 
měsících omezen provoz klubu, ten byl nahrazen individuální péčí o 
klienty během online výuky a navýšen počet hodin doučování. Výrazná 
byla spolupráce se ZŠ Arnultovice zejména ohledně doučování dětí 
prvního stupně a zintenzivnila se komunikace s rodiči při zajišťování 
distanční výuky během uzavření školy. Klienti pocházejí zejména 
z Nového Boru, ale dojíždí i ze Cvikova, Kamenického Šenova a 
Práchně.  

- Rodina v centru, z. ú. - provozovala předškolní klub s rozšířenou 
otevírací dobou od 8 do 12 hodin každý pracovní den, službu využilo 9 
různých osob 

- v roce 2020 žádná obec ORP Nový Bor neoslovila Rodinu v centru 
s žádostí o vykonávání terénní práce pro děti a mládež ohrožené 
sociálně nežádoucími jevy 

- Dům dětí a mládeže Smetanka – probíhá tříletý projekt MPSV Dětský 
klub a letní příměstské tábory ve Smetance. Klub funguje PO-ČT, 
přihlášeno 20 dětí, podpořeno bylo 5 příměstských táborů, účastnilo se 
více než 110 dětí.  

- Dům dětí a mládeže Smetanka – v pravidelné činnosti bylo otevřeno 
přes 70 zájmových kroužků s více než 800 přihlášených účastníků. 
Vzhledem k situaci ohledně koronaviru, byla velká část roku 
poznamenaná omezením, i přesto se povedlo velkou část kroužků i 
v době omezení udržet. I přes omezení se podařilo uskutečnit řadu 
akcí, např. Pohádkový les a Dětský den, Historická stezka atd.  Celkem 
proběhlo 52 akcí pro veřejnost, školy i MŠ s více než 4 000 účastníky. 

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

- Dům dětí a mládeže Cvikováček – v lednu 2020 se konala velká akce 
Ohnivá show, v červnu netradiční Den dětí na zahradě DDM 
Cvikováček, v září Zahradní slavnost spojená s prezentací zájmové 
činnosti na rok 2020/21. Další akce se vzhledem k uzavření 
neuskutečnily. DDM je zapojený 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. Od září je otevřen 
volnočasový klub  v Sokolovně pro děti 5 dní v týdnu. Probíhalo 
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zapojení do aktivit s Městem Cvikov, s Pivovarem Cvikov, se školami, s 
MŠ v okolí. Celkem bylo 23 zájmových kroužků pro děti a širokou 
veřejnost, na jaře a na podzim probíhalo zapojení do online aktivit 
napříč ČR republikového projektu MÍT KAM JÍT pro děti a širokou 
veřejnost. Všechny aktivity jsou zveřejňovány na webu, facebooku a 
instagramu. 
 

- Advaita, z. ú. - adiktologické péče pro děti a mládež do 18 let věku jejich 
blízké, program byl dostupný ve spádové České Lípě  

 

Číslo 4.2 
Název 

opatření 
Podpora programů primární prevence pro rodiny s dětmi 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Městská policie plánovala na základních školách besedy zaměřené na 
tématiku drog, právního vědomí apod. – z důvodu koronaviru se tyto 
besedy neuskutečnily. V červenci 2020 proběhla na hasičském dětském 
táboře ukázka vybavení a techniky městské policie, děti byly seznámeny 
s činností a náplní práce strážníků. Podobná akce se uskutečnila v 
červnu 2020 pro novoborskou mateřskou školku – zde se strážníci 
zaměřili především na pravidla bezpečnosti silničního provozu. 

 
- Akce AJAX – akce pro druhé ročníky ZŠ, zaměřena na problematiku 

drog, šikanu, chování a dodržování bezpečnosti silničního provozu 
(celkem 140 dětí) se uskutečnila z důvodu koronaviru prostřednictvím 
třídních učitelů. Děti obdržely drobné dárky. Z důvodu koronaviru 
neproběhla plánovaná akce „Den s modrým majákem“ (ukázka techniky 
složek IZS, Armády, BESIP, Vězeňské služby, PČR aj.). 

 
- Dům dětí a mládeže Smetanka – v květnu 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. – provoz Mateřského centra Koblížek byl v roce 

2020 velmi omezený z důvodu vládních nařízení týkajících se 
skupinových aktivit. V období od ledna do března a od května do října 
probíhal pravidelný program pro rodiče s dětmi, který sestává z 5 
skupinových aktivit každý týden. V průběhu letních prázdnin proběhly 
2týdenní příměstské tábory pro děti od 4 do 12 let. Za celý rok proběhlo 
11 dvouhodinových vzdělávacích besed a 7 celodenních kurzů na 
témata související s rodičovstvím, výchovou a zdravým životním stylem. 

