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VIZE KP 

V roce 2018 má město Most stabilní a trvale udržitelnou síť sociálních služeb, služeb navazujících, volno-
časových a prorodinných aktivit, která dokáže flexibilně reagovat na vyvíjející se potřeby občanů měs-
ta. Platforma komunitního plánování dokáže vyhodnocovat efektivitu jednotlivých služeb a projektů. 
Komunitní plánování je živou a činorodou platformou, které se aktivně účastní více jak 90% organizací 
poskytujících sociální a návazné služby, volnočasové a prorodinné aktivity.

Grafická úprava a tisk: Tiskárna K & B, s.r.o.
Dokument prošel jazykovou úpravou, pouze texty SWOT analýz byly ponechány v původním znění (z důvodu zachování 
autentičnosti dokumentu).
Vydalo: statutární město Most (www.mesto-most.cz)
Náklad: 100 výtisků. Z ekologických důvodů distribuováno především pomocí elektronických nosičů.
1. vydání, březen 2015
Neprodejné
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Schvalovací proces
Dokument byl postupně projednáván na těchto úrovních:

Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb
Datum: 15. 1. 2015

Veřejné projednání
Datum: 27. 1. 2015

Rada města Mostu
Datum: 28. 1. 2015

Zastupitelstvo města Mostu
Datum: 5. 2. 2015

Usnesení č. ZmM/067/3/2015 
Zastupitelstvo města Mostu schvaluje předložení III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-
2018.

Zpracovatelský tým
Na přípravě dokumentu se podílela celá pracovní skupina projektu a členové komunitního plánování. Finální verzi dokumen-
tu zpracovali pracovníci oddělení bytových a sociálních služeb odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu. 

Proces tvorby materiálu řídila:   Ing. Irena Staňková, vedoucí OBaSS a koordinátorka KP 
Na zpracování materiálu se podíleli: Mgr. Jana Hrdinová, referentka OSV
     Ing. Jitka Bělochová, referentka OSV
     Ing. Veronika Fialová, referentka OSV
     Mgr. Petra Havlíková, vedoucí KS č. 1
     Ing. Margita Pištorová, vedoucí KS č. 2 do 30. 6. 2014
     Bc. Lucie Matějovicová, vedoucí KS č. 2 od 28. 7. 2014
     Mgr. Eva Čenkovičová, vedoucí KS č. 3 do 16. 9. 2014
     Mgr. Petr Fadrhons, vedoucí KS č. 3 od 17. 9. 2014 
     Marie Franková, vedoucí KS č. 4
     Petr Svašek, DiS., vedoucí KS č. 5
     Ing. Petra Drahorádová, vedoucí KS č. 6

Poděkování
Poděkování patří především členům komunitního plánování a všem, kteří se větší či menší měrou podíleli na vytvoření toho-
to dokumentu. Vážíme si jejich aktivního zapojení do všech procesů komunitního plánování. Za veškerou spolupráci, připo-
mínky, podněty a nápady děkujeme. Zvláště bychom chtěli poděkovat Ing. Jiřímu Lauermanovi ze společnosti LB plán, s.r.o. 
za podpůrné metodické vedení a za poskytnutí inspirace při rozvoji procesů komunitního plánování v Mostě. 

Věříme, že se nám společnými silami a díky vzájemné spolupráci všech členů komunitního plánování a dalších partnerů po-
daří stanovené priority a opatření tohoto plánu naplnit.
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Úvodní slovo náměstkyně primátora
Vážení občané, 
do rukou se vám tímto dostala publikace, která představuje v pořadí již třetí komunitní plán sociálních 
služeb a prorodinných aktivit na Mostecku. Tento plán je zpracován pro období 2015-2018. Každé větší 
město musí plánovat své priority a řídit svůj rozvoj a to i v oblasti poskytování sociálních služeb. Vedení 
města si uvědomuje důležitost služeb, které reagují na nepříznivé životní situace, jakými je např. chudoba, 
nezaměstnanost, zdravotní znevýhodnění, boj se závislostí, ale také třeba stáří či sociální exkluze. Proto 
podporuje komunitní plánování a rozvoj sociálních služeb na svém území již od roku 2006. Pevně věřím, že 
se nám podaří dosáhnout priorit a cílů stanovených tímto plánem.   
 Ing. Markéta Stará

Vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí
Vážení uživatelé, vážení občané,
jsem ráda, že společně se svými kolegy a partnery Vám mohu představit již třetí komunitní plán města 
Mostu.  Jeho vydání z mého pohledu potvrzuje, že město Most, prostřednictvím poskytovatelů sociálních 
služeb a prorodinných aktivit, nabízí svým občanům široký, pestrý, na sebe navazující a stále více propo-
jený systém.  Aktivity, které jsou s procesem komunitního plánování spojené, tak od svého počátku – od 
roku 2006, naplňují původní vizi – zajistit kvalitní, dostupné a komplexní služby, které budou podporovat 
přirozené sociální vazby uživatelů a budou jim umožňovat v co největší míře setrvávat ve svém přirozeném 
sociálním prostředí.

 Mgr. Naděžda Krupczová

Vyjádření zástupce neziskového sektoru
Vítejte ve světě neziskových organizací, kterým Vás tato publikace může provázet. Mostečané potřebují 
mít k dispozici určitou nabídku služeb k řešení svých životních situací a aktivit, které mohou využít jako 
alternativu trávení volného času a mít tak možnost předcházet pasivitě. Ve městě Most je dost kvalitních 
poskytovatelů služeb dostupných všem cílovým skupinám, kteří nabízí velmi širokou škálu aktivit, jejichž 
cílem je nabídnout těmto skupinám možnosti efektivního trávení volného času nebo řešení nemilých ži-
votních strastí, a tím předcházet vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů a následného ohrožení soci-
álním vyloučením. Je třeba poděkovat všem, kteří podporují aktivity neziskových organizací, všem, kteří 
pracují v neziskovém sektoru a také mecenášům za finanční podporu.

 Tomáš Smrž, Dětská organizace Zálesák
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1. Co je komunitní plánování1

Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním 
specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jde o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení 
v oblasti sociálních služeb. Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí či krajů) s poskytovateli 
(jednotlivými organizacemi) a uživateli (klienty) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb 
a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Při plánování sociálních služeb se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (poten-
ciálních) uživatelů služeb a výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit 
v oblasti sociálních služeb. Je nutné přirozeně zohlednit i další podstatné údaje (např. nákladovost služeb, rozmístění služeb 
v regionu, kapacitní možnosti poskytovatelů), zohlednit zkušenosti zúčastněných aktérů celého plánovacího procesu a zajis-
tit návaznost plánování sociálních služeb na ostatní související oblasti (školství, zdravotnictví, bezpečnost apod.).

Jaké jsou přínosy komunitního plánování?
 y Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskuteč-

ňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legiti-
mizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů obce a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci.

 y Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské 
i materiální zdroje.

 y Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití.
 y Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjiště-

ným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti.
 y Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků obce, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou 

potřebné.

Pro úspěšnost plánování je zapotřebí podpora ze strany politické reprezentace, a to jak při zahajování plánování, tak i v jeho 
průběhu a při uskutečňování reálných činností směřujících např. k rozšíření nabídky služeb, zvyšování jejich efektivity a spo-
lupráci různých subjektů při zajišťování potřebných služeb. Neméně významné je zabezpečit koordinaci celého procesu, 
kterou většinou provádí pracovník dané obce. Pracovní struktury v podobě pracovních, konzultačních nebo vyjednávacích 
skupin se skládají ideálně ze zástupců všech zainteresovaných stran. Po vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb se přechází od plánovací k realizační fázi, kdy dochází k faktickému naplňování priorit, resp. jednotlivých opatření. 
Součástí této etapy je také sledování postupu a míry plnění stanovených úkolů. Plán bývá zpracováván obvykle na několik 
let a po uplynutí tohoto období se celý plánovací cyklus opět opakuje.
Plánování sociálních služeb jako způsob zajištění dostupnosti a rozhodování o podobě sociálních služeb bylo pilotně ově-
řováno v rámci Česko-britského projektu “Podpora MPSV při reformě sociálních služeb” na Písecku v letech 2000-2003. Od 
roku 1998 a nezávisle na zmíněných aktivitách MPSV započalo plánování sociálních služeb v Ústí nad Labem, kde se stalo 
přirozenou součástí veřejného života. Postupně díky vzdělávacím aktivitám různých organizací a podpoře plánování sociál-
ních služeb z evropských fondů (zejm. SROP, OP RLZ, OP LZZ), ale i zvláštnímu dotačnímu programu MPSV i některých krajů 
se plánování sociálních služeb dostalo do povědomí zvláště odborné veřejnosti, bylo uskutečněno mnoho projektů na téma 
plánování sociálních služeb a celkově se plánování sociálních služeb etablovalo jako poměrně široce používaný koncept při 
vytváření strategií a určování směru vývoje sociálních služeb. K tomu samozřejmě výrazně napomohlo uzákonění povinnosti 
zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni a možnost jejich zpracování na úrovni obcí – viz 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době probíhá plánování sociálních služeb ve všech krajích v ČR. Co se týče obcí, v některých krajích plánování 
probíhá víceméně ve všech obcích s rozšířenou působností (nebo na území mikroregionů, svazků obcí, případně až do úrov-
ně obcí I.). 

1 Zdroj: MPSV ČR - http://www.mpsv.cz/cs/844
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2. Historie komunitního plánování v Mostě2

Proces komunitního plánování započal v Mostě již v roce 2004, kdy byl schválen Program rozvoje města Most, jehož součástí 
byl i rozvoj komunitního plánování. Od té doby probíhá nepřetržitě dosud.

2005 až 2006 –  vytvoření pracovních tzv. koordinačních skupin, tvorba prvního komunitního plánu 

2007 až 2010  –  realizace I. Komunitního plánu. 
 2007  –  poprvé se konala kampaň „30 dní pro neziskový sektor“(dnes Říjen pro neziskovky)
  –  poprvé vyhlášení dotačního programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací“ 
 2008 –  vznik Komise koordinace a podpory sociálních služeb jako poradního orgánu rady města (dnes Komise  
   prorodinných aktivit a sociálních služeb),
  –  vznik statutů a jednacích řádů koordinačních skupin
  –  poprvé akce „Květen pro veřejnost“ 
  –  navázání spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
 2009 –  vznik internetových stránek neziskových organizací Mostecka www.neziskovky.unas.cz
  –  2. místo v soutěži „Obec přátelská rodině“. Komunitní plánování získalo akcent na prorodinné aktivity
 2010 –  komunitní plánování sociálních služeb v Mostě získalo cenu Ministerstva vnitra ČR  
   „Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009“ 

2011 až 2014  –  realizace II. KP na roky 2011 – 2014
 2011  –  vydání aktualizované verze katalogu sociálních služeb
 2012  –  elektronická podoba katalogu sociálních služeb a jeho umístění na webové stránky města Mostu
  –  revize základní dokumentů KP: Základní listiny, Statutů koordinačních skupin, Jednacích řádů  
     koordinačních skupin 
  –  Agentura pro sociální začleňování ukončila svou činnost v regionu 
 2013 –  zařazení nové koordinační skupiny do komunitního plánování s názvem „Lokální partnerství“ (platforma  
     vytvořená ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování)
  –  zpracování a schválení Strategického plánu lokálního partnerství na roky 
 2013 až 2014 – komunitní plánování sociálních služeb začalo být od 1. 6. 2013 realizováno v rámci projektu s názvem:   
     Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě  
     (reg.č.CZ.1.04/3.1.03/97.00066), který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ  
     a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do 31. 5. 2015.
 2014 – vyhlášení výtvarné soutěž pro veřejnost o doplňkové logo KP 
  – revize struktury KP (snížení počtu koordinačních skupin z 6 na 3, nastavení pravomocí  
   a zodpovědnosti jednotlivých struktur KP)
  – vytvoření nových dokumentů3: 
   Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesů KP
   Metodika hodnocení KP
   Zhodnocení plnění II. komunitního plánu 2010 – 2014
   Analytická zpráva pro účely vzniku III. KP 2015-2018 

Podrobnosti k historii komunitního plánování v Mostě jsou uvedeny v kronice komunitního plánování, která je dostupná na 
webových stránkách města Mostu (http://www.mesto-most.cz/kronika-komunitniho-planovani/ds-1531/archiv=0).   

2 Zdroj: Kronika komunitního plánování města Mostu - http://www.mesto-most.cz/kronika-komunitniho-planovani/ds-1531/archiv=0
3 Všechny uvedené dokumenty a materiály jsou dostupné na webu města: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517
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3. Zhodnocení II. komunitního plánu na roky 2011-20144

V  této kapitole jsou shrnuty nejzásadnější výsledky a  závěry z  provedeného hodnocení procesů komunitního plánování 
a plnění priorit a opatření II. komunitního plánu na roky 2011 – 2014. Hodnocení bylo provedeno v souladu s metodikou 
s  názvem „Hodnocení komunitního plánování“. Výsledky hodnocení pak byly zpracovány do podrobné souhrnné zprávy 
s názvem „Zhodnocení plnění II. komunitního plánu 2010 – 2014 (průběžná zpráva za roky 2011, 2012, 2013)“. Oba zmíněné 
materiály, metodika i zpráva, jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách města Mostu. 

3.1 Výstupy z hodnocení procesů KP
Legitimita procesu
KP byl schválen ZmM dne 16. 12. 2010 usnesením č. 46/3/2010C. Je zařazen mezi oficiální dokumenty pod č. ID_R_022 a je 
volně přístupný veřejnosti formou uveřejnění plné verze na webu města. KPAaSS předkládá informaci o KP jako součást zprá-
vy o činnosti komise do RmM pravidelně 1x za rok. Dle účastníků KP se někteří zastupitelé o KP zajímají, a to např. formou 
účasti na kampani Říjen pro neziskovky, členstvím v KPAaSS nebo formou návštěv individuálních akcí neziskových organi-
zací. Podle většiny účastníků KP je takto projevený zájem o problematiku sociálních služeb dostatečný. Naopak role vedení 
města v KPAaSS je vnímána z 50% pouze jako formální. 

Řízení procesu
Podle většiny účastníků KP je nastavená struktura související pravomoci a zodpovědnosti KP zcela vyhovující, a to i přesto, 
že není písemně popsána a deklarována. Byly však vzneseny výhrady k počtu a rozdělení koordinačních skupiny, které bylo 
popsáno jako nesystémové a neefektivní. Statuty a jednání řády KS jsou podle většiny účastníků KP dostatečné, objevila se 
však doporučení k jejich sloučení (vzhledem k totožnosti textu). Třetí osoby mají vždy možnost účastnit se jednání KS. Většina 
účastníků má dostatek informací o průběhu a stavu komunitního plánování. Spolupráce s oddělením bytových a sociálních 
služeb odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu, v jehož gesci je administrace KP, byla hodnocena jako dostačující. 
V koordinačních skupinách je rozhodováno formou hlasování či stanovení společné dohody. Většina účastníků KP si dle své-
ho tvrzení odnáší z jednání KS informace, které využívají pro svou práci. 

Zapojení aktérů
V roce 2011 bylo do KP zapojeno 45 subjektů, v roce 2012 43 a v roce 2013 42 subjektů. Účast města Mostu, jakožto zadavate-
le sociálních služeb tvoří cca 10%. Účast uživatelů/veřejnosti tvoří cca 1,5%. Zbývajících 88,5% tvoří poskytovatelé sociálních 
služeb, služeb navazujících a prorodinných aktivit. Účast města je dostačující, protože město jako zadavatel má svého min. 
jednoho zástupce v každé koordinační skupině. Stálá účast uživatelů/veřejnosti v jednotlivých KS je však velmi nízká. Konfe-
rence účastníků KP proběhla 1x v roce 2011, 1x v roce 2012. V roce 2013 se konference účastníků nekonala. Tento nástroj se 
v praxi neosvědčil. Je neefektivní a nefunkční. KPAaSS jednala v roce 2011 5x, v roce 2012 6x a v roce 2013 dokonce 7x (což 
je 140% původního plánu). V průměru je účast členů KPAaSS na jejích jednáních 77%. Počet uskutečněných jednání KS (plán 
= minimálně 5 jednání/rok): KS1 – 7 v 2013 (140%)
    KS2 – 4 v 2013 (80%)
    KS3 – 5 v 2013 (100%)
    KS4 – 8 v 2013 (160%)
    KS5 – 5 v 2013 (100%)
    KS6 – 12 v 2013 (240%) 
Mezi nejčastější formy zapojení uživatelů do KP patří dotazníková šetření či ankety realizovaná prostřednictvím poskytova-
telů sociálních služeb. Za největší přínos KP považují jeho účastníci setkávání s ostatními organizacemi a vzájemnou výměnu 
zkušeností. Naprosté většině účastníků vyhovuje frekvence, čas i místo setkávání jejich KS. Spolupráce mezi jednotlivými 
členy KS je hodnocena jako dostatečná.

Vnější vztahy
Koordinátor KP úzce spolupracuje s KÚ ÚK? OBaSS se podílí na tvorbě, implementaci i vyhodnocování Střednědobého plánu 
rozvoje soc. služeb ÚK. KP v Mostě se velmi shoduje s cíli a opatřeními ÚK. Je však potřeba sladit časová období uvedených 
plánů (ÚK 2014-2017, Most 2015-2018). Z neformálních zpětných vazeb KÚ ÚK vyplývá, že Most patří mezi spolupracující 
obce a obce, které aktivně komunitně plánují. Spolupráce s okolními obcemi probíhá částečně, avšak nekoncepčně. Členy KP 
jsou některé organizace z okolních obcí (např. Energie - Meziboří, Porozumění - Litvínov, Duhovka - Obrnice).

4 Zdroj:  Zhodnocení plnění II. komunitního plánu 2010 – 2014 (průběžná zpráva za roky 2011, 2012, 2013) - výstup klíčové aktivity č. 2 projektu „Komu-
nitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě“ (CZ.1.04/3.1.03/97.00066): http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-do-
kumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0
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Výstupy
Kromě komunitního plánu jsou vytvořeny a vedeny další dokumenty KP: Základní listina komunitního plánování sociálních 
služeb a prorodinných aktivit v Mostě: ID_R_014, zápisy z jednání KPAaSS, statuty, jednací řády a zápisy z jednání KS, Metodi-
ka informování a zapojování veřejnosti do KP. Všechny dokumenty jsou přístupné na webu města Mostu. 