 
- Rodina v centru, z. ú. – Dětská skupina Koblížek poskytovala službu 

hlídání dětí od 1 do 5-ti let neomezeně celý rok. Maximální kapacita 
byla 10 dětí v jeden čas, službu využilo 41 dětí ze 36 různých rodin. 

 
- Rodina v centru, z. ú. – pokračoval projekt „S rodinou k inkluzi“ - 

poradci na školách v Novém Boru (ZŠ Praktická, ZŠ Nám. Míru, ZŠ U 
Lesa, ZŠ Arnultovice a MŠ Klíček) poskytovali pomoc rodičům dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami předcházet školnímu neúspěchu 
nebo ho řešit. Probíhaly mediace na školách, doučování a prázdninové 
aktivity pro děti se sociálním znevýhodněním. Celkem některé z aktivit 
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projektu využilo 232 různých osob.  Tato aktivita se přes počáteční 
nedůvěru pedagogů stala nedílnou součástí spolupráce. Je dobře 
hodnocena i OSPOD, kdy práce ve školách s dětmi se speciálními 
potřebami předchází jejich zásahům v rodinách. 

 
- Probační a mediační služba - vzhledem ke koronaviru nebyly v roce 

2020 realizovány přednášky pracovníků Probační a mediační služby ve 
školách, konference Drogy – právo – kriminalita se ve stanoveném 
termínu konala. Učitelé a širší odborná i neodborná veřejnost byla 
seznámena s tématy: návykové látky u dětí, počítačová kriminalita, 
vychovávání a vzdělávání dětí s jiným rodným jazykem. 

 
- ZŠ Nám. Míru – konalo se několik preventivních programů 

prostřednictvím společnosti MAJÁK ve výši 18 720,-, byly zaměřeny na 
vztahy klima třídy, zúčastnilo se ho 170 žáků 3.-7. tříd. 

 
- ZŠ Praktická – uskutečnily se pouze akce na úrovni školy bez odborníků 

a bez výjezdů na preventivní pobyty (beseda Kyberšikana a bezpečnost 
dětí a mladistvých na internetu, beseda Trestně právní odpovědnost 
dětí a mládeže, projekt „Jsme jací jsme“ zaměřený na respektování 
spolužáků a na formování vzájemných vztahů ve třídě, prevence šikany. 

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

uspořádala za dodržování přísných hygienických opatření proti 
koronaviru, pro rodiny s dětmi několik přednášek „ADHD a 
hyperaktivita u dětí“, „Psychická zátěž v době koronaviru“, „Štěnice, veš 
dětská“. Klientům byla k dispozici Klubovna, kde měli možnost využít 
pro distanční výuku notebook, bohužel tuto možnost nevyužili. (RvC 
nabídla, že by distanční výuku zajistila, ale k dohodě mezi FCHCL a RvC 
z důvodu koronaviru nedošlo). Klienti ve velkém počtu využili 
individuální psychologické konzultace s odborným psychologem. 

 

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. – Středisko pěstounské péče uskutečnil 1 
týdenní pobytový tábor pro pěstounské děti ve věku 5 až 18 let, 
kterého se zúčastnilo 30 dětí. Dále byl zorganizován 1 víkendový pobyt 
za účelem vzdělávání pěstounů, pro děti byl připraven program. 
Tohoto víkendového pobytu se zúčastnilo 22 dospělých a 25 dětí. 

- Rodina v centru, z.ú. - NZDM Vafle uskutečnilo 1 čtyřdenní pobyt pro 
děti z NZDM Vafle, kterého se zúčastnilo 20 dětí. 

- Rodina v centru, z.ú. – Mateřské centrum Koblížek uskutečnilo 2 týdny 
letních příměstských táborů pro děti ve věku 4 až 12 let.  

- ZŠ Nám Míru – konaly se adaptační pobyty žáků 6. ročníků – 4 x 
dvoudenní pobyt v Chřibské s cílem vytvoření pozitivních vztahů v 
rámci nově vytvořených kolektivů.  
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- OSVZ zorganizoval jeden letní tábor, akce se účastnilo 32 dětí. 

- Dům dětí a mládeže Cvikováček – zorganizoval 2 pobytové tábory 
Sherlock Holmes a Na divokém západě, lyžařský tábor Jarňáky na 
horách, příměstské tábory – Začínáme prázdniny s Terkou, Cyklistický 
tábor, Pojďme zažít středověk. 

- v době prázdnin uspořádala Smetanka celkem 16 příměstských a 7 
pobytových táborů s více než 600 účastníky. 