3.2 Vyplývající závěry a změny pro následující období 2015-2018
Na základě podrobných výsledků hodnocení procesů KP a jejich důkladného posouzení schválila KPAaSS na svém jednání 
23. 5. 2014 následující změny v KP pro období 2015–2018.

Legitimita procesu
1. Kromě zhodnocení činnosti komise bude koordinátor KP předkládat do RmM 1x ročně informaci o stavu v oblasti sociál-

ních služeb a komunitního plánování.

Řízení procesu
2. Koordinátor KP ve spolupráci s vedoucími KS dopracuje a písemně stanoví strukturu systému KP a předloží ji KPAaSS 

k projednání. Schválena bude ZmM jako součást materiálu předloženého ZmM (Základní listina KP, struktura systému KP 
a III. KP 2015 – 2018).

3. Realizační tým projektu (v souladu s  jeho harmonogramem) písemně definuje strukturu KP včetně popisu pravomocí 
a zodpovědností jednotlivých článků struktury KP a restrukturalizuje systém KS pro období III. KP (2015 – 2018). V souvis-
losti s tím upraví Základní listinu KP, statuty KS a jednací řády KS.

4. Realizační tým projektu (v souladu s jeho harmonogramem) sjednotí statuty KS pouze do jednoho statutu. 
5. Realizační tým projektu (v souladu s jeho harmonogramem) sjednotí jednací řády KS pouze do jednoho řádu.

Zapojení aktérů
6. Status konference účastníků nebude v roli řídící. Nebude zahrnuta do nové struktury KP na období 2015 – 2018. A na 

základě toho bude provedena úprava Základní listinu KP.
7. Vedoucí KS provedou motivační konzultaci pro členy s účastí nižší než 15%. Jedná se o 4 organizace stávající KS1 a 5 orga-

nizací stávající KS4 – viz tabulka výše. O výsledcích budou vedoucí zmíněných KS informovat koordinátora KP. 
8. Koordinátor KP zrealizuje v roce 2015 pro účastníky KP informační seminář o smyslu a cílech KP.

Vnější vztahy 
9. Postupovat v souladu se strategií navrženou v rámci projektu „Meziobecní spolupráce (2014 – červen 2015).
10. Od IV. KP časově sladit období platnosti KP s obdobím platnosti střednědobého plánu rozvoje soc. služeb ÚK. Tím bude 

možné lépe sladit priority ÚK s Mostem. A navíc dojde k přesahu přes volební období a tím rozvoj sociálních služeb ne-
bude ovlivněn politickými změnami.

Výstupy
11. Koordinátor KP bude 1x za půl roku vytvářet pro účastníky KP aktuální přehled výstupů/materiálů a uveřejňovat ho na 

webové stránky města.

3.3 Výsledky monitoringu plnění II. KP na roky 2011-2014
Na následujících stranách jsou uvedeny průběžné výsledky monitoringu plnění II. KP. Vzhledem k tomu, že tento III. KP vzni-
kal v druhé polovině roku 2014, nebylo možné do monitoringu uvést výsledky za rok 2014. Ty budou známy na začátku roku 
2015 a do KP budou doplněny při jeho první revizi. Podrobné informace k plnění jednotlivých priorit a opatření jsou uvedeny 
ve zprávě „Zhodnocení plnění II. komunitního plánu 2010 – 2014 (průběžná zpráva za roky 2011, 2012, 2013)“, která je k dis-
pozici na webu města. 
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3.3.1 Plnění systémové a průřezové priority
V následující tabulce č. 1 je uvedeno zhodnocení plnění priorit a opatření za roky 2011-2013. Podrobnosti k  jednotlivým 
prioritám a jejich opatřením jsou uvedena ve II. KP na roky 2011-2014.

Tab. č. 1 – Plnění systémové a průřezové priority II. KP 

Priorita SP/1 Zajištění systémových a průřezových opatření                                                                         

Opatření SP/1.1 Podpora komunitního plánování a koordinace služeb Realizátor – statutární město Most

Toto opatření s v  letech 2011 a 2013 dařilo vcelku naplňovat. Pravidelně probíhala jednání jednotlivých koordinačních 
skupin (v průměru 5 setkání za rok u každé KS, což je v souladu s plánem setkávání KS) a také probíhala pravidelná jednání 
KPAaSS, kterých proběhlo v roce 2012 a 2013 dokonce více, než byl původní plán. Komise je tak aktivním poradním orgá-
nem RmM. V roce 2013 začaly být procesy KP realizovány v rámci ESF projektu a začala tak aktivně pracovat také projektové 
pracovní skupina. O něco méně se dařilo realizovat pravidelná vyhodnocování plnění II. KP a také jeho aktualizace. Pro další 
období však byla přijata opatření, aby k tomuto již nedocházelo. Byla stanovena Metodika hodnocení KP, podle které se 
bude řídit hodnocení procesů KP i monitoring plnění III. KP. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření SP/1.2 Zkvalitňování systému financování služeb Realizátor - statutární město Most

Statutární město Most vyhlašuje každoročně výzvu k podávání žádosti o dotaci pro neziskové organizace v rámci progra-
mu Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací.  Tento program se řídí pravidly ID_PZmM_004, která 
jsou pravidelně každý rok revidována. Stejně tak jako formulář žádosti o  dotaci. Tyto revize probíhají dokonce častěji, 
než byl původní plán KP. Bohužel se však opakovaně nedaří podpořit deklarovaný počet poskytovatelů sociálních služeb 
a prorodinných aktivit dostatečnou finanční částkou deklarovanou ve II. KP. Také nebyl pravidelně realizován seminář pro 
žadatele. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření SP/1.3 Podpora standardizace kvality služeb, podpora dobré 
orientace poskytovatelů v legislativních změnách Realizátor - statutární město Most

Toto opatření se bohužel nepodařilo naplnit. Jedná se o náročný úkol, který není zatím uspokojivě řešen ani na krajské či 
celostátní úrovni. Pro následující období komunitního plánování (tedy roky 2015-2018) ale byla přijata opatření, která by 
měla nastavit systém hodnocení efektivnosti služeb a projektů na místní úrovni. Byla upravena pravidla programu Spo-
luúčast obce na dotačních titulech NNO a také související formulář žádosti o dotaci. Dále byl upraven projektový list III. KP. 
Byly sladěny požadované statistické údaje, aby je bylo možné porovnávat a vyhodnocovat.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření SP/1.4 Podpora většího zapojování veřejnosti do procesu 
KPSSM

Realizátor – statutární město Most 
a účastníci KP

Toto opatření se zatím daří plnit zhruba na 40%. V letech 2011-2013 byla zrealizována analýza uspokojování potřeb občanů 
dotazníkovým šetřením. Výsledky analýzy jsou uveřejněny na webu města. Dále proběhly 3x hlasování občanů prostřed-
nictvím webových stránek města. Nebyly však realizovány ankety prostřednictvím Mosteckých listů a ani sběry dat zamě-
řené na spokojenost uživatelů s poskytnutou službou. Stejně tak poskytovatelé nerealizovali ankety pro veřejnost. Byla 
proto přijata příslušná opatření a v návrhové části III. KP byla stanovena priorita č. SP/2 Práce s veřejností.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014. 
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Opatření SP/1.5 Podpora dobrovolnictví Realizátor – Diakonie ČCE – SSP v Mos-
tě

Opatření se daří zcela realizovat. DC je provozováno celoročně, kontinuálně po celou dobu II. KP. DC je každoročně finanč-
ně podpořeno v rámci pravidelného programu Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací. Každým 
rokem se zvyšuje počet registrovaných dobrovolníků a  také počet přijímajících organizací. Také statutární město Most 
navázalo v roce 2013 úzkou spolupráci s DC a stalo se přijímající organizací. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření SP/1.6 Pravidelná informační činnost o komunitním plánová-
ní, sociálních službách a prorodinných aktivitách

Realizátor – statutární město Most 
a účastníci KP

Toto opatření se daří velmi dobře naplňovat. Zhruba 1x/2 měsíce vycházejí tiskové zprávy v Mosteckých listech. Jsou pra-
videlně pořádány tradiční akce pro veřejnost (Květen pro veřejnost, Říjen pro neziskovky, Rodina svítí Mostu). Každoročně 
je aktualizován katalog sociálních a návazných služeb. A průběžně dochází k aktualizaci informací na webu města. Důležité 
informace jsou také účastníkům KP rozesílány e-mailem. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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3.3.2 Plnění priorit a opatření KS1
V následující tabulce č. 2 je uvedeno zhodnocení plnění priorit a opatření KS1 za roky 2011-2013. Podrobnosti k jednotlivým 
prioritám a jejich opatřením jsou uvedena ve II. KP na roky 2011-2014.

Tab. č. 2 – Plnění priorit a opatření KS1 v rámci II. KP

Priorita KS1/1 Zajištění služeb umožňujících život jejich uživatelů v přirozeném prostředí                       

Opatření KS1/1.1 Služby osobní asistence Centrum služeb pro zdr. postižené, Cen-
trum pro zdr. postižené ÚK

Organizace realizující toto opatření svůj plán 35 uživatelů/ rok plní na 82%. Důvodem nižšího počtu klientů je hlavně 
ukončení spolufinancování mezd asistentů Úřadem práce, které se nepodařilo dofinancovat z jiných zdrojů a tím úbytek 
pracovních míst pro asistenty a omezení kapacity.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/1.2 Odborné sociální poradenství Realizátor – Centrum pro zdr. p. ÚK, 
SNN, AMA-SOP

Plánovaný počet 2.112 uživatelů/rok nebylo možné objektivně zhodnotit, protože došlo v průběhu období ze strany ně-
kterých poskytovatelů služeb ke změně metodiky výpočtu a meziroční srovnání tak nemá správnou vypovídající hodnotu. 
Plnění za 3 roky vychází ze získaných údajů na 156 %. Pro další komunitní plán byla proto nastavena jednotná metodika, 
shodná pro všechny zapojené organizace. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude 
provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/1.3 Terénní a tlumočnické služby pro sluchově postižené 
občany

Realizátor – Svaz neslyšících a nedoslý-
chavých

Plánovaných 50 uživatelů tlumočnických služeb je naplňováno na 100%.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/1.4 Denní stacionáře Realizátor – MSSS

Opatření realizuje jedna organizace dvěma projekty. U denního stacionáře pro mentálně postižené je plán plněn na 100%, 
v  denním dětském rehabilitačním stacionáři došlo po otevření přípravného ročníku pomocné školy k  nevýznamnému 
poklesu uživatelů, proto je plán plněn na 88%.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS1/2
Zajištění sociálně aktivizačních programů a volnočasových aktivit a podpora svépomocných 
skupin osob zdravotně postižených a osob dlouhodobě nepříznivým zdravotním 
stavem                                                                                                                                                        

Opatření KS1/2.1 Sociálně aktivizační služby, psychorelaxační 
a edukačně motivační pobyty

Realizátor – Svaz neslyšících a nedoslý-
chavých, Oblastní Charita Most, Kruh 
pomoci

Opatření měly realizovat tři organizace, které plánovaly čtyřmi projekty poskytnout službu 235 uživatelům/rok. Jedna or-
ganizace svůj projekt nerealizovala vůbec a druhá s realizací začala až v roce 2012. Přes 100% plnění realizovaných projektů 
se tak plnění celého opatření snížilo na 75%. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Opatření KS1/2.2 Centrum pro děti a mládež s postižením Realizátor – Porozumění, Raná péče 
EDA, Diakonie ČCE – středisko Stodůlky

Organizace realizující toto opatření překračuje plánovaný počet uživatelů o 8%. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/2.3 Svépomocné skupiny zdr. postižených a osob s dlou-
hodobě nepříznivým zdr. stavem

Realizátor – AMA – Společnost onkolo-
gických pacientů

Organizaci se daří plánovaný počet uživatelů překračovat dvojnásobně.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS1/3 Osvětové, vzdělávací a preventivní programy pro zdr. postižené, osoby s dlouhodobě nepříz. 
zdr. stavem, jejich pečovatele a širokou veřejnost                                                       

Opatření KS1/3.1 Osvětové, vzdělávací a preventivní programy Realizátor – AMA - SOP, Život a zdraví, o. 
s.

Na realizaci opatření se měly podílet dvě organizace. Jedna z organizací k 15. 11. 2011 zanikla. Zbývající svůj plán plní na 
50%. Důvodem je nedostatečné zajištění potřebných finančních prostředků.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/3.2 Prezentace služeb KS1 veřejnosti Realizátor – KS1

Opatření je plněno jen částečně, protože původní závazek – počet prezentací v Mosteckých listech nebyl dobře stanoven. 
Publikování článků nemělo být omezeno pouze na Mostecké listy.  KS publikovala také v jiných médiích (např. v roce 2012 
na Novinky.cz).
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/3.3
Prohloubení vzájemné spolupráce poskytovatelů soc. 
a navazujících sl. pro osoby se zdr. postižením a dlou-
hodobě nepříznivým zdravotním stavem

Realizátor – KS1

Opatření je naplňováno, setkávání probíhá pravidelně 2x/rok.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS1/4 Zajištění odlehčovacích služeb, služeb chráněného bydlení a  pobytových služeb pro osoby 
zdr. postižené                                                                                                                                 

Opatření KS1/4.1 Odlehčovací služby Realizátor – Energie, o.p.s.

Plánovaný počet uživatelů služby je plněn na 87%. K úbytku klientů došlo v důsledku zhoršení dopravní dostupnosti, což 
se projevilo snížením zájmu o službu.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS1/4.2 Chráněné bydlení Realizátor – Energie, o.p.s.

Opatření je plněno, plánovaný počet lůžek se zvýšil. Snížil se však počet klientů z Mostu – o 26% proti plánu. Snížení však 
není zásadní a jedná se o indikátor, který nelze se strany organizace ovlivnit. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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3.3.3 Plnění priorit a opatření KS2
V následující tabulce č. 3 je uvedeno zhodnocení plnění priorit a opatření KS2 za roky 2011-2013. Podrobnosti k jednotlivým 
prioritám a jejich opatřením jsou uvedena ve II. KP na roky 2011-2014.

Tab. č. 3 – Plnění priorit a opatření KS2 v rámci II. KP

Priorita KS2/1 Zajištění sociálních služeb a dalších souvisejících aktivit osobám, které jsou ohroženy ztrá-
tou bydlení, bydlení již ztratily nebo opouštějí nějaké zařízení                                   

Opatření KS2/1.1
Pobytové a ambulantní sociální služby s cílem pomoci 
zejména při zajištění základních biologických a sociál-
ních potřeb osob

Realizátor – Diakonie ČCE – SSP v Mos-
tě a K Srdci klíč

V rámci této priority byly realizovány celkem 4 projekty. Z toho první projekt Azylový dům pro ženy a matky s dětmi naplnil 
svůj závazek počtu klientů na 166 %. Druhý projekt byl naplněn téměř na 100 % (Noclehárna pro muže) a další 3 (Azylové 
domy pro muže, pro ženy a Dům na půl cesty) splnily své závazky na 100 %. Poptávka po těchto službách je vyšší, než bylo 
očekávání a je tedy zřejmé, že zájem o tyto služby je stále aktuální a provoz služeb tedy potřebný. Počty uživatelů z řad 
občanů města Most se pohybují ve všech službách kolem 50 %. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění 
tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/1.2 Terénní a ambulantní programy prevence s cílem 
zabránit ztrátě bydlení osob Realizátor – Diakonie ČCE, Mosty

V rámci tohoto opatření nebyly v plné výši realizovány některé plánované projekty díky nedostatečnému finančnímu za-
jištění. Z tří projektů splnil 100 % plánu pouze projekt zaměřený na Protidluhovou kampaň. Zastoupení obyvatel města 
Most bylo taktéž stoprocentní. Projekt Prevence ztráty bydlení byl realizován až od roku 2012 a naplnil svůj závazek počtu 
domácností na 23 %. Projekt Mentoring  nebyl realizován v roce 2013 a své předsevzetí nakonec splnil na 67 %. Opatření je 
stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS2/2 Zajištění sociálních služeb a dalších souvisejících aktivit osobám, rodinám a dětem ohrože-
ných sociálním vyloučením                                                                                              

Opatření KS2/2.1 Odborné sociální poradenství jako základní pilíř pre-
vence sociálního vyloučení

Realizátor – Diakonie ČCE – SSP v Mos-
tě, Oblastní charita Most

Tato priorita je zaměřena na sociální služby odborného sociálního poradenství. Oba projekty Občanská poradna Most 
i Centrum sociálního poradenství splnily z větší části předpokládaný zájem občanů. Občanská poradna Most splnila sice 
na 70 %, ale její roční závazek byl 1.400 uživatelů. Oproti tomu Centrum sociálního poradenství splnilo více jak 100 %, ale 
jejich roční závazek byl 250 uživatelů. Oba projekty pomáhaly občanům města Most, kteří tvořili skupinu kolem 85 % ze 
všech uživatelů služeb. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukon-
čení roku 2014.