 

Číslo 4.4 
Název 

opatření 
Doprovázení pěstounských rodin 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- Farní charita Česká Lípa doprovázela 3 pěstounské rodiny z 
Novoborska 

Na území ORP Nový Bor pracují organizace, které zajišťují doprovázení 
pěstounských rodin, plní úlohy v souladu se z.č. 359/1999 Sb. 
o sociálně právní ochraně dětí v platném znění: 

- Rodina v centru, z.ú. – Středisko pěstounské péče doprovázelo 39 
pěstounských rodin z Novoborska.  Pěstounským rodinám se věnovaly 
4 odborné zaměstnankyně, které s nimi řešily problémy související 
s péčí o přijaté děti. Uskutečnilo se 6 celodenní vzdělávacích seminářů 
každý po osmi hodinách a 1 víkendový vzdělávací seminář o 12-ti 
hodinách. Vzdělávání se zúčastnilo 56 dospělých osob a 57 dětí se 
zúčastnilo paralelního programu pro děti. 

- KROK pro všechny generace z.ú. Česká Lípa, organizace doprovázela 1 
pěstounskou rodinu 

- Společnost pro podporu NRP Amina o.p.s.  doprovázela 1 pěstounskou 
rodinu 

- Náhradní rodiny z Ústeckého kraje o.p.s. organizace doprovázela 1 
pěstounskou rodinu 
 

- Dobrá rodina o.p.s.   doprovázela 2 pěstounské rodiny 
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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. - sociální služby uživatelům s 
mentálním postižením i v kombinaci s dalším postižením, ale bez 
agresivních rysů (především hlubší pásma mentálního postižení jsou 
často doprovázena dalšími přidruženými postiženími - tělesná, 
smyslová, psychická apod.). Věková hranice uživatelů z obcí 
Novoborska se pohybovala, kromě jednoho dítěte (9let) od 26 let do 
59 let, celkem službu využívalo 12 občanů Novoborska, z toho z 
Nového Boru 5, z Pihelu 2, z Kamenického Šenova 1, ze Cvikova 3 a ze 
Svoru 1.  

- LÍP A SPOLU, z. s. - s podporou dotací z EF bylo otevřeno v dubnu 2020 
kontaktní a poradenské místo Centrum LÍP A SPOLU v Moskevské ul. 82 
v České Lípě. Celkem se uskutečnilo 6 setkání rodičovské skupiny, 5 
vzdělávacích akcí a 3 tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, dále probíhalo 
individuální hlídání dětí, poradenství a on-line aktivity. Přednostně pro 
děti s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami se konaly 3 pětidenní 
příměstské tábory ve spolupráci s DDM Smetanka v Novém Boru, DDM 
Libertin a ZŠ speciální v České Lípě a týdenní pobytový tábor v Kytlicích. 
Od září 2020 funguje v České Lípě, Havlíčkova 443 odloučené 
pracoviště SPC Semily.   

- Centrum LIRA, z. ú. - poskytla sociální služby rané péče 15 rodinám 
s dětmi s postižením z ORP Nový Bor, podpora rodiny v těžké životní 
situaci, posílení rodičovských kompetencí, pomoc při začleňování dětí 
do předškolních a školních zařízení, pořádala semináře, pobytové 
kurzy, setkávání, psychoterapie, senzorická integrace, Kluby rodičů. 
Centrum LIRA poskytla sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra (PAS) do 10 let věku na celém území 
LK, v průběhu roku 2020 se jednalo o 7 rodin z ORP Nový Bor s dítětem 
s PAS. Vzhledem ke koronaviru se neuskutečnily pobytové kurzy. Po 
celou dobu nedošlo k přerušení poskytování služeb. Při nejtvrdších 
opatřeních došlo k dočasnému převedení na distanční formu 
poskytování služeb, ale na podzim k takovému opatření nedošlo. 
Služby fungovaly bez omezení, pouze s přísnějšími hygienickými 
podmínkami. 
 

- Farní charita Česká Lípa poskytovala službu „Sociální automobil“. 
V oblasti Novoborska zajišťovala pravidelný svoz zdravotně 
handicapovaných dětí do školy a ze školy a to v době povolené 
prezenční školní výuky. Celkem služby pravidelně využívalo 11 rodin a 
jejich dětí. 

 
- Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, pobočka v Novém 

Boru, Nemocniční ul. 635 – objednání klientů probíhalo přes poradnu 
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v České Lípě 

 

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) – služba byla zajištěna na Novoborsku 3 úvazky na 
základě pověření KÚ 

- Farní charita Česká Lípa - provozovala Charitní šatník dle nastavených 
bezpečnostních a ochranných opatření proti koronaviru. V rámci 
Charitního šatníku byla rovněž poskytována bezplatná materiální 
pomoc pro osoby v nouzi.  

- Rodina v centru, z. ú. – v Rodinné poradně probíhala realizace projektu 
S rodinou proti vyloučení financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost. Ohroženým rodinám poskytovala psychologické 
konzultace a terapie, mediace, případové konference a asistované 
předávání dětí. V roce 2020 využilo některou z aktivit 135 různých 
osob. Na konci roku byla služba spojena s Dluhovou poradnou a 
registrována jako sociální služba odborné sociální poradenství v 
celkové kapacitě 2 pracovní úvazky. Služba bude v roce 2021 usilovat o 
zápis do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. 
 

- Farní charita Česká Lípa – služba „Sociální automobil“ svážela v oblasti 
Novoborska handicapované děti ze školy a do školy, pravidelně každý 
den, mimo víkendů, svátků a prázdnin 
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Číslo 5.4 
Název 

opatření 
Podpora a udržení služeb poskytujících výchovně-vzdělávací péči 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

 
- Rodina v centru, z. ú. – pokračoval projekt „S rodinou k inkluzi“ - 

poradci na školách v Novém Boru (ZŠ Praktická, ZŠ Nám. Míru, ZŠ U 
Lesa, ZŠ Arnultovice a MŠ Klíček) poskytovali pomoc rodičům dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami předcházet školnímu neúspěchu 
nebo ho řešit. Probíhaly mediace na školách, doučování a prázdninové 
aktivity pro děti se sociálním znevýhodněním. Různé aktivity projektu 
využilo celkem 232 různých osob.   
 

- Rodina v centru, z. ú. – v rámci NZDM Vafle probíhalo doučování dětí 
pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Doučování a 
pomoc s distanční výukou probíhalo intenzivně v období uzavření 
základních škol.  
 

- Advaita, z.ú. - program adiktologické péče pro děti a mládež do 18 let 
věku a jejich blízké, program byl dostupný v České Lípě 

- Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě, pobočka v Novém 
Boru, v Nemocniční ul. 635 - poskytla péči cca 400 osobám, byla 
realizována psychologická vyšetření, speciálně pedagogická vyšetření, 
nápravné péče včetně logopedických intervencí. Na žádosti MŠ 
vedeny přednášky na téma školní zralost a po domluvě ve školách 
náslechy ve vyučovacích hodinách.  

- Farní charita Česká Lípa - v rámci projektu „Společně rosteme“ pro  
klienty Sociální ubytovny, uspořádala vzdělávací přednášku 
zaměřenou na rodiny s dětmi na téma „ADHD a hyperaktivita u dětí“, 
kde se přednášející zaměřil na konkrétní zprávy z pedagogicko-
psychologických poraden. 
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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 
ledna r. 2020 došlo k obsazení navýšených úvazků pracovníků v 
sociálních službách. V lednu r. 2020 uzavřela organizace smlouvu s 
reklamní agenturou Kompakt ve věci realizace projektu Sociální 
automobil, jehož cílem je získání nového automobilu financovaného 
pomocí nosičů reklamy, dodání bylo plánováno na 1. pololetí 2020, s 
ohledem na situaci způsobenou koronavirem k předání vozu nedošlo, 
mělo by být uskutečněno v průběhu prvního pololetí r. 2021. Služba 
byla v průběhu roku zajišťována v rozsahu s ohledem na aktuální 
epidemiologickou situaci. Na základě doporučených postupů MPSV 
došlo k redukci poskytování některých základních činností služby. 
Poskytování některých fakultativních služeb bylo dočasně zrušeno. 
Došlo k vytvoření databáze dobrovolníků ochotných vypomoci v 
případě nedostatku pracovníků. Byla nastavena řada organizačních a 
personálních opatření eliminujících riziko nákazy uživatelů a 
pracovníků.  Na základě podaných žádostí byly v průběhu roku získány 
dvě dotace na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s  
koronavirem. Dále byla získána dotace MPSV na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách. 

- pečovatelská služba (§ 40) - Pečovatelská služba města Cvikov - v roce 
2020 se organizace účastnila kulatých stolů v rámci projektu Příležitost 
pro život doma II. Tématem byla péče o osoby s psychiatrickým 
onemocněním v domácím prostředí.  