Opatření KS2/2.2 Preventivní terénní program s cílem posílit rodinu 
jako základní jednotku sociálního systému Realizátor – Oblastní charita Most

V tomto opatření se realizoval pouze jeden projekt a to Terénní programy. Roční závazek byl splněn dokonce na 313 %, 
což svědčí o velmi aktuální a žádané problematice.  Pomoc rodinám žijícím v Mostě tvořila téměř 80 % ze všech uživatelů 
služby. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Opatření KS2/2.3
Programy podpory rodin a dětí s cílem odstraňovat 
nedostatky v rámci prevence odebrání dětí, případně 
jiných výchovných opatření ve spolupráci s OSPOD

Realizátor – Diakonie ČCE – SSP 
v Mostě, Mosty.  Partner – OSPOD Most 
a Litvínov

V  rámci tohoto opatření se pracovalo s  rodinami nebo osobami prostřednictvím dvou projektů.  Oba projekty Terénní 
sociální práce v ohrožených rodinách Most i Raddar, splnily své plánované závazky z 86 % a předpoklad uživatelů z Mostu 
byl naplněn více jak 100 % v prvním projektu a ze 78 % ve druhém. Namotivovat a zaktivizovat problémové rodiny nebylo 
snadné. Přispěl k tomu i fakt, že pomoc rodinám závisela na dobrovolnosti a aktivitě samotných zákonných zástupců, což 
však neodráželo potřebnou realitu. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude prove-
deno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/2.4 Systemický přístup s cílem zapojit do řešení problému 
osob a rodin všechny zainteresované subjekty Realizátor - KS2

Toto opatření se nakonec nerealizovalo jako samostatná aktivita, proto nebylo možné načíst konkrétní data. Systemický 
přístup byl však realizován v rámci poskytování sociálních služeb a to vždy dle možností a potřeb uživatelů i samotných slu-
žeb. Realizovaly se např. případové konference nebo komplexní přístup při řešení jednotlivých případů. KS2 stále považuje 
systemický přístup za podnětný. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno 
po ukončení roku 2014.

Priorita KS2/3 Zajištění sociálních služeb a dalších souvisejících aktivit osobám, které se dostaly nebo mo-
hou dostat do styku s nepříznivými sociálně-patologickými jevy                                                             

Opatření KS2/3.1
Programy prevence sociálně-patologických jevů 
zaměřených na eliminaci výskytu rizikového chování 
u dětí a mládeže

Realizátor – Most k naději, Mosty

V programech prevence byly realizovány celkem dva projekty a to Primární prevence a Sociální rehabilitace pro ohroženou 
mládež. Projekt Primární prevence byl naplněn na 374 % a počet uživatelů zastoupených z města Most byl 83 % ze všech 
uživatelů služby. Sociální rehabilitace splnila své závazky pouze z 25 %, jelikož v roce 2011 a 2013 nevykázala žádný nárůst 
nových uživatelů. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení 
roku 2014.

Opatření KS2/3.2 Ambulantní a terénní programy sekundární prevence 
s cílem zabránit dalšímu propadu závislým osobám Realizátor – Most k naději

Oba projekty, které se v tomto opatření realizovaly, splnily své závazky nadprůměrně. Projekt Asistent pro terénní kontakt 
splnil své závazky dokonce na 389 %. Roční závazek 130 osob byl každý rok více jak dvojnásobný. K – centrum Most mělo 
100 % odhad a splnil tak své závazky dle očekávání. Vzhledem k zastoupení občanů města Most v těchto službách, které 
činní 100 % a 80 %, je vidět potřebnost a akutnost těchto služeb i v budoucnosti. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhod-
nocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/3.3 Programy terciární prevence s cílem podpořit osoby 
v udržení abstinence od návykového chování Realizátor – Most k naději

V tomto opatření se realizoval pouze jeden projekt a to Centrum pro rodinu a následnou péči. Plnění tohoto projektu do-
sáhlo 94 % a počet uživatelů za Most je 90 %. Opět je zdokladována potřebnost navazujících služeb na předchozí projekty 
zaměřené na problematiku návykového chování. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření 
bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Priorita KS2/4 Zajištění sociálních služeb a dalších souvisejících aktivit osobám, které se z nejrůznějších 
důvodů ocitají v krátkodobé nebo dlouhodobé krizové situaci                                                                    

Opatření KS2/4.1
Nízkoprahová intervence s cílem pomoci optimálně 
vyřešit krizovou situaci, odstranit či zmírnit následky 
negativních jevů krize

Realizátor – Most k naději

V rámci tohoto opatření se původně měly realizovat dva projekty. Na projekt Terénní sociální práce s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením se však nepodařilo získat dostatek finančních prostředků, proto nakonec nebyl realizován. Linka du-
ševní tísně naopak své závazky naplnila z 98 %. Odhad zastoupení občanů města Most byl naplněn dle očekávání a tvořil 
45 % z celkového počtu uživatelů služby. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude 
provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/4.2 Specializované ambulantní služby s cílem poskytovat 
aktivní sociální pomoc vedoucí k vyřešení situace

Realizátor – Diakonie ČCE – SSP 
v Mostě

V rámci projektu Občanské poradny Most byly v tomto opatření realizovány dva projekty zaměřené na cílové skupiny oběti 
domácího násilí (dále jen ODN) a oběti trestných činů (dále jen OTČ). Závazek spojený s ODN byl splněn na 49 %, ale ze 
všech uživatelů služby bylo zastoupení občanů z Mostu dle očekávání 90 %. Závazek k OTČ byl splněn na 118 % a zastou-
pení občanů z Mostu tvořilo 80 % z celkového počtu uživatelů služby. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení 
plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/4.3 Psychologické služby s cílem nabídnout podpůrné 
a terapeutické nástroje při řešení krizové situace

Realizátor – Městská správa sociálních 
služeb Most

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je jediným projektem v tomto opatření. Své závazky si Poradna napl-
nila v obou indikátorech přes 100 %. Je to plně vytížená služba s nezanedbatelným zastoupením Mostečanů, kteří z cel-
kového počtu uživatelů služby tvoří 95 %. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude 
provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/4.4 Probační program pro pachatele trestných činů s cí-
lem předcházet další kriminalitě v komunitě Realizátor – Mosty

V tomto opatření byl naplánován a realizován pouze projekt Učební program. O tento program však nebyl projeven takový 
zájem, jak realizátor předpokládal. Plnění projektu bylo na 12 %. V roce 2013 již nebyl realizován. Opatření je stále v reali-
zaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS2/4.5 Mediační program pro styk rodičů s dětmi s cílem 
eliminovat traumatizující zážitky dítěte

Realizátor – Městská správa sociálních 
služeb Most, Diakonie ČCE – SSP. 
Partner – OSPOD Most, OS Most

V  tomto opatření měly být realizovány celkem dva projekty. Součástí výše zmiňovaného projektu Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy byla v rámci tohoto opatření vyčleněna cílová skupina spadající do mediačního programu. 
Roční závazek 40 rodin byl naplněn pouze z 30 %. Druhý plánovaný projekt Program podpory styku rodičů s dětmi byl 
realizován pouze v roce 2013 a roční závazek 20 rodin byl splněn na 7 %. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení 
plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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3.3.4 Plnění priorit a opatření KS3
V následující tabulce č. 4 je uvedeno zhodnocení plnění priorit a opatření KS3 za roky 2011-2013. Podrobnosti k jednotlivým 
prioritám a jejich opatřením jsou uvedena ve II. KP na roky 2011-2014.

Tab. č. 4 – Plnění priorit a opatření KS3 v rámci II. KP

Priorita KS3/1 Zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních sociální péče pro 
seniory a ve zdravotnických zařízeních                                                                                  

Opatření KS3/1.1 Domovy pro seniory Realizátor – MSSS

Toto opatření se dařilo naplňovat. Domovy pro seniory jsou využívané zájemci z Mostu. Zařízení jsou naplněny ze 100% 
a to prakticky vždy uživateli z Mostu. Na místo v domovech pro seniory je relativně dlouhá čekací doba (cca 4 roky) a vzhle-
dem ke stárnoucí populaci nelze očekávat snížení zájmu o tuto službu.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/1.2 Domov se zvláštním režimem Realizátor - MSSS

Toto opatření se během sledovaného období naplňovalo a kapacita zařízení byla využívána ze 100%. Lze říci, že kapacita 
nepostačuje poptávce, protože čekací doba do domova se zvláštním režimem je velmi dlouhá. Nedostatek těchto zařízení 
je prakticky po celé ČR.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/1.3 Domov pro osoby se zdravotním postižením Realizátor - MSSS

I toto opatření je naplňováno podle plánu a je využíváno ze 100% a vždy klienty z města Mostu. O toto zařízení je stálý 
zájem a klienti v něm zůstávají dlouhodobě. I když se jedná o malý počet klientů, je pro ně služba velmi důležitá. Opatření 
je stále v realizaci a počítá se s jeho pokračováním.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/1.4 Odlehčovací služby lůžkové Realizátor – Hospic v Mostě, o.p.s.

Toto opatření se dařilo naplňovat. Využívanost služby překračuje 90% a jedná se převážně o klienty z města Mostu. Větší 
procentuální využívanost služby nelze očekávat, protože v některých obdobích roku (např. období vánoc) si většina lidí 
ponechává své nemocné doma. Lze říct, že kapacita odpovídá potřebě. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/1.5 Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče Realizátor – Hospic v Mostě, o.p.s.

Opatření se dařilo naplňovat a služba se využívá průměrně ze 77% a převážně uživateli z města Most. Služba je využívána 
v různých obdobích roku s různou intenzitou (jedná se o pouhé dvě lůžka). Lze konstatovat, že kapacita odpovídá potřebě.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Opatření KS3/1.6 Penziony pro seniory Realizátor – MSSS

Jedná se o  velmi využívané opatření. Průběžná využívanost je na 100%. Penziony pro seniory jsou využívány uživateli 
z města Mostu. Čekací doba je minimálně půl roku a to u případů, které jsou naléhavé, jinak se čeká ještě mnohem déle. 
Lze tedy konstatovat, že kapacita je menší než potřeba.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS3/2 Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro seniory, kteří jsou ve svém domácím 
prostředí                                                                                                                                              

Opatření KS3/2.1 Rozvoj pečovatelských služeb Realizátor – MSSS, Oblastní charita

Opatření je využíváno celkově více, než se předpokládalo a  tak celkový počet uživatelů překračuje 100% plánovaných 
osob. Největší je zájem o rozvážku obědů, ale využívány jsou i ostatní služby. Jedná se o služby, u nichž se velmi obtížně 
plánuje denní kapacita, protože v průběhu roku dochází k výkyvům. Lidé si také poměrně obtížně zvykají, že mají za běžné 
pečovatelské (kromě dovážky obědů) úkony platit, přestože jsou příjemci příspěvku na péči. V současné době lze konsta-
tovat, že kapacita služby odpovídá poptávce.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/2.2 Rozvoj asistenčních služeb Realizátor – Oblastní charita Most

Opatření se realizuje a v průměru je využíváno ze 72%. Zájem o tuto službu zůstává však mírně za očekáváním. Jedním 
z důvodů je, že lidé si stále nezvykli za tyto služby platit, přestože na tuto službu dostávají příspěvek na péči. Druhým dů-
vodem je skutečnost, že služby osobní asistence nejčastěji vykonávají příbuzní a osoby blízké. Služby osobní asistence jsou 
však pro osoby, které je využívají velmi důležité a bez nich by musely být v ústavním zařízení.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/2.3 Půjčování kompenzačních pomůcek Realizátor – Hospic v Mostě, o.p.s., 
Oblastní charita Most

Půjčování kompenzačních pomůcek je využívanou službou a  lze konstatovat, že toto opatření je úspěšně realizováno. 
Průběžná využívanost je ve srovnání s plánem 88%. Důvodem pro nižší počet klientů je skutečnost, že někteří z nich mají 
pomůcku (vozík, chodítko) velmi dlouho a nelze ho půjčit dalšímu klientovi. Za tři roky tyto služby využilo vice než 260 
klientů.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/2.4 Sociální poradenství Realizátor – Hospic v Mostě, o.p.s.

Toto opatření je průběžně naplňováno na 86% a ročně ho využije více než 350 klientů. Jedná se o speciální druh poraden-
ství zaměřené na osoby, kteří potřebují služby péče, nebo častěji na jejich osoby blízké. I v dalším období se počítá s pokra-
čováním služby v rámci tohoto opatření.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Opatření KS3/2.5
Terénní sociální poradenství seniorům v jejich 
přirozeném prostředí, vyhledávání potřebných osob, 
zprostředkování sociální služby dalších poskytovatelů

Realizátor – Oblastní charita Most

Opatření je v realizaci a jeho průměrná využívanost je 70%. V budoucím období se předpokládá, že bude poradenství pro 
seniory v  jejich přirozeném prostředí poskytováno v  rámci sociálního pracovníka při pečovatelské službě nebo osobní 
asistenci. Staří lidé mají většinou problém se svěřit se svými problémy novému člověku, a proto se bude využívat kontakt 
na odborníka, kterého znají. Z tohoto důvodu není toto opatření v novém KP, ale služba bude zachována, i když bude po-
skytována pod pečovatelskou službou, osobní asistencí, nebo centrem poradenství.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS3/3 Zvýšení informovanosti seniorů – lepší přístup k informacím  

Opatření KS3/3.1 Prezentace služeb KS a vzájemná spolupráce Realizátor – KS3

Akce v rámci tohoto opatření proběhly v roce 2012 a 2013. Jednalo se o společný leták poskytovatelů KS3, který byl distri-
buován klientům a potenciálním uživatelům služeb. V roce 2013 se uskutečnilo společné setkání poskytovatelů KS3 s uži-
vateli služeb. Opatření je tedy stále v realizaci, ale do budoucího III. KP se s ním nepočítá, protože dojde k významné změně 
struktury skupin a podobné opatření se budou muset nově domluvit ve výrazně rozšířené skupině. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS3/3.2
„MěP o vás pro vás“ – soubor aktivit v rámci prevence 
kriminality a soc.-pat. jevů se zaměřením na seniory 
a osoby s handicapem

Realizátor – Městská policie Most

V rámci tohoto opatření probíhají akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Jedná převážně o besedy a setkání, které probí-
hají v klubu důchodců, v domovech a penzionech pro seniory. Ze strany cílové skupiny je o tyto akce značný zájem. Počítá 
se s ním i v návazném komunitním plánu. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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3.3.5 Plnění priorit a opatření KS4
V následující tabulce č. 5 je uvedeno zhodnocení plnění priorit a opatření KS4 za roky 2011-2013. Podrobnosti k jednotlivým 
prioritám a jejich opatřením jsou uvedena ve II. KP na roky 2011-2014.

Tab. č. 5 – Plnění priorit a opatření KS4 v rámci II. KP

Priorita KS4/1 Zajištění sociálních služeb a dalších souvisejících aktivit osobám, které se z nejrůznějších 
důvodů ocitají v krátkodobé nebo dlouhodobé krizové situaci                                           

Opatření KS4/1.1 Volnočasové a další aktivity dostupné přímo v lokalitě 
města Most Realizátor – Středisko volného času

Volnočasové aktivity Střediska volného času patří mezi jedny z nejsilnějších na Mostecku. Bohužel se změnou struktury 
a hlavně vedení se znatelně odchýlilo od plánovaných cílů. Změnou vedoucích pracovníků došlo i k jinému pohledu na 
hodnocení. Středisko pracuje soustavně a kvalitně. Chybné plánování bude v následujících letech srovnáno. V  III. KP se 
počítá již s plánováním skutečnosti dle reality. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření 
bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS4/1.2 Klubové a další zájmové aktivity nabízející alternativu 
trávení volného času ve městě

Realizátor – DO Zálesák, Junák – svaz 
skautů, Aaja, Minifarma

Klubové a další zájmové aktivity jsou v regionu Most na velmi dobré úrovni. Stálé organizace se alternativnímu trávení 
volného času ve městě věnují maximálně. Bohužel se najdou i organizace, které se této činnosti nevěnuji naplno. A při 
změně vedení se toto potom ukáže v hodnocení plánovaných ukazatelů. U organizace Aaja došlo k chybnému plánování 
a  organizace Minifarma v  rámci II.KP nespolupracuje. Opatření je stále v  realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto 
opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS4/1.3 Mateřská centra s návaznými službami pro podporu 
rodiny v jejím aktivním životě

Realizátor – Krušnohorské centrum pro 
rodinu a sociální péči, SVČ

V současné době v našem městě aktivně pracují tři mateřská centra. Opět docházíme ke stejnému problému jako výše, 
že změnou vedení dochází k špatnému plánování a následně i hodnocení daných ukazatelů. Jinak hodnocení činnosti 
mateřských center je velmi kladné. Jedná se o velmi kvalitní podporu rodin. V současné době je jejich činnost stabilizována. 
Plánované úkoly již budou reálně naplňovány. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření 
bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS4/2 Podpora odpovědnosti k sobě samým a komunitě                                                                    

Opatření KS4/2.1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež registrovaná 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a otevřené kluby pro mládež

Realizátor – pobočka Diakonie církve 
bratrské, Oblastní charita Most, 
Sociálně-psychologické centrum 
Mosty, o.s.

Nízkoprahová zařízení v našem městě pracují velmi dobře. Jsou hodnocena pozitivně. Neúplné údaje v II. KP jsou způsobeny 
neúspěšným získáním kvalitního hodnocení činnosti za vynechané období. Chyby nejsou způsobeny kvalitou činnosti. 
Organizace Mosty v rámci II.KP s námi nespolupracovala. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto 
opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Opatření KS4/2.2 Prevence kriminality, primární prevence rizikového 
chování Realizátor – Městská policie Most

Městská policie se věnuje prevenci kriminality maximálně. Mají svou preventistku, která činnost plánuje a zároveň velmi 
dobře naplňuje. Při své činnosti prevence na školách rozšiřuje prevenci i s ostatními neziskovými organizacemi. Opatření je 
stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS4/2.3 Podpora odpovědnosti ke zdraví Realizátor – Český červený kříž

Činnost červeného kříže je v roce 2011 velmi dobře naplňována, bohužel v následujících letech není hodnocena z důvodu 
nedodání dat. V ostatních letech s námi nespolupracovaly. Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto 
opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS4/3 Rozvoj vzájemné spolupráce při práci s rodinou, dětmi a mládeží                                         

Opatření KS4/3.1 Využívání škol a školních pozemků ve spolupráci 
s NNO v oblasti volnočasových aktivit Realizátor – Aaja

V II. KP uvedené roky došlo ze strany organizace k chybnému naplánování, přecenění své činnosti.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS4/3.2 Podpora a rozvoj spolupráce škol a NO Realizátor – CPIV

V období II.KP činnost pouze v uvedený rok. Dobře vyvíjející činnost byla následně ukončena z důvodu ukončení projektu.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS4/3.3 Společná prezentace aktivit KS4 Realizátor – DO Zálesák

Ze strany DO Zálesák dochází k pravidelné zájmové činnosti, která je průběžně naplňována. Věnuje se jak práci s dětmi, tak 
prezentaci ke svému okolí. Napomáhá ostatním organizacím a informace pro veřejnost se snaží upravovat a aktualizovat. 
Tištěný leták byl zhotoven a vytištěn v roce 2014, tzn. v daném KP.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS4/4 Rozvoj vzájemné spolupráce při práci s rodinou, dětmi a mládeží                                         

Opatření KS4/4.1 Aktivity v rámci prevence sociálního vyloučení dětí 
a mládeže Realizátor – Oblastní charita Most

Činnost OCHM se zařadit mezi velmi aktivní činnost v oblasti prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže. Dané úkoly 
plné soustavně.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS4/4.2 Podpora aktivit slaďujících rodinu a pracovní život Realizátor – Krušnohorské centrum pro 
rodinu a sociální péči

Krušnohorské centrum změnilo orientaci své činnosti, kterou naplňuje pravidelně a soustavně. Uvedená činnost byla 
ukončena z důvodu ukončení projektu – financování.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Opatření KS4/4.3 Terénní, ambulantní a pobytové programy včasné 
intervence v rodinách s problémy

Realizátor – Oblastní charita Most, 
Středisko výchovné péče

Tato činnost je realizována pravidelně. Nesoulad v hodnocení je způsoben neuvedením dat za 2011. Jinak vše 
naplňováno dle plánu. 
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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3.3.6 Plnění priorit a opatření KS5
V následující tabulce č. 6 je uvedeno zhodnocení plnění priorit a opatření KS5 za roky 2011-2013. Podrobnosti k jednotlivým 
prioritám a jejich opatřením jsou uvedena ve II. KP na roky 2011-2014.

Tab. č. 6 – Plnění priorit a opatření KS5 v rámci II. KP

Priorita KS5/1 Podpora návratu nezaměstnaných na trh práce                                                                    

Opatření KS5/1.1 Mediační program pro styk rodičů s dětmi s cílem 
eliminovat traumatizující zážitky dítěte Realizátor – Dům romské kultury, o.p.s.

Toto opatření se nepodařilo naplnit. Projekt KS5-1 byl úspěšně realizován pouze v roce 2011. V roce 2012 – 2013 nebyl 
realizován, jelikož nezískal žádnou finanční podporu. 
Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Priorita KS5/2 Prevence sociálně patologických jevů                                                                                        

Opatření KS5/2.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Realizátor – KC Chánov, SmM

Toto opatření je plněno. Mírně nižší počet klientů využívajících NZDM je dán momentálním zájmem o nabízenou službu 
v hodnoceném období.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS5/2.2 Volnočasové aktivity – sportovní, kulturní, soutěžní 
a společenské

Realizátor – DRK, KC Chánov, SmM, 
Duhovka

Opatření se nepodařilo naplnit. Projekt KS5-4 byl realizován pouze v roce 2011 a v dalších letech nezískal pro realizaci 
finanční podporu. Projekt KS5-6 „Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách a jejich začleňování do 
společnosti“ realizovaný Klubem národnostních menšin byl časově omezený a v souladu s projektovými podmínkami 
řádně ukončen. Nižší počet klientů zapojených do projektu KS5-12  byl dán momentálním zájmem o činnosti 
nabízené Klubem národnostních menšin v hodnoceném období a také byl ovlivněn zapojením klientů do jiných 
aktivit realizovaných klubem v rámci projektu KS5-6. Nabídka volnočasových aktivit byla po celou dobu realizace II. 
Komunitního plánu poměrně široká.  
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS5/2.3 Terénní programy Realizátor – KC Chánov

Toto opatření je plněno a terénní práce je vykonávaná v objemu, který je daný projektem.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS5/2.4 Odborné sociální poradenství Realizátor – KC Chánov

Opatření je plněno na 100% v souladu s projektem.  
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.
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Priorita KS5/3 Vzdělávání dětí a rodičů ve prospěch úspěšného začleňování                                            

Opatření KS5/3.1 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Realizátor – Komunitní centrum 
Chánov

Opatření se nepodařilo naplnit. Projekt KS5-10 byl úspěšně realizován pouze v roce 2011. V roce 2012 – 2013 nebyl 
realizován, jelikož nezískal žádnou finanční podporu.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

Opatření KS5/3.2 Poradenství a asistence v oblasti dluhů Realizátor – KC Chánov

Opatření je plněno na 100% v souladu s projektem.
Opatření je stále v realizaci. Celkové zhodnocení plnění tohoto opatření bude provedeno po ukončení roku 2014.

3.3.7 Plnění priorit a opatření KS6
Hodnocení cílů, priorit a opatření KS6 se řídí dokumentem ID_R_016 Strategický plán lokálního partnerství Most pro roky 
2013 – 2014 a jeho zhodnocení bude provedeno v lednu 2015. Výsledky budou do KP zařazeny při jeho první revizi. 
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4. Proces vzniku III. komunitního plánu na roky 2015 - 2018
Následující obrázek znázorňuje proces tvorby III. komunitního plánu pro období 2015 – 2018, včetně časového harmono-
gramu prací.

Obrázek č. 1  - Proces vzniku III. KP
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5. Struktura komunitního plánování pro období 2015 – 2018
Organizační strukturu KP tvoří 3 základní roviny: schvalovací 
      řídící
      odborná
Schvalovací rovina

 • Tvoří ji RmM a ZmM.

Řídící rovina
 • Řídící rovina je tvořena KPAaSS, koordinátorem KP a vedoucími KS. 
 • V případě, že je KP realizováno v rámci projektu, je součástí řídící roviny realizační tým tohoto projektu. 
 • Realizační tým je zpravidla tvořen koordinátorem KP, projektovým a finančním manažerem.
 • Koordinátor KP je vždy součástí realizačního týmu. 

Odborná rovina
 • Odborná rovina je tvořena koordinačními skupinami. 
 • Členy koordinačních skupin jsou zástupci zadavatele, poskytovatelů, uživatelů i veřejnosti.
 • Navenek zastupuje KS její vedoucí a zástupce vedoucí/ho KS, kteří jsou voleni v souladu s jednacím řádem KS. Zvole-

ná/ý vedoucí KS a jeho zástupce/kyně jsou členy.

5.1 Grafická podoba struktury KP
Následující obrázky č. 2 a 3 graficky znázorňují strukturu KP.

Obrázek č. 2  - Struktura KP 
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Obrázek č. 3 - Struktura KS

III. KP 2015 - 2018
KS1 KS2 KS3

Osoby se zdravotním 
znevýhodněním a senioři

Osoby a rodiny v krizi a prevence 
sociálního vyloučení (lokální 

partnerství)
Prorodinné a volnočasové aktivity

ROZDĚLENÍ SLUŽEB/AKTIVIT/PROJEKTŮ 

Registrované služby sociální péče:
§37 s cílovou skupinou osoby se 

zdravotním znevýhodněním nebo 
senioři

§39 - 52.

Registrované služby sociální 
prevence: 

§37 s cílovou skupinou osoby či rodiny 
v krizi, osoby či rodiny ohrožené 

sociálním vyloučením 
§53, 55, 57 - 65, 68 - 70.  

Pravidelné volnočasové aktivity pro 
rodinu, děti a mládež provozované 

celoročně. 

Registrované služby sociální 
prevence:

§54, 56, 66, 67

Neregistrované služby a aktivity 
zaměřené na osoby či rodiny v krizi 

nebo osoby či rodiny ohrožené 
sociálním vyloučením. Jednorázové akce a aktivity 

prorodinného charakteru
Neregistrované služby a aktivity 

zaměřené na práci s osobami se 
zdravotním znevýhodněním či seniory.

Aktivity lokálního partnerství.

5.2 Popis pravomocí a zodpovědností
RmM a ZmM

 y RmM a ZmM jsou nejvyššími schvalovacími orgány KP. 
 y RmM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, při výkonu své činnosti se RmM zodpovídá zastupi-

telstvu města. Činnost RmM se řídím jednacím řádem RmM ID_JR_101.
 y Zasedání ZmM, jakožto nejvyššího orgánu města, se konají nejméně 1x za 3 měsíce a jsou veřejná. Při své činnosti se ZmM 

řídí vydaným jednacím řádem ID_JR_100. 
 • RmM a ZmM vydávají rozhodnutí v oblasti KP na základě návrhů a doporučení KPAaSS.

KPAaSS
 y KPAaSS je tvořena zástupci zadavatele, poskytovatelů i nezávislých odborníků v oblasti KP. 
 y KPAaSS je ustanovena statutem ID_STAT_009.
 y Při své činnosti se řídí jednacím řádem ID_JR_009 a pravidly KPAaSS ID_PZmM_004.

 • Zajišťuje propojení politické a odborné roviny.
 • Při plnění a tvorbě KP chrání veřejný zájem a potřeby občanů města Mostu v oblasti sociálních služeb a prorodinných 

aktivit. 
 • Informuje orgány města o průběhu KP.
 • Předkládá RmM a ZmM návrhy a doporučení.
 • Zodpovídá za zpracování KP a jeho implementaci.
 • Projednává a schvaluje výstupy z KS.
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Koordinátor KP/realizační tým
 y Koordinátor KP je pracovníkem odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu.
 y Koordinátor KP je také členem KPAaSS.
 y Při své činnosti se řídí aktuálně platným KP a také interními dokumenty MmM.

 • Komplexně zajišťuje agendu KP a koordinuje činnosti k tomu potřebné.
 • Koordinuje činnosti a aktivity vedoucí k realizaci KP a jeho naplňování. 
 • Monitoruje a vyhodnocuje plnění KP. O výsledcích informuje KPAaSS.
 • Připravuje podklady pro jednání KPAaSS, RmM a ZmM.
 • Komunikuje a spolupracuje s vedoucími KS, poskytovateli, uživateli i veřejností. 
 • Zajišťuje nezbytné analýzy v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit. 
 • Aktivně a iniciativně předkládá návrh k rozvoji KP.
 • Spolupracuje s KÚ ÚK při tvorbě, implementaci i evaluaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ÚK. 
 • Spolupracuje se zástupci obcí (spadajících do oblasti ORP Most) v oblasti plánování sociálních služeb. 
 • Spolupracuje s odbornými institucemi v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb (např. MPSV ČR, ÚP ČR, ČSÚ 

atd.).
 • Zajišťuje propagaci KP a prezentaci jeho výstupů a výsledků. 
 • Zodpovídá za informování veřejnosti.
 • Sdílí zkušenosti z procesu KP na místní, regionální i celostátní úrovni. 
 • V případě realizace KP v rámci projektu se podílí na činnosti projektového realizačního týmu. 

Vedoucí KS
 y Vedoucím KS je člen KS nebo zástupce člena (organizace) KS, zpravidla se jedná o zástupce poskytovatelů či uživatelů 

nebo odborníka z  oblasti sociálních služeb, který svou činnost vykonává na základě pracovního poměru uzavřeného 
s MmM, a který je volen a odvoláván v souladu s jednacím řádem KS. 

 y Zástupce vedoucího KS je člen KS nebo zástupce člena (organizace) KS, zpravidla se jedná o zástupce poskytovatelů či 
uživatelů nebo odborníka z oblasti sociálních služeb, který je volen a odvoláván v souladu s jednacím řádem KS.

 y Vedoucí KS a jejich zástupci jsou zároveň členy KPAaSS (na základě jmenování RmM) a jako takoví mají povinnost řídit se 
jejím statutem, jednacím řádem a pravidly (viz bod 6). 

 y Vedoucí KS a jeho zástupce se účastní jednání KPAaSS. 
 • Velmi úzce a aktivně spolupracují s koordinátorem KP (popř. s členy realizačního týmu).
 • Svolávají pravidelná jednání KS.
 • Koordinují činnosti a aktivity své KS.
 • Řídí proces plánování a implementace KP v KS.
 • Zpracovávají podklady a výstupy pro koordinátora KP (popř. realizační tým projektu).

KS
 y KS jsou tvořeny řádnými členy a hosty.
 y Členy KS jsou zástupci zadavatele, poskytovatelů, uživatelů či veřejnosti. 
 y Členem KS se může zájemce stát na základě písemně podané přihlášky většinově přijaté členy KS. 
 y Činnost KS se řídí jejich statutem a jednacím řádem.

 • Při své činnosti dbají KS pokynů svých vedoucích.
 • KS především zjišťují potřeby svých uživatelů, analyzují je a definují problémové oblasti.
 • Předkládají návrhy priorit a opatření KP a aktivit k jejich realizaci.
 • Realizují a vyhodnocují schválené priority, opatření a aktivity. 
 • Vytváří prostředí pro řešení aktuálních otázek a problémů v sociální oblasti. 
 • Usilují o vytváření partnerství organizací působících v sociální oblasti a iniciaci společných projektů. 

Uživatelé a veřejnost
 y Jedná se o uživatele sociálních služeb, potencionální uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost. 
 y Informování a zapojování této cílové skupiny do procesů KP se řídí Metodikou informování a zapojování veřejnosti do 

komunitního plánování.
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6. Analytická část5

V této kapitole je uveden přehled nejdůležitějších a zásadních statistických a analytických podkladů, ze které vychází návrho-
vá část KP. Podrobné a kompletní statistické a analytické údaje pro III. KP lze nalézt v samostatné zprávě, která je k dispozici 
na webových stránkách města Mostu. 

6.1 Základní socio-demografické údaje

6.1.1 Popis města a správní členění
Historie
Poprvé se objevuje zmínka o Mostě v roce 1040 v Kosmově Kronice české. Pod vrchem Hněvínem tehdy existovala osada, 
která byla křižovatkou obchodních cest. Již na konci 13. století byl Most bohatým královským městem. Městu v jeho rozvoji 
pomohla těžba uhlí. Rozmach těžby nastává ve druhé polovině 19. století. V roce 1962 rozhodla Komunistická strana Česko-
slovenska o likvidaci města, pod nímž leželo sto milionů tun uhlí. Prakticky jedinou větší památkou, kterou se podařilo za-
chránit, byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pod vrchem Hněvínem pak zůstala zachována jedna z mladších čtvrtí 
historického města s vilami, kasárenským areálem, gymnáziem a budovou, v níž v současné době sídlí mostecké muzeum. 
Nové město Most se začalo budovat na opačném břehu řeky Bíliny, než původní královské6.

Základní charakteristiky města Mostu
Město Most leží v severozápadních Čechách, ve střední části Ústeckého kraje, v jižní části okresu Most. Rozloha města je 8 
694 ha, má 67 030 obyvatel (k 31. 3. 2011). Převážnou část území Mostecka zaujímá mostecká kotlina v podobě mostecké 
pánve, pouze jihovýchodní část náleží do chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, které v jihozápadní části přechází 
v Žateckou plošinu. Most sousedí s pěti správními obvody Ústeckého kraje - Litvínov (severozápad), Bílina (východ), Louny 
(jihovýchod), Žatec (jihozápad) a Chomutov (západ)7. Město je administrativně rozčleněno do osmi částí obce – Komořany, 
Souš, Starý Most, Rudolice, Most, Čepirohy, Velebudice a Vtelno. Územně je město rozčleněno na 18 katastrálních území.

Strategické dokumenty města, vztahující se ke KP
 y Podpora prorodinných aktivit ve městě Most
 y Strategický plán lokálního partnerství Most pro roky 2013-2014
 y Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Všechny uvedené dokumenty jsou ke stažení na oficiálních internetových stránkách města Mostu www.mesto-most.cz. 

6.1.2 Struktura obyvatelstva
Počet obyvatel a jeho vývoj
Ve vývoji počtu obyvatel v Mostě byly dva zásadní zlomy. Prvním byl nárůst počtu obyvatel způsobený rozmachem hornictví 
v 70. - 80. letech minulého století, kdy se do mosteckého regionu hromadně stěhovali horníci za prací. Od začátku devadesá-
tých let dochází naopak k poklesu počtu obyvatel, který však není tak rychlý, jako byl strmý nárůst obyvatel v 70. a 80. letech. 
Útlum těžby a také nárůst automatizované výroby v Chemopetrolu měly za následek dramatické zvyšování nezaměstnanos-
ti, která se podepisuje na odlivu trvale žijících obyvatel až do současnosti.8

Tab. č. 7 – Vývoj počtu obyvatel9

Počet obyvatel 2011 2012 2013

Most 67 058 67 490 67 332

Celé území ORP Most 75 639 76 314 76 088

5 Zdroj: Analytická zpráva – výstup klíčové aktivity č. 3 projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a  služeb navazujících v  Mostě“ 
(CZ.1.04/3.1.03/97.00066): http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0

6 Zdroj: Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020.
7 Zdroj: Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020.
8 Zdroj: Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020. 
9 Zdroj: Český statistický úřad.
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Věková struktura
Věkovou strukturu obyvatelstva lze charakterizovat jako příznivou, v Mostě připadá na 100 dětí (věk 0 – 14) cca 98 osob 
starších 65 let. Podíl osob starších 60 let se sice od posledního sčítání lidu v roce 2001 zvýšil jen o 4%, ovšem při stávajícím 
trendu nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití, můžeme nárůst i nadále očekávat. Naopak k poklesu dětské složky došlo 
mezi lety 2001 a 2011 velmi výrazně - o 19%.

Tab. č. 8 - Projekce vývoje počtu obyvatel v Ústeckém kraji do roku 205010

Pohlaví Věková 
kategorie 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Muži

0-14 64 575 57 989 52 857 49 975 48 709 47 930 46 557

15-64 270 021 265 626 260 055 251 429 237 033 221 914 212 022

65+ 70 040 76 425 81 459 86 275 94 390 102 305 105 241

Ženy

0-14 61 099 54 577 49 735 47 026 45 833 45 101 43 813

15-64 256 086 250 022 243 673 234 201 218 680 202 404 192 234

65+ 93 877 100 461 104 616 108 282 115 145 121 612 122 462

Graf č. 1 – Projekce vývoje počtu obyvatel v Ústeckém kraji do roku 2050
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Z uvedených dat vyplývá, že se bude zvyšovat podíl osob ve věku 65 let a starších. Je proto nezbytné rozvíjet a vytvářet efek-
tivní síť služeb pro tuto cílovou skupinu.