- pečovatelská služba (§ 40) - Pečovatelská služba města Kamenický 
Šenov - informování o službě v místním měsíčníku a prostřednictvím 
letáků, u praktických lékařů; zajištění 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 2020 poskytla 
klientům jak pečovatelskou službu (54 klientům, z toho 27 aktivním) 
tak službu zdravotní, pečovatelská služba je zajištěna 3 úvazky 

- tísňová péče (§41) - Anděl Strážný, z. ú. v roce 2020 poskytl službu 
tísňové péče 13 klientům; proběhla výměna starších monitorovacích 
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zařízeních za nová 

- osobní asistence (§39) - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s. - v roce 2020 služba poskytnuta 43 klientům Novoborska  
 

- tlumočnické služby (§56) - Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. p. s. byly poskytnuty 6 klientům, odborné sociální 
poradenství – probíhalo každou 3. středu v měsíci, celkem poskytnuto 
5 klientům 
 

- 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. (okamžitá 
kapacita 7 míst). S ohledem na epidemiologickou situaci došlo v 
průběhu roku k opakovanému uzavření služby. Bylo potřeba nastavit 
organizační opatření jako měření teplot uživatelů, zajišťování 
dezinfekce ploch apod., aby došlo k minimalizaci rizika souvisejícího s 
nákazou uživatelů a pracovníků. Na základě podané žádosti byla 
získána dotace od MPSV na sanaci výpadků příjmů v souvislosti s 
uzavřením služby. 

- Denní stacionáře (§46) – Denní a pobytové sociální služby města Česká 
Lípa – pro uživatele s mentálním postižením i v kombinaci s dalším 
postižením, ale bez agresivních rysů (hlubší pásma mentálního 
postižení jsou často doprovázena dalšími přidruženými postiženími 
(tělesná, smyslová, psychická apod.). Věková hranice uživatelů z obcí 
Novoborska se pohybovala, kromě jednoho dítěte (9let) od 26 let do 
59 let, využívalo 12 občanů Novoborska, z toho Nový Bor 5, Pihelu 2,  
Kamenický Šenov 1, Cvikov 3, Svoru 1 občan. Podpora rodiny pečující o 
osoby se zdravotním postižením širokou nabídkou aktivit. S ohledem 
na koronavirus se v roce 2020 nemohli uskutečnit sportovní, kulturní a 
ostatní společenské aktivity v běžném rozsahu, uskutečnily se Krajské 
sportovní hry osob se zdravotním postižením ve Starých Splavech, Den 
osob se zdravotním postižením v Doksech, KRAKONOŠŮV TROJBOJ 
v Semilech, turistické výpravy do okolí České Lípy.  

- 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. - pouze terénní služby byly poskytnuty 4 
klientům z Novoborska 

- podpora pečujících osob Sdružení TULIPAN – projekt „S podporou 
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k lepší péči“ – aktivity zaměřené směrem k pečujícím osobám, byl 

ukončen k 28. 2. 2020 

 

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) 

- Agentura Sluníčko - Komplexní domácí péče a terénní sociální služby, 
za rok 2020 celkem 54 uživatelů 

- Komplexní domácí péče Naděje (pobočka Česká Lípa) 

- VČELKA domácí péče 

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

 

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) – služba v roce 2020 probíhala v souladu s 
definovaným záměrem. Z ORP Nový Bor byla služba v roce 2020 
dlouhodobě poskytována 2 uživatelům. Po ukončení individuálních 
projektů plánujeme změnu služby – od multidisciplinarity (služby 
sociálně zdravotní) směrem k sociální službě, která bude zejména 
podporovat klienty při přechodu k vlastnímu bydlení. Multidisciplinarní 
týmy budou tvořeny službou sociální rehabilitace. Obě služby budou 
ale úzce spolupracovat při řešení nepříznivé sociální situace klienta. 
 

- Chráněné bydlení (§51) - Fokus Liberec, o. p. s.  (místo realizace Česká 
Lípa) - v roce 2020 se situace v pobytových službách komplikovala 
koronavirem. Psychiatrické nemocnice byly převážně uzavřené, v 
chráněném bydlení bylo třeba vyčlenit lůžka pro infekční klienty. Tato 
opatření zásadním způsobem službu ovlivnila a limitovala příchod 
nových klientů. Z ORP Nový Bor nebyl v tomto roce žádný nový klient 
přijat. 
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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, za rok 2020 celkem 11 
uživatelů, z toho 6 z Nového Boru, 1 z Kunratic u Cvikova, 3 ze 
Cvikova, 1 z Kamenického Šenova. Pro Novoborsko byl vyčleněn 
úvazek 0,25. Proběhlo jednání s vedením města Nový Bor ohledně 
pronájmu prostor pro pobočku. 

- Sociální rehabilitace (§70) - Fokus Liberec - služba v roce 2020 
probíhala v souladu s definovaným záměrem.  Z ORP Nový Bor byla 
služba v roce 2020 poskytnuta 5 uživatelům. Po ukončení 
individuálních projektů se bude služba profilovat jako 
multidisciplinární tým se zastoupením zdravotnických profesí s vazbou 
na psychiatrické oddělení liberecké nemocnice, psychiatrické 
nemocnice Kosmonosy a Horní Beřkovice a ambulantní psychiatry. 
Protože počet úvazků SR není s ohledem na velikost spádového území 
služby dostatečný, organizace bude žádat pro rok 2022 o navýšení 
úvazků. Z toho pro ORP Nový Bor o navýšení o 0,5 úvazku. 