6.1.3 Vzdělanost
Tab. č. 9 - Počet obyvatel (věk 15 a více) s nejvyšším ukončeným vzděláním11

Obec Bez  
vzdělání

Základní vč. 
neukonče-

ného

Střední vč. 
vyučení 

(bez  
maturity)

Úplné  
střední 

s maturitou

Nástavbové 
studium

Vyšší  
odborné 
vzdělání

Vysokoškolské

Most 341 12 457 18 555 13 878 1 306 446 4 636

Celkem ORP 
Most:

417
0,72%

14 823
25,43%

21 277
36,50%

15 017
25,76% 

1 390
2,38%

483
0,83%

4 892
8,39%

10 Zdroj: Český statistický úřad
11 Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, SLBD 2011, (http://scitani.cz/).
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6.1.3.1 Vzdělaností úroveň obyvatel Ústeckého kraje
Tab. č. 10 - Počet obyvatel (ve věku 15+) dle ukončeného vzdělání v roce 200112

  Počet 
obyvatel základní střední střední 

s maturitou
vyšší 

odborné Vysokoškolské bez 
vzdělání nezjištěno

ČR celkem 8 575 198 23% 38% 24,9% 3,5% 8,9% 0,4% 1,3%

Ústecký 
kraj 681 355 27,3% 39,3% 22,3% 2,9% 5,3% 0,8% 2,1%

Tab. č. 11 - Počet obyvatel (ve věku 15+) dle ukončeného vzdělání v roce 201113

Počet  
obyvatel

Bez  
vzdělání

Základní vč. 
neukonče-

ného

Střední vč. 
vyučení  

(bez  
maturity)

Úplné 
střední 

s maturitou

Nástavbové 
studium

Vyšší  
odborné 
vzdělání

Vysoko-
školské

ČR celkem
8 947 

632 0,4% 14,8% 32,8% 28,9% 2,7% 1,4% 13,3%

Ústecký 
kraj 687 269 0,8% 19,3% 34,9% 26,6% 2,5% 0,9% 8,1%

Most 58 299 0,7% 25,4% 36,5% 25,8% 2,4% 0,8% 8,4%

Z uvedených dat vyplývá, že vzdělanostní úroveň v Ústeckém kraji je v porovnání s celorepublikovým průměrem výrazně 
nižší. V některých ohledech Most zaostává i za průměrem Ústeckého kraje. Je proto potřeba posilovat a podporovat aktivity, 
které povedou k rozvoji vzdělaností struktury.

6.1.4 Zaměstnanost/nezaměstnanost
Tab. č. 12 - Počet uchazečů o zaměstnání14

Prosinec 2011 Prosinec 2012 Prosinec 2013 Květen 2014

Okres Most 9 402 9 890 10 724 10 474

Podíl nezaměstnanosti v % 11,5% 12,3% 13,5% 13,3%

Celorepublikové srovnání 3. místo 3. místo 2. místo 1. místo

ORP Most 6 043 xxx * 6 942 6 827

Tab. č. 13 - Počet uchazečů o zaměstnání v obcích15

Obce v ORP Most Prosinec 2011 Prosinec 20122 Prosinec 2013 Květen 2014

ORP Most 6043 6 942 6 827

ORP Most patří dlouhodobě k regionům s velmi vysokým počtem osob bez zaměstnání. Je proto nezbytné rozvíjet a vytvářet 
efektivní síť služeb pro tuto cílovou skupinu s cílem zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost osob znevýhodněných na trhu 
práce.

6.1.5 Bydlení
Město Most je z pohledu charakteru bydlení velmi netypickým městem. Staré královské město muselo v 70. letech ustoupit 
těžbě uhlí a v letech 1954 - 1989 bylo postaveno nové město sídlištního typu s byty v panelových domech. Proto je ve městě 
relativně mladý bytový fond. Pouze 631 bytových jednotek je postavených před rokem 1946. Více jak 94% bytového fondu 
bylo postaveno v období 1946 - 1990.

12 Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, SLBD 2001, (http://scitani.cz/).
13 Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, SLBD 2011, (http://scitani.cz/).
14 Zdroj: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Most.
15 Zdroj: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Most.

* Údaje v ORP Most za rok 2012 nebylo možné zjistit z důvodů, že je nový počítačový systém ÚP neuměl vyhodnotit.
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Z toho důvodu má město Most oproti jiným městům tu zvláštnost, že má dlouhodobě větší podíl bytů v bytových domech 
než v domech rodinných. Proto také po roce 1990 došlo prakticky k zastavení výstavby bytů v bytových domech a naopak 
se intenzivně rozvíjí výstavba rodinných domů. Od roku 2001 přibylo v rodinných domech 284 bytů a 48 bytů v domech by-
tových. Bydlení se nyní rozvíjí především v okrajových částech města, kde vznikají malá satelitní městečka. Výhodou je velmi 
dobrá dostupnost veškeré občanské vybavenosti, kterou město nabízí. K nejrychlejšímu rozvoji dochází v části města Vtelno 
a Souš. Z důvodu špatného dopravního napojení zaostává část Rudolice nad Bílinou. V samotném městě Most je v poslední 
době trendem snaha o stěhování obyvatel z velkých sídlišť do tzv. staré zástavby, která byla budována v 50. – 60. letech 
minulého stolení. V lokalitě známé jako 2B probíhá již několik let rekonstrukce bytových domů a vznikají zde nadstandardní 
byty (100 m2 a více).

Závažným problémem města v oblasti bydlení jsou sociálně vyloučené území sídliště Chanov a bloků 95 – 100. Sídliště Cha-
nov je izolováno od města a žijí zde zejména sociálně slabí a obtížně přizpůsobiví občané. Kromě jeho izolace musí město 
řešit problém zdevastovaných bytových domů a veřejného prostranství na sídlišti a otázku bezpečnosti v této lokalitě.16

6.2 Sociálně vyloučené lokality – Ústecký kraj 
Následující obrázky č. 4 a 5 dokazují, že ÚK je krajem s vysokou koncentrací SVL. SVL jsou oblasti, které si z hlediska komu-
nitního plánování vyžadují významnou pozornost, protože se zde kumulují negativní a společensky nežádoucí jevy, jako 
je vysoká nezaměstnanost, vyšší míra kriminality, nevyhovující bytové podmínky, výskyt sociálně-patologických jevů atd. 
Město Most navíc patří k městům s výskytem hned několika takových rizikových lokalit – viz obrázek č. 5. Na problematiku 
SVL reagují především priority a opatření KS2.

Hlavními faktory, ovlivňujícími progresy sociálně vyloučených lokalit jsou:
 y Nezaměstnanost – dlouhodobě patří k nejvyšším 
 y Sociální dávky – roste počet plně závislých osob
 y Relativně levné bydlení – akumulace dalších sociálně slabých obyvatel z jiných regionů
 y Turistika za nezaměstnaností

Obrázek č. 4 – Mapa SVL v ÚK17

 Počet SVL v ORP Most:  5 
 Z toho:v obci Most: 3
 v obci Obrnice: 1
 v obci Bečov: 1

16 Zdroj: Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020.
17 Zdroj: projekt MPSV ČR „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“, který byl realizován 

společností GAC spol. s r. o.
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Obrázek č. 5 – Mapa SVL v Mostě18

 Lokalita A 
 Chanov

 Lokalita B 
 Sídliště Liščí vrch

 Lokalita C 
 okolí bloku 100

 

6.5 Podpůrná statistická data

6.5.1 Sociální zabezpečení a dávky19

6.5.1.1 Dávky státní sociální podpory
Tab. č. 14 - Počet příjemců vybraných dávek státní sociální podpory, kterým byla dávka vyplacena 

ORP Most 2011 2012 2013 do dubna 2014

Příspěvek na bydlení 34 680 37 051 42 497 13 701

Rodičovský příspěvek 29 392 26 857 25 723 10 265

Tab. č. 15 - Celkové roční výdaje na vybrané dávky státní sociální podpory v Kč

ORP Most 2011 2012 2013 do dubna 2014

Příspěvek na bydlení 101 656 640 117 501 086 146 722 266 54 757 440

Rodičovský příspěvek 175 303 038 162 421 268 159 095 532 52 490 832

Z uvedených dat vyplývá, že stoupá počet příjemců příspěvku na bydlení a také objem vyplacených finančních prostředků 
na příspěvky na bydlení. Je potřeba podpora a rozvíjet aktivity, které povedou cílovou skupiny k zajištění a udržení adekvát-
ního bydlení bez prohlubování závislosti na dávkách státní sociální podpory.

18 Zdroj: projekt MPSV ČR „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“, který byl realizován 
společností GAC spol. s r. o.

19 Zdroj: statistiky Úřadu práce ČR, krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Most.



Projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 
(CZ.1.04/3.1.03/97.00066)

37

6.5.1.2 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Tab. č. 16 - Počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, kterým byla dávka vyplacena 

ORP Most 2011 2012 2013 do dubna 2014

Příspěvek na živobytí 2 402 2 310 3 028 3 290

Doplatek na bydlení 582 915 1 349 1 730

Mimořádná okamžitá pomoc 1 767 946 1 208 225

Dávky pro ZP / do 2011 1 790 x x x

                              od 2012

Příspěvek na mobilitu x 1 089 1 388 1 510

Zvláštní pomůcky x 31 41 6

Tab. č. 17 - Celkové roční výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi v Kč

ORP Most 2011 2012 2013 do dubna 2014

Příspěvek na živobytí 81 230 000 125 515 000 158 400 000 57 417 000

Doplatek na bydlení 11 975 000 25 050 000 44 629 000 20 354 000

Mimořádná okamžitá pomoc 3 366 000 1 294 000 1 047 000 318 000 

Dávky pro ZP / do 2011 8 576 000 x x x

                              od 2012

Příspěvek na mobilitu x 5 560 000 7 234 000 2 449 000

Zvláštní pomůcky x 772 000 4 136 000 755 000

Z uvedených dat vyplývá, že stoupá počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, stejně jako objem vyplacených finanč-
ních prostředků na tyto dávky. Je proto potřeba rozvíjet a podporovat služby a projekty zaměřené na práci s touto cílovou 
skupinou a klást důraz na preventivní aktivity.

6.5.1.3 Příspěvek na péči
Tab. č. 18 - Příspěvek na péči v ORP Most

2011 2012 2013 do dubna 2014

Počet příjemců dávky 1 878 2 076 2 497 2 484

Roční výdaje v tis. Kč 100 091 116 819 141 380 50 543

Stoupá počet příjemců příspěvku na péči. Zde je možná souvislost s narůstajícím počet osob seniorského věku. S ohledem 
na další prognózy je nezbytné rozvíjet efektivní síť služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním i seniory. 
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6.5.2 Údaje z Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí20 
Tab. č. 19 - Počet klientů a intervencí sociálních pracovníků v roce 201321

Cílová skupina

Počet klientů
Počet  

intervencíCelkem k 31.12.
Klienti, se  
kterými se  

aktivně pracovalo

Osoby se zdravotním postižením nebo duševním 
onemocněním 766 49 820

Osoby pečující o osoby závislé na péči 25 14 60

Osoby s různým stupněm omezení způsobilosti  
k právním úkonům 88 3 17

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 50 36 398

Osoby ohrožené rizikovým způsobem života 9 6 36

Oběti agrese, trestné činnosti a domácí násilí 6 3 27

Osoby, které ztratily přístřeší, nachází se v nejistém či 
neadekvátním bydlení 172 122 838

Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy 151 77 461

Imigranti 5 4 44

Rodiny s dětmi 12 7 56

Ostatní 386 101 459

Celkem 1 670 422 3 216

Z uvedených dat vyplývá, že se v regionu vyskytuje značná skupina osob s bez přístřeší (či žijící v nevyhovujícím bydlení), 
osob bez zaměstnání či s materiálními problémy a osob se zdravotním znevýhodněním. Těmto skupinám je potřeba věnovat 
značnou pozornost při plánování sítě sociálních služeb a služeb navazujících. Zcela nepokryta je skupina osoba pečujících 
o osoby závislé na péči jiné osoby. 

Tab. č. 20 - Počet klientů kurátora pro dospělé

2011 2012 2013
Celkem

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy

z VTOS 165 13 120 15 137 9 459

z vazby 17 7 32 1 22 1 80

z VÚM 10 6 6 6 5 3 36

z psychiatrické léčebny 3 0 1 0 2 0 6

ostatní 8 3 1 0 4 0 16

Celkem 203 29 160 22 170 13 597

20 Zdroj: Magistrát města Mostu, odbor sociálních věcí.
21 Údaje za roky 2011 a 2012 nejsou k známy -  nebyly v této struktuře sledovány.
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6.5.3 Údaje z Oddělení sociální právní ochrany dětí22 
Tab. č. 21 - Sledování výchovy a výkonu dohledu23

OSPOD sleduje děti Počet dětí k 31. 12. 2013

V ústavní a ochranné výchově 112

Ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 0

O něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena 0

6.5.3.1 Kurátoři pro mládež/ zdroj Magistrát města Mostu
Tab. č. 22 - Klienti řešení kurátory pro mládež

2011 2012 2013

děti mladiství děti mladiství děti mladiství

Trestná činnost 52 58 46 48 35 30

Přestupky x 99 x 87 x 65

Výchovné problémy 230 208 250 204 197 203

Dohledy 6 6 5 6 2 6

Uložená výchovná opatření mladistvým x 1 x 1 x 1

Opatření uložená dětem mladším 15 let 21 x 21 x 17 x

Návrh na předběžné opatření 8 9 7 9 5 2

Návrh na ústavní výchovu 6 5 5 4 0 1

Tab. č. 23 - Rodinné zázemí klientů kurátorů pro mládež (počet klientů)

2011 2012 2013

Úplná rodina 213 227 170

Neúplná rodina 205 201 219

Nová rodina 28 30 29

Rodina s druhem (družkou) 135 143 127

Ústavní výchova 42 35 51

Ostatní 15 16 13

6.5.4. Statistika sociálně patologických jevů24 
Tab. č. 24 - Vývoj kriminality

Počet trestných činů 2011 2012 2013

Okres Most 4 069 4 261 5 374

Z toho město Most 2 425 2 553 3 379

Z toho město Most v % 59,6% 59,9% 62,9%

22 Zdroj: Magistrát města Mostu, odbor sociálních věcí.
23 Údaje za roky 2011 a 2012 nejsou k dispozici.
24 Zdroj: Policie České republiky, krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, kancelář ředitele, oddělení tisku a prevence Most.
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Tab. č. 25 - Hlavní druhy kriminality ve městě Most

Počet trestných činů 2011 2012 2013

Násilná 169 164 149

Majetková 1 552 1 580 2 197

vloupání 425 354 596

Krádeže prosté 943 1 007 1 282

Hospodářská 262 319 527

Celkem 2 425 2 553 3 379

Tab. č. 26 - Počet trestných činů na úseku drog

Drogy 2011 2012 2013

TČ na úseku drog 22 22 53

Tab. č. 27 - Počet spáchaných skutků – rozdělení dle věku

Spácháno skutků 2011 2012 2013

Recidivisty 691 689 858

Dětmi do 14 let 13 23 16

Mladistvými do 17 let 53 36 26

Celkem 757 748 900

Tab. č. 28 - Domácí násilí – počty vykázaných osob v okrese Most

2011 2012 2013 2014, I. pololetí

Počet vykázaných osob 40 33 27 13

Z uvedených dat vyplývá, že narůstá počet trestných činů (především v oblasti majetkových trestných činů). Při plánování 
priorit a opatření pro III. KP na roky 2015 – 2018 je potřeba věnovat pozornost zaměřeným na prevenci kriminality. Naopak 
u počtu osob vykázaných ze společného obydlí, dochází ke snižování. Z těchto dat však nelze vyvodit, zda se počty případů 
domácího násilí skutečně snižují nebo zda jen dochází k nižšímu využívání nástroje tzv. „vykázání“.  
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6.6 Údaje o sociálních službách25

V této kapitole je uveden přehled o poskytovaných sociálních službách v ORP Most. Data jsou za rok 2012. III. KP začal být 
zpracováván a připravován na začátku roku 2014, kdy ještě nebyly k dispozici kompletní údaje za rok 2013. Povinné výkaz-
nictví za rok 2013 odevzdávali poskytovatelé sociálních služeb až do září 2014. Vzhledem k harmonogramu prací na tvorbě 
III. KP nebylo možné tato data zahrnout. 

Tab. č. 29 - Počet registrovaných sociálních služeb v ORP Most – data za rok 201226

Typ sociální 
služby Druh sociální služby

Počet  
registrovaných 

služeb

  Sociální poradenství 10

Sl
už

by
 s

oc
iá

ln
í p

éč
e

Osobní asistence 3

Pečovatelská služba 3

Tísňová péče 0

Průvodcovské a předčitatelské služby 0

Podpora samostatného bydlení 0

Odlehčovací služby 2

Centra denních služeb 0

Denní stacionáře 3

Týdenní stacionáře 0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1

Domovy pro seniory 3

Domovy se zvláštním režimem 1

Chráněné bydlení 1

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 1

25 Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Most zpracovaná v  rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v  rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001).

26 V celém bodě 5 této zprávy jsou uvedena data za rok 2012. V době, kdy se začala analytická zpráva zpracovávat a připravovat ještě nebyly k dispozici 
kompletní výsledky za rok 2013. 
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Typ sociální 
služby Druh sociální služby

Počet  
registrovaných 

služeb

Sl
už

by
 s

oc
iá

ln
í p

re
ve

nc
e

Raná péče 3

Telefonická krizová pomoc 1

Tlumočnické služby 1

Azylové domy 2

Domy na půl cesty 1

Kontaktní centra 1

Krizová pomoc 0

Intervenční centra 1

Nízkoprahová denní centra (vznik 2013) 0

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5

Noclehárny 1

Služby následné péče 1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2

Sociálně terapeutické dílny 0

Terapeutické komunity 0

Terénní programy 4

Sociální rehabilitace 2

Celkem 60

Graf č. 2 – Přehled služeb dle typu
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Tab. č. 30 - Služby dle zřizovatele – data za rok 2012

Typ 
sociální 
služby

Druh sociální služby
Zřizovatel

MPSV kraj obec církev FO jiný

  Sociální poradenství 0 1 2 2 0 5

Sl
už

by
 s

oc
iá

ln
í p

éč
e

Osobní asistence 0 1 0 1 0 1

Pečovatelská služba 0 0 1 1 0 1

Tísňová péče 0 0 0 0 0 0

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 0 0 0 0 0

Podpora samostatného bydlení 0 0 0 0 0 0

Odlehčovací služby 0 0 0 0 0 2

Centra denních služeb 0 0 0 0 0 0

Denní stacionáře 0 0 1 0 0 0

Týdenní stacionáře 0 0 0 0 0 0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 0 1 0 0 0

Domovy pro seniory 0 0 1 0 0 0

Domovy se zvláštním režimem 0 0 1 0 0 0

Chráněné bydlení 0 0 0 0 0 1

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 0 1 0 0 0 0

Sl
už

by
 s

oc
iá

ln
í p

re
ve

nc
e

Raná péče 0 0 0 1 0 2

Telefonická krizová pomoc 0 0 0 0 0 1

Tlumočnické služby 0 0 0 0 0 1

Azylové domy 0 0 0 1 0 1

Domy na půl cesty 0 0 0 0 0 1

Kontaktní centra 0 0 0 0 0 1

Krizová pomoc 0 0 0 0 0 0

Intervenční centra 0 0 0 0 0 1

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 1 0 0

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 0 2 2 0 1

Noclehárny 0 0 0 0 0 1

Služby následné péče 0 0 0 0 0 1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 0 2 2 0 2

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 0 0 0 1 0 1

Sociálně terapeutické dílny 0 0 0 0 0 0

Terapeutické komunity 0 0 0 0 0 0

Terénní programy 0 0 1 1 0 2

Sociální rehabilitace 0 0 0 1 0 1

Celkem 0 3 12 14 0 27
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Graf č. 3 – Služby dle zřizovatele
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Tab. č. 31 - Počty uživatelů jednotlivých druhů služeb – data za rok 2012

Centra denních služeb Denní stacionáře Zařízení pro krizovou pomoc

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

x x x 20 7 10 x x x

Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti  
a mládež Noclehárny

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

x x x 334 11 12 0 3173 0

Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

4 1996 3644 x x x 0 14 22

Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

6 0 0 0 0 0 3 43 65

Týdenní stacionáře Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Domovy pro seniory

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

x x x 0 5 2 0 114 330
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Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

0 5 24 0 7 1 80 84 69

Domy na půl cesty Terapeutické komunity Terénní programy

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

Dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muž ženy muži ženy

0 21 25 25 25 x 223 2044 2324

Osobní asistence Pečovatelská služba Odlehčovací služby

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

3   0                                         19 0 120 345  0 64 47

Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Kontaktní centra

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy muži ženy

18 919 1170 0 42 56 0 323 115

SaS pro rodiny s dětmi SaS pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením

Děti  
do 18 let

dospělí Děti  
do 18 let

dospělí

muži ženy muži ženy

177 59 186 0 33 33
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6.7 SWOT analýzy
SWOT analýzy byly vytvořeny metodou brainstormingu v rámci pravidelných jednání koordinačních skupin komunitního 
plánování, a to v období květen – červen 2014. Data jsou ve SWOT analýzách řazena dle důležitosti od nejdůležitějších po 
nejméně důležitá.

6.7.1 Globální SWOT analýza
Generální SWOT analýza byla vytvořena formou sumarizace dat ze SWOT analýz všech šesti koordinačních skupin komunit-
ního plánování.

Tab. č. 32 – Globální SWOT analýza

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)

S1
S2

S3

S4
S5

S6
S7

S8
S9

S10

 y Zavedený systém plánování sociálních služeb
 y Fungující dobrovolnické centrum a využívání 

činnosti dobrovolníků v sociálních službách
 y Členové jednotlivých KS vzájemně dobře 

spolupracují a mají mezi sebou dobré vztahy
 y KS se pravidelně schází a jsou aktivní
 y V organizacích pracují odborní a kvalifikovaní 

pracovníci, kteří ovládají znalosti potřebné k práci 
s danou CS

 y Organizace podrobně znají potřeby své CS
 y Organizace jsou schopny pružně a rychle 

reagovat na měnící se potřeby CS
 y Služby jsou pro jejich uživatele dobře dostupné
 y Vzájemná informovanost o poskytovatelích mezi 

sebou
 y Zkušení poskytovatelé

W1

W2

W3

W4

 y Nedostatečné zapojení veřejnosti, neschopnost 
práce s veřejností

 y Nízká zaangažovanost politických představitelů 
města  - neschopnost je zaujmout

 y Nízká kapacita některých služeb (domov se zvl. 
režimem, denní stacionář, předškolní vzdělávání

 y Zcela chybí některé služby (služby pro osoby 
s psychickým onemocněním, domov pro OZP 
starší 64, sociální bydlení, tréninkové bydlení, 
sociální podniky

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

O1
O2
O3

O4
O5

 y Projektové řízení – Evropské fondy
 y Rozvoj KP a spolupráce s městem
 y Posílení propagace a rozvoj informovanosti, 

osvěta
 y Dobrovolnictví 
 y Posílení a rozvoj spolupráce mezi jednotlivými 

organizacemi/poskytovateli (společné projekty, 
uzavírání partnerství, vzájemná podpora a využití 
zkušeností)

T1
T2
T3

T4
T5

T6

 y Nejisté a nesystémové financování
 y Nedostatek financí
 y Nejistota systému a nekoncepční řízení sociálních 

služeb ze strany státu (legislativa, nesystémové 
změny, dávky)

 y Migrace osob sociálně vyloučených
 y Růst soc.-pat. jevů v regionu (vznik SVL, 

nezaměstnanost, neuplatnitelnost na trhu práce, 
zadluženost,…)

 y Neochota či neschopnost CS k finanční 
spoluúčasti na službách
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6.7.2 SWOT analýza KS1 Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři
SWOT původní KS1 (osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem) a původní KS3 (senioři)

Tab. č. 33 – SWOT analýza pro CS osoby se zdravotním znevýhodněním a CS senioři

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)

Osoby se zdravotním znevýhodněním Osoby se zdravotním znevýhodněním

 y Dobrá spolupráce poskytovatelů s úředníky MmM a dal-
šími institucemi při řešení situace konkrétních uživatelů 
služeb

 y Fungující struktury komunitního plánování sociálních 
služeb

 y KS se pravidelně schází a je aktivní
 y Zlepšující se informovanost uživatelů o sociálních a do-

plňkových službách
 y Zlepšující se kvalita poskytovaných služeb
 y Pracovníci v sociálních službách jsou kvalifikovaní v sou-

ladu se standardy kvality sociálních služeb
 y Fungující dobrovolnické centrum

 y Malé zapojení veřejnosti
 y Chybějící služby pro některé cílové skupiny (osoby 

s psychickým onemocněním a mentálně postižené, 
např. Domov pro OZP starší 64 let, Domov se zvl. reži-
mem, Denní stacionář pro ZP)

 y Nedaří se fundraising (získávání finančních prostředků)
 y Malá informovanost zastupitelů MmM o některých služ-

bách, neschopnost zaujmout politiky a zaměřit jejich 
pozornost na sociální a navazující služby

Senioři Senioři

 y V KPSSMM - KS3 je zastoupena převážná většinu po-
skytovatelů služeb pro seniory ve městě. Téměř všichni 
senioři ve městě využívají jejich služeb – existuje tedy 
dobrá cesta k přenesení komunitního plánu až k uživa-
telům

 y V KS3 jsou zastoupeny poměrně velké organizace, které 
projevují velkou míru stability. U většiny nehrozí ukon-
čení služeb. Jsou zastoupeny instituce, které poskytují 
sociální služby seniorům i instituce poskytující jim 
vzdělávací a preventivní program, aktivizační programy, 
společenské a kulturní akce. 

 y Služby členských organizací KS 3 jsou dostupné uživa-
telům.

 y KS3 je schopna celkem operativně a rychle reagovat 
změny v potřebách cílové skupiny a členové KS3 pracují 
ve své skupině aktivně. 

 y V organizacích, které jsou zastoupeny v KS 3 pracují 
jak v přímé péči a v přímém styku s veřejností, tak na 
manažerských pozicích lidé odborně a profesně zdatní. 
Je zajišťován jejich růst v profesi. 

 y Členské organizace mají své služby a programy zřetelně 
definované pro uživatele. Řídí se legislativou ve svém 
oboru. 

 y Zastoupení poskytovatelé služeb provádějí jasně 
výkaznictví svých služeb – mají průkazné výstupy co do 
kvality služeb i kvantity.

 y KS3 má možnost ovlivňovat nejen přímou sociální péči 
o seniory, ale také jejich vzdělávání a prevenci krimi-
nality pro seniory (viz akce Městské policie a Městské 
knihovny).

 y Zastoupení poskytovatelé služeb v KS3 pracují i s dob-
rovolníky.

 y Nedostačující kapacita v oblasti péče o seniory co se 
týče domovů se zvláštním režimem.

 y Hledání spolupráce mezi odbornou lékařskou péčí a so-
ciální péči o seniory. Nejsou jasně vymezena pravidla.

 y Hledání hranic a možností v oblasti transformace 
sociálních služeb – nedostatečně definované cíle. Cílů 
a strategie.

 y Velké rozdíly co do rozložení služeb mezi jednotlivými 
členskými organizacemi KS3. Vedle MSSS se stoprocent-
ním zastoupením v pobytových službách pro seniory 
– (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou služ-
bou, penziony), není adekvátní partner – poskytovatel 
pobytových služeb z oblasti nestátních neziskových 
organizací, soukromníků a dalších subjektů. KS3 může 
poskytování služeb jednotlivých členských organizace 
srovnávat jen ve velmi omezené míře. 

 y Nedostatečné zapojení veřejnosti do Komunitního 
plánování sociálních služeb – KS 3 se nedaří navázat 
účinnější spolupráci.

 y Členům KS3 se daří jen zčásti přesvědčit uživatele 
služeb a jejich rodiny aby se finančně se podíleli na po-
skytovaných sociálních službách a aby především státní 
příspěvek na péči zcela využili podle jeho účelu.

 y Trvá nedostatečné využití kapacity Denního stacionáře 
pro seniory. I přes snahu průběžně Stacionář propago-
vat na více místech a různou formou je zájem o tuto 
sociální službu „nárazový“. Službu většinou využívají 
čekatelé na domov se zvláštním režimem.  
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Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Osoby se zdravotním znevýhodněním Osoby se zdravotním znevýhodněním

 y Propagace a další zlepšování informovanosti o proble-
matice sociálních služeb

 y Rozvoj dobrovolnictví
 y Realizace dotovaných projektů – využívání dotačních 

titulů
 y Dále se rozvíjející spolupráce s MmM
 y Možnost společných projektů, partnerství a přeshranič-

ní spolupráce
 y Změny na politické scéně – možný vstřícnější přístup 

k soc. službám

 y Zhoršování sociální situace uživatelů sociálních slu-
žeb a následkem toho neochota nebo nutnost snížení 
finanční spoluúčasti na službách

 y Nedostatek finančních prostředků v systému, existenční 
ohrožení poskytovatelů a ohrožení pracovních míst 
v sociálních službách

 y Nejistota systému – nekoncepčnost posuzování 
soběstačnosti ZP, časté a nesystémové změny legislativy

 y Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních 
službách, jejich nízké finanční ohodnocení a ochod 
kvalifikovaných pracovníků do jiných oborů

 y Celkové zaměření společnosti na výkon a negativní 
vnímání „výhod“ pro zdravotně postižené

Senioři Senioři

 y Demografické složení obyvatel Mostu dává předpo-
klad, že ve městě vzroste počet seniorů. S tím se budou 
zvětšovat i nároky na kvalitu poskytovaných sociálních 
služeb, na dostupnost služeb. 

 y Velkou příležitostí bude rozšíření poskytování sociálních 
služeb i do okolních obcí.

 y Vzhledem k transformaci služeb lze očekávat větší poža-
davky na zajištění pečovatelské a ošetřovatelské služby 
a na zajištění asistenční služby. Lze očekávat i větší nároky 
na preventivní poradenství seniorům ohledně prevence 
kriminality (poradenství zajišťuje MP). Bude narůstat poža-
davky na poradenství rodinám, které se o seniory budou 
starat, budou narůstat požadavky na odlehčovací služby, 
vypůjčování kompenzačních pomůcek a další aktivity 
a programy, které budou podporovat, aby senior zůstal co 
nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

 y Bude nutné vytvářet cíleně a strategicky podporu rodi-
nám seniorů

 y Pro seniory, kteří nebudou potřebovat služby pobyto-
vých zařízení, bude žádoucí vytvářet programy podporu-
jící jejich aktivní a soběstačný život – formou vzdělávání, 
společenských a kulturních akcí, tělesnou aktivitou.

 y Nicméně zvyšující se počet seniorů si bude vyžadovat 
zřejmě většího počet lůžek také v pobytových zařízeních 
a zařízeních se zvláštním režimem.

 y Příležitostí bude zvyšování a udržení kvality sociálních 
služeb pro seniory aplikací Standardů kvality sociálních 
služeb. KS pro seniory bude dávat velkou příležitost pro 
výměnu zkušeností z aplikace Standardů kvality sociál-
ních služeb pro seniory. 

 y Spolupracovat při kontrole a sledování přiznání a využití 
příspěvků na péči. Spolupracovat i při vysvětlování uži-
vatelům účelu těchto příspěvků a pomáhat jim příspěvky 
účelově čerpat.

 y V rámci zajištění kvalitní sociální péče zajistit dostatek kvali-
fikovaných pracovníků a vytvořit jim motivující podmínky.

 y Nestabilní a nejasný systém dotační politika státu po-
skytovatelům sociálních služeb – jednoleté financování, 
změny ve financování pečovatelských a asistenčních 
služeb.

 y Snižující se spoluúčast Statutárního města Mostu na 
dofinancování sociálních služeb členským organizacím 
Komunitního plánu. 

 y Neochota seniorů a jejich rodin finančně se podílet na 
poskytovaných sociálních službách.

 y Snižující se – mnohdy zcela chybějící - úcta k seniorům ve 
společnosti.
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6.7.3 SWOT analýza KS2 Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení (lokální partnerství)
SWOT původní KS2 (osoby a rodiny v krizi), původní KS5 (národnostní a etnické menšiny) a původní KS6 (lokální partnerství)

Tab. č. 34 – SWOT analýza pro CS osoby a rodiny v krizi, CS národnostní a etnické menšiny a platformu LP

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)

Osoby a rodiny v krizi Osoby a rodiny v krizi

 y Většina sociálních služeb spadajících do této skupiny je 
pro klienty dobře dostupná, klienti je mohou využívat 
rychle, bez zbytečného odkladu.

 y Pracovníci pracující ve službách spadajících do této 
skupiny dobře znají své cílové skupiny a jejich potřeby.

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny mají 
velké zkušenosti s poskytováním služeb. Své služby 
poskytují stabilně, dlouhodobě a bez výrazných výkyvů.

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny jsou 
schopni pružně reagovat na potřeby uživatelů a přizpů-
sobují poskytování služeb těmto potřebám.   

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny kla-
dou důraz na odbornost svých zaměstnanců, zaměstná-
vají odborně a profesionálně zdatné pracovníky.  

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny z řad 
NNO přinášejí do regionu významné finanční zdroje na 
poskytování služeb spadajících do této skupiny.

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny jsou 
vzájemně dobře informováni o službách, které poskytují.

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny mají 
schopnost vzájemné spolupráce a tuto možnost v praxi 
využívají.  

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny mají 
dostatečné a odpovídající zázemí pro poskytování 
služeb.

 y Neschopnost motivovat a vyvolat zájem politických 
představitelů o sociální služby a KP 

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny jsou 
omezováni neustálým stresem z permanentně nesysté-
mového fungování odvětví sociálních služeb.

 y Vzájemný konkurenční boj poskytovatelů poskytujících 
stejné nebo obdobné služby se odráží na snížené kvali-
tě poskytovaných služeb, protože někteří poskytovatelé 
nabízí svou službu i pod cenou.  

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny jsou 
nuceni omezovat své služby na začátku roku v důsledku 
pozdního financování.

 y V některých případech dochází k nekoncepčnímu roz-
voji některých aktivit v návaznosti na vyhlášené výzvy 
a zejména jejich podmínky.

 y Neschopnost práce s veřejností a neschopnost ovlivňo-
vat veřejné mínění.  

 y Neschopnost obhajoby sociální práce jako plnohodnot-
né profese a sociálních služeb jako jednoho ze základ-
ních odvětví služeb obecně.  

 y Poskytovatelé služeb spadajících do této skupiny jsou 
nuceni do podřízené role na různých úrovních, nejsou 
bráni jako plnohodnotní partneři.   

 y Neschopnost legitimně poukázat na nedostatky jiného 
poskytovatele a bez emocí řešit kvalitu konkrétní služ-
by.