 

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) 

- 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 – terénní služba byla 
poskytnuta 12 klientům z Novoborska 
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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 sta-
řeckou demencí, Alzheimerovou chorobou apod.); 60 lůžek je pro 
osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chro-
nického onemocnění (např. stařeckou demencí, Alzheimerovou) 
demencí, 20 lůžek pro muže starší 50 let, kteří mají sníženou soběs-
tačnost z důvodu chronického onemocnění nebo závislosti na alko-
holu. Umístěno je 56 klientů z Novoborska. V průběhu roku 2020 byly 
všechny veřejné akce omezeny z důvodu koronaviru, konaly se pouze 
drobné interní akce pro klienty, kontakt s rodinnými příslušníky se 
uskutečňoval přes tablety a notebooky v době zákazu návštěv. 

- domov pro seniory (§49) - Senior centrum Nový Bor – v roce 2020 bylo 
v Základní síti LK podpořeno 15 lůžek na službu domov pro seniory. 
Celkem umístěno 34 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 2020 byla sociální služba 
využita na 100%. Za toto období organizace evidovala dalších 11 
neuspokojených zájemců z ORP Nový Bor. Služba byla v roce 2020 
poskytována celkem 24 ženám a 6 mužům: Nový Bor 20, Kamenický 
Šenov 1, Cvikov 8, obec mimo Novoborsko 1 (Česká Lípa). 
 

- 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 
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 Česká Lípa. 
Spádovost služby by byla celý Liberecký kraj včetně ORP Nový Bor.  

- domov se zvláštním režimem (§50) od roku 2019 je v Základní síti 
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, 
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Stráž pod Ralskem). V zařízení jsou 2 občané 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 - 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 v České Lípě byla poskytnuta podpora celkem 9 
občanů z Novoborska, z toho 1 občan byl z Kamenického Šenova, 1 ze 
Skalice u České Lípy a 7 občanů z Nového Boru.  

 
- Kamenný hospic Liberec - 28 lůžek, poskytuje klientům odbornou 

paliativní péči, která zmírňuje důsledky onemocnění. O pacienty se 
stará multidisciplinární tým (lékaři, sestry, ošetřovatelé, sociální 
pracovníci, psychoterapeut, dobrovolníci, duchovní. Dle potřeb a přání 
je poskytována sociální, psychologická a spirituální podpora také 
blízkým osobám klienta. Hospicovou péči v posledních dnech svého 
života využili 2 občané z Novoborska, z toho 1 z Nového Boru a 1 
z Kamenického Šenova. 
 

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

 

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., 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 
spolupráce s Ostarou ze Cvikova a z Nového Boru - tělesně postiženými 
ženami; každý měsíc společná setkání v DDM Cvikováček - aktivity a 
tvoření. 
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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. - 4 dobrovolníci 

- Sociální služby města Nový Bor, p. o. – žádný dobrovolník 

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

- OSTARA, p. o. Cvikov - 2 dobrovolníci, Nový Bor - 6 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, rodinným příslušníkům a osobám blízkým, 
motivuje klienty ke změně jejich životního stylu, služby byly 
poskytovány každý všední den od 8:00 - 16:30 hod.  
Celý rok byl velmi silně ovlivněn koronavirem, provoz služby však nebyl 
přerušen. Omezení spojená s pandemií se odrazila na vzdělávání 
pracovníků, kdy v tomto roce proběhlo minimum vzdělávacích aktivit. 
K-centrum se zapojilo do testování v rámci serostudie ADI-
KORONAVIR-19. Testováni byli jak klienti, tak zaměstnanci služby. V 
roce 2020 došlo k opravám elektrorozvaděčů v objektu. Probíhalo 
jednání s Odborem správy majetku v České Lípě o opravách prostor, 
které jsou v nevyhovujícím stavu. 

- Kontaktní centra (§59) - Advaita z. ú. - Poradna pro gambling a jiné 
závislosti byla v Novém Boru v provozu od poloviny roku 2016 do 
konce roku 2019. Vzhledem k dlouhodobě neobsazené kapacitě, byla 
poradna uzavřena, kapacita služby byla přesunuta do spádové České 
Lípy, kde je poradna přístupna klientům z ORP Nový Bor bez omezení 
počtu klientů ve službě. V roce 2020 využilo služeb poradny pro 
závislosti v České Lípě celkem 15 osob z ORP Nový Bor (3 osoby Cvikov, 
2 osoby Kamenický Šenov, 9 osob Nový Bor a 1 osoba Sloup v 
Čechách). Dále je klientům k dispozici doléčovací program v 
ambulantní a pobytové formě dostupný v Liberci a Terapeutická 
komunita ADVAITA v Nové Vsi.  