Národnostní a etnické menšiny Národnostní a etnické menšiny

 y znalost práce s cílovou skupinou (děti a mládež)
 y znalost práce s jednotlivcem i skupinou
 y zkušenost s realizací projektů
 y dobrá znalost potřeb cílové skupiny (dobré zmapování)
 y dobrá informovanost o poskytovatelích soc. služeb 

v sociálně vyloučených lokalitách
 y vznik řady registrovaných sociálních služeb
 y vysoké využívání sociálních služeb klienty z cílové 

skupiny

 y nedostatek kvalifikovaných pracovníků z cílové skupiny
 y nedostatečná informovanost o poskytovatelích soc. 

služeb mimo sociálně vyloučené lokality
 y nízká zapojenost uživatelů soc. služeb do KP
 y nesystémové financování neregistrovaných i registrova-

ných sociálních služeb
 y chybí sociální firma zaměstnávající obtížně zaměstna-

telné osoby z cílové skupiny 
 y nedostatečná spolupráce s úřadem práce
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Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)

Lokální partnerství Lokální partnerství

 y vzájemná spolupráce poskytovatelů
 y vzdělaní a zkušení poskytovatelé
 y znalost potřeb a cílů CS
 y ochota reagovat na změnu potřeb CS
 y existence popisu vyloučených lokalit
 y koncentrace CS na jednom místě
 y široké možnosti vzdělávání pro CS
 y dostatečná kapacita nízkoprahových zařízení a jejich 

vhodné umístění
 y existence předškolního vzdělávání
 y realizace projektů na podporu zaměstnávání osob ze SVL
 y existence azylového bydlení
 y dostatečná kapacita azylového bydlení pro muže
 y dostatek volných bytů

 y zájem politiků o skutečné řešení problematiky SVL
 y malé zviditelňování dosažených úspěchů v řešení pro-

blematiky SVL
 y chybí aktuální analýza SVL
 y předsudky majority vůči CS
 y snížení pocitu bezpečí majoritní společnosti
 y nedostatečná kapacita a rozsah předškolního vzdělávání
 y nízká vzdělanostní struktura CS
 y nízká motivace CS zapojit se do vzdělávání a pracovní-

ho procesu
 y absence sociálního bydlení
 y chybějící tréninkové bydlení v rámci prostupného 

bydlení
 y vysoké dluhy nájemného a služeb
 y vysoká kauce požadovaná od zájemců o nájemní byd-

lení
 y vysoká nezaměstnanost
 y absence sociálních podniků

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Osoby a rodiny v krizi Osoby a rodiny v krizi

 y Klientela cílových skupin je celkem stabilní, vzhledem 
k charakteristice regionu se výrazně nesnižuje.  

 y Evropské fondy budou i nadále možným zdrojem finan-
cování sociálních služeb.

 y V regionu je dostatek možností vzdělávání pro zvyšová-
ní odbornosti pracovníků.

 y Zapojení do KP umožňuje kvalitnější a intenzivnější 
práci s veřejností.  

 y Město nemá jasně stanovené priority v oblasti financo-
vání sociálních služeb.

 y Vítězství kvantity nad kvalitou - rozhodujícím kritériem 
v některých dotačních titulech je pouze cena bez ohle-
du na kvalitu.

 y Nejistota ve financování sociálních služeb a neustálý 
nedostatek finančních zdrojů - absence jasných a dlou-
hodobých pravidel financování. 

 y  Nutnost kofinancování některých služeb z více zdro-
jů v návaznosti na podmínku poskytování některých 
služeb bezplatně.

 y Negativní mínění společnosti o klientele služeb spadají-
cích do této skupiny a tím i negativní mínění o poskyto-
vatelích služeb spadajících do této skupiny.  

 y Nestabilita celého systému sociálních služeb (změny 
v oblasti inspekcí, přechod financování na kraje, nesys-
témové novelizace zákonných norem) ohrožují chod 
všech služeb spadajících do této skupiny.  
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Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Národnostní a etnické menšiny Národnostní a etnické menšiny

 y zlepšení informovanost klientů žijících mimo sociálně 
vyloučené lokality

 y zlepšení spolupráce poskytovatelů a jejich vzájemné 
komunikace

 y využití legislativních změn (sociální bydlení),  

 y nedostatek finančních prostředků (přechod mezi pro-
gramovým obdobím EU)

 y možnost nezajištění potřebné spoluúčasti na financová-
ní soc. služeb

 y zhoršení spolupráce v koordinační skupině s velkým 
počtem poskytovatelů

 y zánik lokálního partnerství
 y zvýšení nezaměstnanosti
 y zvýšení zadluženosti klientů
 y zvýšení migrace sociálně potřebných
 y legislativní nejistota
 y růst sociálně patologických jevů

Lokální partnerství Lokální partnerství

 y možnost využívání státních dotací, čerpání z nových 
operačních programů

 y podpora Agentury pro sociální začleňování
 y osvěta mezi majoritou
 y vznik nových pracovních míst v okrese Most

 y nejistota financování služeb
 y požadavek spolufinancování dotací
 y vysoká migrace CS
 y kumulace CS v jedné oblasti
 y vznik nových SVL
 y nedostatek pracovních příležitostí
 y vysoké procento neuplatnitelných osob na trhu práce
 y nemotivující dávkový systém
 y požadavek kauce při pronájmu bytů
 y vícepočetné rodiny při hledání bydlení
 y nespokojenost majority s diskriminací sociálně znevý-

hodněných neromských žáků
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6.7.4 SWOT analýza KS3 Prorodinné a volnočasové aktivity
SWOT původní KS4 (rodina, děti a mládež).

Tab. č. 35 – SWOT analýza pro CS rodina, děti, mládež

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)

 y aktivita
 y pružnost
 y vzájemná spolupráce
 y dobrá komunikace
 y pestrost aktivit
 y kladné vnímání organizací veřejností
 y dobrovolnost
 y dobré personální obsazení ks
 y široký preventivní záběr
 y vzájemná reklama
 y vzájemná podpora a sdílení - lidská i materiální
 y soudružnost
 y přátelská atmosféra - dobrá nálada
 y dobré osobní vztahy
 y dostupnost
 y zájem veřejnosti o aktivity
 y společný zájem
 y široká cílová skupina
 y tradiční akce
 y plnění stanovených cílů
 y prezentace pro veřejnost
 y akce jsou pořádány na vhodném místě vč. bezbariéro-

vého přístupu
 y zapojení více generací (široký záběr)

 y náročnost časového sladění zástupců jednot. organ
 y pasivita některých organizací v naší skupině
 y nejednotnost indikátorů ve výkaznictví
 y nedosažitelnost finančních prostředků z dotač. titulů
 y potřeba velké spoluúčasti při vybran. dotač. titulech

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

 y možnost zviditelnění jednot. organizací a činnosti
 y přispění k rozvoji města
 y zájmové vzdělávání přílež. i pravidelné
 y táborová činnost
 y vzájemná podpora při zvyšování kvality poskyt. služeb
 y fungující dobrovolnické centrum
 y uzavírání partnerství mezi členy
 y prevence patol. jevů v rámci strukturov. volnočasov.
 y návaznost a předávání zkušeností dalším generacím
 y vytvoření společné platformy - střešní sdružení
 y společný web
 y společný materiál pro propagaci
 y využití potenciálu a zkušeností jednotlivých členů 

skupiny
 y příležitost pro pestré a dostupné nabídky volnočas. 

a prorod. aktivit
 y získávání finančních prostředků

 y nedostatek finančních prostředků na udržení a rozvoj 
služeb a aktivit

 y dobrovolnost
 y dominance sociál. služeb komunit. plánování
 y snižování objemu finančních zdrojů
 y vliv vnitřních změn v organizacích ovlivňují aktivitu KS
 y nedostatečná podpora zřizovatele
 y nedostatek finančních prostředků v rodinách
 y neochota investovat min. finanční částky do volnoč. 

aktivit u vybraných cílových skupin
 y vyhoření a úbytek energie
 y vysoká vytíženost vedoucích pracovníků
 y nepřiměřenost legislativy pro zajištění akcí a chodu 

organizací
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6.8 Souhrn analytických závěrů
 y Bude se neustále zvyšovat podíl osob ve věku 65 let a starších. Je proto nezbytné rozvíjet a vytvářet efektivní síť služeb 

pro tuto cílovou skupinu.
 y ORP Most patří dlouhodobě k regionům s velmi vysokým počtem osob bez zaměstnání. Je proto nezbytné rozvíjet a vy-

tvářet efektivní síť služeb pro tuto cílovou skupinu s cílem zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost osob znevýhodněných 
na trhu práce.

 y Stoupá počet příjemců příspěvku na bydlení a také objem vyplacených finančních prostředků na příspěvky na bydlení. 
Je potřeba podpora a rozvíjet aktivity, které povedou cílovou skupiny k zajištění a udržení adekvátního bydlení bez pro-
hlubování závislosti na dávkách státní sociální podpory.

 y Stoupá počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, stejně jako objem vyplacených finančních prostředků na tyto 
dávky. Je proto potřeba rozvíjet a podporovat služby a projekty zaměřené na práci s touto cílovou skupinou a klást důraz 
na preventivní aktivity.

 y Stoupá počet příjemců příspěvku na péči. Zde je možná souvislost s narůstajícím počet osob seniorského věku. S ohle-
dem na další prognózy je nezbytné rozvíjet efektivní síť služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním i seniory. 

 y V regionu se vyskytuje značná skupina osob s bez přístřeší (či žijící v nevyhovujícím bydlení), osob bez zaměstnání či 
s materiálními problémy a osob se zdravotním znevýhodněním. Těmto skupinám je potřeba věnovat značnou pozornost 
při plánování sítě sociálních služeb a služeb navazujících. Zcela nepokryta je skupina osob pečujících o osoby závislé na 
péči jiné osoby. 

 y Narůstá počet trestných činů (především v oblasti majetkových trestných činů). Při plánování priorit a opatření pro III. KP 
na roky 2015 – 2018 je potřeba věnovat pozornost zaměřeným na prevenci kriminality. Naopak u počtu osob vykázaných 
ze společného obydlí, dochází ke snižování. Z dostupných dat však nelze vyvodit, zda se počty případů domácího násilí 
skutečně snižují nebo zda jen dochází k nižšímu využívání nástroje tzv. „vykázání“.  

 y Vzdělanostní úroveň v Ústeckém kraji je v porovnání s celorepublikovým průměrem výrazně nižší. V některých ohledech 
Most zaostává i za průměrem Ústeckého kraje. Je proto potřeba posilovat a podporovat aktivity, které povedou k rozvoji 
vzdělaností struktury.
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7. Návrhová část
Tato část komunitního plánu je návrhová a sestává z priorit a opatření jednotlivých KS, kterým předchází systémové a prů-
řezové priority společné pro všechny účastníky KP. Každá KS má stanoveny své priority, tedy cíle, kterých chce dosáhnout 
pomocí jednotlivých opatření, tedy služeb, aktivit a projektů. Každé opatření je z důvodu vyhodnocení své efektivity opat-
řeno měřitelnými indikátory. Všechna opatření jsou pak podrobně popsána v  tzv. projektových listech. Navržené priority 
a opatření se opírají o výsledky analytické části, zhodnocení II. KP, vychází z potřeb všech zapojených aktérů a také z cílů 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2017. 

7.1 Sumarizovaný přehled priorit a opatření
V následující tabulce č. 36 je uveden souhrnný přehled priorit a opatření komunitního plánování pro období 2015 – 2018. 

Tab. č. 36 - Souhrnný přehled priorit a opatření 

Koordinační 
skupina Priorita

Opatření

Číslo Název Strana

SP
Systémové
a průřezové

priority

SP/1
Podpora a rozvoj 

procesů KP

SP/1.1 Pravidelná jednání a aktivita koordinačních skupin 59

SP/1.2 Průběžné hodnocení KP dle Metodiky hodnocení KP  
(výstup KA 2 projektu) 59

SP/1.3 Aktualizace III. komunitního plánu 59

SP/1.4 Revize základních dokumentů KP 59

SP/1.5 Semináře pro NNO, členy zastupitelstva, starosty obcí v ORP 
Most a širokou veřejnost 59

SP/1.6 Zajištění finanční spoluúčasti města na úhradě provozních 
nákladů všech služeb projektů a aktivit zahrnutých do KP 59

SP/1.7
Vytvoření nástroje/ů pro hodnocení efektivity služeb a projektů 
zapojených do KP (sjednocené výkaznictví: KP, žádost o dotaci, 
vyúčtování dotace a jejich vzájemné porovnávání)

60

SP/2 
Práce s veřejností

SP/2.1 Realizace ustanovení Metodiky informování a zapojování 
veřejnosti do procesů KP 60

SP/2.2 Revize metodiky 60

SP/2.3 Soutěž pro veřejnost 60

SP/3 
Zapojení okolních 

obcí

SP/3.1 Zmapování stavu KP v ostatních obcích ORP Most 61

SP/3.2 Zmapování poptávky obcí po spolupráci v rámci KP a témat 61

SP/3.3 Posílení informačního servisu pro okolní obce. 61

SP/4 
Zapojení 

politického vedení

SP/4.1 Informace o činnosti KPAaSS pro RmM 62

SP/4.2 Informace o stavu v oblasti sociálních služeb a KP pro RmM 62

SP/4.3

Zastupitelé města budou pravidelně informováni o akcích 
pořádaných v rámci KP neziskovými organizacemi 
prostřednictvím seznamu plánovaných akcí vkládaných do 
schránek zastupitelů na MmM.

62

SP/4.4 Jednotlivá jednání komise se budou konat v organizacích 
zapojených do KP 62

SP/5 
Dobrovolnictví SP/5.1 Dobrovolnické centrum 63
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Koordinační 
skupina Priorita

Opatření

Číslo Název Strana

KS1

KS1/1
Zajištění služeb 

umožňujících život 
uživatelů  

v jejich přirozeném 
prostředí 

a podpora 
pečujících rodin 

Str. 59

KS1/1.1 Pečovatelská služba v Mostě, Růžová 2071 66

KS1/1.2 Pečovatelská služba oblastní charity Most 67

KS1/1.3 Pečovatelská služba Sestřičky 67

KS1/1.4 Osobní asistence Oblastní charity Most 68

KS1/1.5 Zajištění a udržení stávajících služeb osobní asistence 68

KS1/1.6 Osobní asistence pro zdravotně postižené 69

KS1/1.7 Půjčovna kompenzačních pomůcek v MSSS 69

KS1/1.8 Půjčování pomůcek nemocným seniorům a zdravotně 
postiženým 70

KS1/1.9 Půjčování kompenzačních pomůcek Sestřičky 70

KS1/1.10 Odborné sociální poradenství s půjčovnou kompenzačních 
pomůcek Hospic v Mostě 71

KS1/1.11 Zajištění a udržení služeb sociálního poradenství 71

KS1/1.12 Sociální poradenství pro sluchově postižené Most 72

KS1/1.13 Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené 72

KS1/1.14 Sociální poradenství „Podej mi ruku, já tě podržím“ 73

KS1/1.15 Bezplatná poradenská služba pro osoby trpící demencí, 
Alzheimerovou chorobou a jejich pečující 73

KS1/1.16 Odborné poradenství (právní poradna) - Tichý svět, o.p.s. 74

KS1/1.17 Odlehčovací služby ENERGIE o.p.s. (ambulantní a pobytové) 75

KS1/1.18 Odlehčovací služby lůžkové Hospic 75

KS1/1.19 Tlumočnické služby pro sluchově postižené Most a ÚK 76

KS1/1.20 Tlumočnické služby Tichý svět, o.p.s. 77

KS1/1.21 Denní dětský rehabilitační stacionář 77

KS1/1.22
Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. 
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní 
docházkou

78

KS1/1.23 Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most 78

KS1/1.24 Sociální rehabilitace - Pomoc a podpora lidem se zdravotním 
postižením v okrese Most 79

KS1/1.25 Sociální rehabilitace Tichý svět, o.p.s. 79

KS1/1.26 Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením na území Ústeckého kraje 80

KS1/2
Zajištění služeb 

chráněného 
bydlení 

a pobytových 
sociálních služeb

Str. 73

KS1/2.1 Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166 82

KS1/2.2 Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 82

KS1/2.3 Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495 83

KS1/2.4 Domov se zvláštním režimem v Mostě, Barvířská 495 83

KS1/2.5 Domov pro osoby se zdravotním postižením 84

KS1/2.6 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče 84

KS1/2.7 Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074 84

KS1/2.8 Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180 85
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Koordinační 
skupina Priorita

Opatření

Číslo Název Strana

KS1

KS1/2
KS1/2.9 Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818 85

KS1/2.10 Chráněný byt ENERGIE o.p.s. 85

KS1/3
Podpora 

návazných forem 
aktivit doplňujících 

sociální služby
Str. 78

KS1/3.1 Preventivní programy „Aby byla máma zdravá“ 87

KS1/3.2 Soubor aktivit v rámci prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů se zaměřením na seniory a osoby s handicapem 87

KS1/3.3 Senior klub 88

KS1/3.4 Klub seniorů Most 88

KS1/3.5 Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“ 89

KS1/3.6 Aaja Oaza 89

KS1/3.7 Pobyty pro klienty AMA 90

KS1/3.8 Aaja animoterapie 90

Koordinační 
skupina Priorita

Opatření

Číslo Název Strana

KS2

KS2/1
Služby pro osoby 

bez přístřeší
Str. 82

KS2/1.1 Nízkoprahové denní centrum 92

KS2/1.2 Noclehárna v Mostě 92

KS2/1.3 Azylový dům pro muže 93

KS2/1.4 Dům na půl cesty 93

KS2/1.5 Azylovým dům pro ženy a matky s dětmi 94

KS2/2 Služby pro 
osoby ohrožené 

závislostí
Str. 85

KS2/2.1 Asistent pro terénní kontakt 96

KS2/2.2 K-centrum 96

KS2/2.3 Centrum pro rodinu a následnou péči 97

KS2/3
Služby pro 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením
Str. 87

KS2/3.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let „Zimák“ 100

KS2/3.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vulkán 101

KS2/3.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Záplata 101

KS2/3.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička 102

KS2/3.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 102

KS2/3.6 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Olivín 103

KS2/3.7 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 103

KS2/3.8 Sociální práce v ohrožených rodinách Most 104

KS2/3.9 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104

KS2/3.10 Raddar 105

KS2/3.11 Spolu v ulicích 105

KS2/3.12 Asistence v sociálně slabých rodinách a pomoc jednotlivcům 106

KS2/3.13 Terénní programy 106

KS2/3.14 Asistovaný styk při předávání dětí mezi rodiči 107

KS2/3.15 Rodinná mediace 107

KS2/3.16 Doprovázení pěstounů 108

KS2/4
Služby pro osoby  

v krizi, Str. 96

KS2/4.1 Linka duševní tísně 110

KS2/4.2 Krizová poradna 110

KS2/4.3 Občanská poradna 111
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Koordinační 
skupina Priorita