 

 

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 poskytují 
2 terénní pracovníci v Novém Boru (pátek celý den, lichý týden 2 
hodiny v úterý a sudý týden celý den - dle potřeby i v okolních 
obcích). V souladu s doporučením MPSV a RVKPP byly v první 
polovině roku dočasně omezeny některé služby terénních programů 
pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji. V souvislosti s uzavřením 
úřadů a institucí byla zcela omezena práce sociálního charakteru 
(např. klientské doprovody), konzultace bylo možné realizovat jen 
telefonicky a testování na přítomnost protilátek infekčních 
onemocnění se opětovně rozběhlo až po skončení prvního 
nouzového stavu. Služby byly poskytnuty v Novém Boru více než 50-ti 
lidem ohroženým drogovou závislostí a vyměnili zhruba 6 tisíc 
injekčních setů. Přispěla k tomu rychlá reakce krizového štábu 
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MONA, kde se vedoucí pracovníci jednotlivých sekcí organizace Most 
k naději, shodli na nutnosti udržet služby v provozu, v maximální 
možné míře. Byla přijata nutná bezpečnostní opatření, s cílem 
ochránit zdraví pracovníků i klientů. Pracovníci TP navíc lidem 
ohroženým drogovou závislostí a dalším rizikovým skupinám během 
celého roku distribuovali ochranné pomůcky (roušky, respirátory, 
desinfekce) a důležité informace týkající se onemocnění koronavirus. 

 

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 

 

Cíl 11 - Podpora prostupného bydlení 

Číslo 11.1 
Název 

opatření 
Podpora prostupného sociálního bydlení 

Konkrétní popis plnění 
rozvojového opatření 

- město Nový Bor v průběhu roku sbíralo informace k tvorbě 
dokumentu Analýza bytového fondu města Nový Bor k 31. 12. 2020, 
které byl schválen v roce 2021, jsou zde uvedeny všechny možnosti 
bydlení napříč cílovými skupinami. 

- Farní charita Česká Lípa pokračovala v realizaci projektu „Společně 
rosteme“. V rámci projektu aktivizovala osoby žijící na ubytovně 
v Severní ulici č.p. 755. Zajišťovala prostupné bydlení. Dva nouzové 
pokoje v důsledku zavedení ochranných a bezpečnostních opatření 
proti KORONAVIR 19 fungovaly pouze do konce měsíce března 2020. 
Pokračovala spolupráce se sociální službou a dluhovou poradnou. 

- 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. V celkové kapacitě 66 lůžek.  

- město Nový Bor vyčlenilo 2 byty 2 kk pro sdílené bydlení s dozorem 
pro děti z dětského domova (viz SPSZ), bylo ověřeno, že se projekt 
osvědčil, jeden byt je dlouhodobě využíván 18 letou klientkou, druhý 
byt je využíván průběžně dle aktuální situace, způsobené 
koronavirem. 

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 nabízí uchazečům o zaměstnání poradenské aktivity 
v různých projektech. V loňském roce z důvodu koronaviru nebyly 
organizovány tzv. „Poradenské dny“, které však v minulých letech 
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byly velmi přínosné a často využívané. Nejvíce a nejčastěji 
využívaným nástrojem APZ jsou veřejně prospěšné práce (VPP) a dále 
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM). Tyto nástroje využívají 
mnozí zaměstnavatelé a v hojné míře města a obce. Aktivizace 
dlouhodobě nezaměstnaných by měla probíhat ideálně i 
prostřednictvím prostupného zaměstnávání. V praxi se to však příliš 
často neděje. V současné době je velká poptávka po pracovní síle, a 
tak veřejně prospěšné práce (VPP) vykonávají lidé, kteří jsou na 
volném trhu práce uplatnitelní velmi obtížně. Z VPP – středního 
stupně prostupného zaměstnávání se tedy nedostanou dál, 
maximálně jsou opakovaně zaměstnáni v rámci VPP (s povinnou 
pauzou tří měsíců návratu do evidence nezaměstnaných). Dílčího 
úspěchu se však v Novém Boru podařilo dosáhnout, od ledna roku 
2019 jsou 4 osoby původně vykonávající VPP zaměstnány v 
technickém oddělení Odboru správy majetku Městského úřadu. V 
rámci VPP na obci aktuálně působí 7 osob od března 2020 a dalších 5 
osob od dubna 2020, přičemž smlouvy mají na 12 měsíců. Z většiny 
se jedná o lidi, kteří pracovali v rámci VPP pro město již dříve. 

- 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 
LBC. 

- Město Cvikov - zmenšila se dostupnost vyřizování dávek hmotné 
nouze (pracovnice ÚP ČR dojíždí pouze dva dny v týdnu, v době 
nouzového stavu byla služba nedostupná. Probíhala spolupráce s ÚP 
ČR v rámci podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 
práce.  

- Rodina v centru, z. ú.  – pořádala dle možností opatření proti 
koronaviru besedy, přednášky a semináře v rámci projektu „Dluhové 
poradny“ 

- Farní charita Česká Lípa- pokračovala v realizaci projektu „Společně 
rosteme“ (aktivizaci osob žijících na ubytovně v Severní ulici č.p. 755)- 
konkrétně se projekt zaměřoval na pomoc při hledání práce a 
bydlení. V rámci podpory základních kompetencí pro nalezení 
pracovního uplatnění se projekt zaměřoval na zvýšení povědomí o 
pravidlech trhu práce, na motivaci k hledání uplatnění, na rozvoj 
měkkých dovedností, které zvyšují šanci na nalezení pracovního 
uplatnění (sebeprezentace, práce s časem aj.), na individuální 
poradenství v dalších oblastech života.  
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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, produkty-speciální typy piva, výroba a prodej nefiltrovaných 
a nepasterovaných piv českého typu uvařených tradiční technologií – 
např. světlý nebo polotmavý ležák. V roce 2020 byl zahájen i provoz 
restaurace. 
 

- Farní charita Česká Lípa – provozovala sociální podnik „Dáme věcem 
další šanci!“ Sociální podnik nabízí, renovaci staršího nábytku, výrobu 
nového nábytku a designerské služby. Realizace probíhá v 
provozovně na adrese Wolkerova 386, Nový Bor. Provozovnu tvoří 
truhlářská dílna, sklad nábytku a administrativní zázemí. 

 
- vedení města Nový Bor jednalo s organizací Fokus ohledně možného 

pronájmu budovy autobusového nádraží pro provoz kavárny, 
z důvodu koronaviru se další jednání neuskutečnila. 

 

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 Nový Bor - bude nadále pracovat 1 asistent 
prevence kriminality, který je zaměstnancem města. V červenci 
2020 proběhla na hasičském dětském táboře ukázka vybavení a 
techniky městské policie, děti byly seznámeny s činností a náplní 
práce strážníků, v červnu 2020 pro novoborskou mateřskou 
školku – zde se strážníci zaměřili především na pravidla 
bezpečnosti silničního provozu. 

- Akce AJAX – akce pro druhé ročníky ZŠ, zaměřena na 
problematiku drog, šikanu, chování a dodržování bezpečnosti 
silničního provozu (celkem 140 dětí) se uskutečnila i přes 
pandemii, ovšem prostřednictvím třídních učitelů. Děti obdržely 
drobné dárky. Z důvodu koronaviru neproběhla plánovaná akce 
„Den s modrým majákem“ (ukázka techniky složek IZS, Armády, 
BESIP, Vězeňské služby, PČR aj.). 

 
- Probační a mediační služba - vzhledem k epidemii koronaviru 

nebyly v roce 2020 realizovány přednášky pracovníků Probační a 
mediační služby ve školách, konference Drogy – právo – 
kriminalita se ve stanoveném termínu konala. Učitelé a širší 
odborná i neodborná veřejnost byla seznámena s tématy: 
návykové látky u dětí, počítačová kriminalita, vychovávání a 
vzdělávání dětí s jiným rodným jazykem. 
 

- PČR, obvodní oddělení Nový Bor – v roce 2020 vzhledem 
k opatřením, vydanými v souvislosti s pandemii koronaviru  
neprobíhala plánovaná přednášková činnost na školách (šikana, 
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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. Podílela se  v rámci prevence, pouze v 
součinnosti s MP Nový Bor, na projektu AJAX do škol v rámci 
prevence.  Plánovaná přednášková činnost na úseku prevence 
kriminality bude, jakmile to bude možné, po domluvě se školami 
a ostatními zařízeními, obnovena.   

 
- město Cvikov – v rámci prevence kriminality přibyly 

v kamerovém systému na území obce v roce 2020 další 3 
kamerové body 
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2. ZÁVĚR 
 

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020 proběhlo z důvodu koronaviru korespondenčním způsobem. 

Poskytovatelů sociálních služeb na Novoborsku. Informace od poskytovatelů byly zaslány 

elektronicky a v případě potřeby probíhalo doplnění telefonicky. Dle potřeb se konala jednání, kde se 

řešila aktuální témata a hledaly se možnosti řešení. Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb 

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

opět korespondenčním způsobem.  

 

 

 

Zpracováno dne 15. 4. 2021 

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