Opatření

Číslo Název Strana

KS2

KS2/4
Služby pro osoby 

v krizi
Str. 96

KS2/4.4 Kontaktní místo oběti domácího násilí 111

KS2/4.5 Kontaktní místo oběti trestných činů 111

KS2/4.6 Centrum sociálního poradenství 112

KS2/4.7 Obrnická sociální poradna 112

KS2/4.8 Probační a mediační služba 113

KS2/4.9 Poradna pro rodinu 113

KS2/5 Prevence 
sociálně-pat. jevů 

a kriminality
Str. 101

KS2/5.1 Programy primární prevence 115

KS2/5.2 Preventivní akce 115

KS2/5.3 Protidluhové semináře 116

KS2/6 
Rozvoj komunitní 
práce a podpora 
komunit. Řešení

Str. 104

KS2/6.1 Komunitní práce v Polyfunkčním centru Chanov 118

KS2/6.2 Klub národnostních menšin 118

KS2/6.3 Komunitní centrum Duhovka 119

KS2/7
Zvyšování 

zaměstnávání 
dlouhodobě 

nezaměstnaných
Str. 106

KS2/7.1 Poskytování služeb pracovního poradenství ve spolupráci 
s dluhovými poradnami 121

KS2/7.2 Pořádání rekvalifikačních kurzů pro osoby ze SVL 121

KS2/7.3 Využívání „podmínky 10%“ dlouhodobě nezaměstnaných 121

KS2/8 Podpora 
vzdělávání dětí ze 

SVL 
Str. 108

KS2/8.1 Zabezpečení předškolní výchovy 122

KS2/8.2 Pobočka SŠT Most v Chanově 123

KS2/8.3 Paprsek – program na podporu integrace romské menšiny 123

KS2/9 
Bezpečné 

a dostupné 
bydlení obyvatel 

ze SVL
Str. 110

KS2/9.1 Zvyšování kompetencí k řádnému užívání bytu 124

KS2/9.2 Svépomocná výstava sociálních bytových buněk 125

KS2/10
Činnost lokálního 

partnerství
Str. 111

KS2/10.1 Pokračování a koordinace setkávání pracovních podskupin KS2 126

KS2/10.2 Zpracování Strategického plánu sociálního začleňování 126
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Koordinační 
skupina Priorita

Opatření

Číslo Název Strana

KS3

KS3/1
Volnočasové 

aktivity pro děti, 
mládež a rodiny

Str. 112

KS3/1.1 Skauti Most - celoroční program 128

KS3/1.2 Tábory 128

KS3/1.3 Mimoškolní aktivity 129

KS3/1.4 Zálesák – celoroční program 129

KS3/1.5 Kasandra o.s. – volnočasové aktivity 130

KS3/1.6 Volnočasové aktivity 130

KS3/1.7 Zájmová, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost pro všechny 
věkové kategorie. 130

KS3/1.8 Služba mužům 131

KS3/1.9 Ženy v akci 131

KS3/2
Mateřská centra

Str. 116

KS3/2.1 Mateřské centrum Barborka 132

KS3/2.2 Volnočasové aktivity 133

KS3/2.3 Klub maminek s dětmi 133



Projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 
(CZ.1.04/3.1.03/97.00066)

59

7.2 Systémové a průřezové priority
Tab. č. 37 – Systémová a průřezová priorita č. 1

Priorita 
SP/1

Název: Podpora a rozvoj procesů komunitního plánování 

Popis: V této prioritě jsou shromážděna opatření, která jsou potřeba k zajištění systémových aktivit 
nutných pro funkčnost celého procesu komunitního plánování. Opatření se zaměřují na 
podporu udržitelných struktur, koordinaci a řízení procesů KP a také na jejich rozvoj. 

Zdůvodnění: Neustálý rozvoj procesů KP je nezbytný k udržení funkčnosti a zvyšování efektivity celého 
systému KP a jeho kontinuity. 
Reaguje na O2, O3, O5 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1). Dále posiluje a rozvíjí S1, S4 
a S9 globální SWOT analýzy.

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/1.1 Pravidelná 
jednání a aktivita 
koordinačních skupin

Vedoucí KS Počet 
uskutečněných 
jednání

3 x 5 jednání/rok
Celkem 60

Doloženo PL a zápisy 
uveřejněnými na webu

SP/1.2 Průběžné hodnocení 
KP dle Metodiky 
hodnocení KP (výstup 
KA 2 projektu)

Koordinátor 
KP a vedoucí 
KS

Počet 
provedených 
hodnocení

1x/rok. Celkem 4 Výstupem bude vždy 
hodnotící zpráva

SP/1.3 Aktualizace III. 
komunitního plánu

Koordinátor 
KA a KS

Počet 
aktualizovaných 
verzí KP

1x za celou dobu

SP/1.4 Revize základních 
dokumentů KP 

Koordinátor 
KP

Počet 
provedených 
revizí

8 zrevidovaných 
dokumentů/rok. 
Celkem 32 revizí

Základní listina
Statut a jednací řád KS
Organizační struktura KP
Přihláška do KP
ID_PZmM_004
Formulář žádosti o dotaci
Projektové listy Z_OSV_073
Metodika hodnocení KP

SP/1.5 Semináře pro NNO, 
členy zastupitelstva, 
starosty obcí v ORP 
Most a širokou 
veřejnost

Koordinátor 
KP

Počet 
uskutečněných 
seminářů

2/rok. Celkem 8 Seminář pro žadatele, či 
k vyúčtování dotace nebo 
seminář o KP apod. 

SP/1.6 Zajištění finanční 
spoluúčasti města na 
úhradě provozních 
nákladů všech služeb 
projektů a aktivit 
zahrnutých do KP

Koordinátor 
KP a ekonom 
OSV

Podíl města na 
objemu nákladů 
uvedených 
v projektových 
listech

19% celkových 
nákladů/rok 
(8% celkových 
nákladů/rok bez 
příspěvkových 
organizací města)
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Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/1.7 Vytvoření nástroje/ů 
pro hodnocení 
efektivity služeb 
a projektů zapojených 
do KP (sjednocené 
výkaznictví: KP, žádost 
o dotaci, vyúčtování 
dotace a jejich 
vzájemné porovnávání)

Koordinátor 
KP a KS

Počet 
vytvořených 
nástrojů pro 
vyhodnocení 
efektivity

Min. 1x/2 roky

Tab. č. 38 – Systémová a průřezová priorita č. 2

Priorita 
SP/2

Název: Práce s veřejností.

Popis: Rozvoj práce s veřejností v KP v souladu s Metodikou informování a zapojování veřejnosti do 
procesů komunitního plánování (výstup klíčové aktivity č. 5 projektu Komunitní plánování 
rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě – CZ.1.04/3.1.03/97.00066).

Zdůvodnění: Veřejnost tvoří nedílnou součást komunitního plánování. Jedná se o občany města, pro které 
jsou služby plánovány. Je proto důležité pravidelné informování široké veřejnosti, zpětná 
vazba veřejnosti směrem k zadavateli sociálních služeb či jejich poskytovatelům, ověření 
poptávky po službách a sběr podnětů od občanů.
Reaguje na W1 a O3 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní 

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor (název, 

popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/2.1 Realizace ustanovení 
Metodiky informování 
a zapojování veřejnosti 
do procesů KP

Koordinátor 
KP

Míra plnění 
jednotlivých 
ustanovení 
metodiky

Metodika bude 
plněna alespoň 
na 75%/rok

SP/2.2 Revize metodiky Koordinátor 
KP

Počet 
uskutečněných 
revizí metodiky

1x/rok. Celkem 4

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/2.3 Soutěž pro veřejnost vedoucí KS 
a Koordinátor 
KP

Počet 
zrealizovaných 
soutěží

1x/rok Např. slosovatel. anketa, 
soutěž o nové logo apod.
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Tab. č. 39 – Systémová a průřezová priorita č. 3

Priorita 
SP/3

Název: Zapojení okolních obcí 

Popis: Pomocí této priority III. KP dojde ke zmapování stavu v oblasti plánování sociálních služeb 
v ostatních obcích ORP Most, ke zmapování oblastí možné spolupráce a také míry poptávky 
po této spolupráci. Dojde k rozvoji a posílení informačního servisu z oblasti KP pro okolní 
obce. Dle možností (aktuální grantová schémata, vyhlášené výzvy) bude další rozvoj spoluprá-
ce a zapojení okolních obcí do KP řešeno formou dotovaného projektu. 

Zdůvodnění: Město komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb již od roku 2006. Dosud však bylo plánováno 
pouze s ohledem na možnosti a potřeby města Mostu. Je však nezbytné, aby plán sociálních slu-
žeb pokrýval nejen potřeby obyvatel města Mostu, ale také potřeby obyvatel okolních obcí, které 
jsou mnohdy neuspokojené. Reaguje na O2, O3 a W2 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření  
projektu/aktivity/ 

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

SP/3.1 Zmapování stavu KP 
v ostatních obcích ORP 
Most

Koordinátor 
KP

Zpracovaný přehled o stavu 
plánování sociálních služeb 
v jednotlivých obcích ORP Most

1x za celou dobu

SP/3.2 Zmapování poptávky obcí 
po spolupráci v rámci KP 
a témat

Koordinátor 
KP

Seznam obcí, které mají zájem 
spolupracovat a seznam témat 
ke spolupráci

1x za celou dobu

SP/3.3 Posílení informačního 
servisu pro okolní obce. 

Koordinátor 
KP

Prezentace KP na setkání pri-
mátora se starosty
Nabízení možnosti aktivního 
zapojení do procesů KP
Pravidelný informační email 
z oblasti KP

Min. 2x za celou 
dobu
2x/celou dobu. 

2/rok. Celkem 8
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Tab. č. 40 – Systémová a průřezová priorita č. 4

Priorita 
SP/4

Název: Zapojení politického vedení 

Popis: Platforma komunitního plánování bude pomocí níže popsaných opatření usilovat o zvýšení 
zájmu a zaangažovanosti politického vedení města v oblasti rozvoje sociálních služeb, proro-
dinných aktivit a služeb navazujících.

Zdůvodnění: Ze zdrojů uvedených výše vyplývá, že poskytovatelé sociálních služeb neumí dostatečně zau-
jmout představitele města a zainteresovat je ve své oblasti.
Reaguje na W2 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/4.1 Informace o činnosti 
KPAaSS pro RmM

Koordinátor 
KP

Počet zpráv před-
ložených RmM

1 zpráva ročně, 
celkem 4

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/4.2 Informace o stavu 
v oblasti sociálních 
služeb a KP pro RmM

Koordinátor 
KP

Počet zpráv 
předložených 
RmM

1 zpráva ročně, 
celkem 4

Zpráva bude předkládána 
zpravidla v říjnu

SP/4.3 Zastupitelé města 
budou pravidelně 
informováni o akcích 
pořádaných v rámci 
KP neziskovými 
organizacemi 
prostřednictvím 
seznamu plánovaných 
akcí vkládaných do 
schránek zastupitelů na 
MmM.

Neziskové 
organizace 
a koordinátor 
KP

Počet seznamů 
plánovaných 
akcí vložených 
do schránek 
zastupitelů

5x/rok, celkem 20 
distribuovaných 
seznamů

Květen pro veřejnost 
a další akce pořádané NNO 
zapojenými do KP

SP/4.4 Jednotlivá jednání 
komise se budou 
konat v organizacích 
zapojených do KP

Neziskové 
organizace 
a koordinátor 
KP

Počet jednání 
uskutečněných 
v prostorách 
organizací 
zapojených do 
KP

Min. 3/rok. 
Celkem 12

Jednání budou pořádána 
pouze u těch organizací, 
které o toto projeví zájem 
a zároveň budou mít 
odpovídající podmínky 
(dostatečně velká jednací 
místnost, technické 
vybavení, možnost 
občerstvení,…)
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Tab. č. 41 – Systémová a průřezová priorita č. 5

Priorita 
SP/5

Název: Dobrovolnictví

Popis: Podpora další činnosti a aktivit místního Dobrovolnického centra a posilování spolupráce DC 
s neziskovým sektorem.

Zdůvodnění: Pomoc a práce dobrovolníků v zařízeních poskytující sociální a další související služby je ne-
zastupitelná. Prakticky každá takováto organizace využívá dobrovolníky. Dobrovolníci vytváří 
přidanou hodnotu každé služby, ve které působí. V organizacích pracují dobrovolníci na růz-
ných pozicích, mohou pomáhat krátkodobě i dlouhodobě nebo při jednorázových akcích.
Reaguje na O4 a T2 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1). Posiluje a rozvíjí S2 globální 
SWOT analýzy.

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

SP/5.1 Dobrovolnické centrum Diakonie 
ČCE – SSP 
v Mostě

Počet 
přijímajících 
organizací
Počet 
dobrovolníků

10/rok

55/rok

Koordinační skupina č. SP/5.1

Název Dobrovolnické centrum

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace tř. Budovatelů 2957/108, 434 01 Most, Business Centrum, 5. patro 

Cílová skupina
Dobrovolníci – osoby starší 15 let
Přijímající organizace – subjekty v nichž dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou 
službu

Plánovaná kapacita Počet dobrovolníků – 55/rok
Počet přijímajících organizací – 10/rok

Období realizace
Program je realizován od roku 2010 nepřetržitě. 
V provozu je vždy od pondělí do pátku.
Bude poskytován po celou dobu III. KP

Předpokládané roční náklady 500.000 Kč/rok

Realizátor projektu
Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko sociální pomoci v Mostě. 
U Města Chersonu 1675/8, 434 01  Most. IČO: 70863601. Statutár: Ing. Blahoslav Číčel, 
ředitel

Web / katalog sociálních služeb http://most.diakonie.cz/
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7.3 Priority KS1
Tab. č. 42 – Priorita KS1 č. 1

Priorita
KS1/1

Název: Zajištění služeb umožňujících život uživatelů v jejich přirozeném prostředí a podpora pečují-
cích rodin

Popis: Poskytování služeb, které umožní setrvání zdravotně postižených a seniorů v jejich domá-
cím přirozeném prostředí, dokud je to možné.

Zdůvodnění: Trendem současné doby je transformace pobytových služeb na služby terénní a ambulantní. 
Uživatelé služeb se tak mohou dále zapojovat do běžného života společnosti v míře pro ně 
obvyklé, nadále tak zůstávají zachovány sociální vazby mezi nimi a jejich rodinami.
Posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS1/1.1 Pečovatelská služba v Mostě, 
Růžová 2071

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí

326/rok
30.620/rok

Počet úkonů

KS1/1.2 Pečovatelská služba oblastní 
charity Most

Oblastní charita Most Počet klientů
Počet intervencí

15/rok
7.600/rok

Počet úkonů

KS1/1.3 Pečovatelská služba Sestřičky Sestřičky, s.r.o. Počet klientů
Počet intervencí

20/rok
2.500/rok

Počet úkonů

KS1/1.4 Osobní asistence Oblastní charity 
Most

Oblastní charita Most Počet klientů
Počet intervencí

6/rok
1.400/rok

KS1/1.5 Zajištění a udržení stávajících 
služeb osobní asistence

Centrum služeb pro 
zdravotně postižené, 
o.p.s.

Počet klientů
Počet intervencí

30/rok
2.400/rok

KS1/1.6 Osobní asistence pro zdravotně 
postižené

Centrum pro 
zdravotně postižené 
Ústeckého kraje, 
o.p.s.

Počet klientů
Počet intervencí

47/rok
685/rok

KS1/1.7 Půjčovna kompenzačních 
pomůcek v MSSS

MSSS, p.o. Počet výpůjček 30/rok Nově v KP

KS1/1.8 Půjčování pomůcek nemocným 
seniorům a zdravotně 
postiženým

Oblastní charita Most Počet výpůjček 10/rok

KS1/1.9 Půjčování kompenzačních 
pomůcek Sestřičky

Sestřičky, s.r.o. Počet výpůjček 12/rok Nově v KP

KS1/1.10 Odborné sociální poradenství 
s půjčovnou kompenzačních 
pomůcek Hospic v Mostě

Hospic v Mostě, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

420/rok
141/rok
4

KS1/1.11 Zajištění a udržení služeb 
sociálního poradenství

Centrum služeb pro 
zdravotně postižené, 
o.p.s.

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

720/rok
770/rok
3

KS1/1.12 Sociální poradenství pro 
sluchově postižené Most

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 
v ČR Krajská 
organizace 
Ústeckého kraje

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

160/rok
550/rok
15
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Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS1/1.13 Odborné sociální poradenství 
pro zdravotně postižené

Centrum pro 
zdravotně postižené 
Ústeckého kraje, 
o.p.s.

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

4.249/rok
2.749/rok
17

KS1/1.14 Sociální poradenství „Podej mi 
ruku, já tě podržím“

AMA Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

600/rok
120/rok 
3

KS1/1.15 Bezplatná poradenská služba 
pro osoby trpící demencí, 
Alzheimerovou chorobou a jejich 
pečující

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

20/rok
42/rok
1

Nově v KP

KS1/1.16 Odborné sociální poradenství 
Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

40/rok
150/rok
1

Nově v KP

KS1/1.17 Odlehčovací služby ENERGIE 
o.p.s. (ambulantní a pobytové)

Energie, o.p.s. Ambulance
Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva
Pobyt
Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

10/rok
900/rok
5

5/rok
30/rok
30% 

KS1/1.18 Odlehčovací služby lůžkové Hospic v Mostě, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

78/rok
120/rok
79%

KS1/1.19 Tlumočnické služby pro sluchově 
postižené Most a ÚK

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 
v ČR Krajská 
organizace 
Ústeckého kraje

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

130/rok
1.000/rok
15

KS1/1.20 Tlumočnické služby Tichý svět, 
o.p.s.

Tichý svět, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

100/rok
400/rok
6

Nově v KP

KS1/1.21 Denní dětský rehabilitační 
stacionář

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

15/rok
8.760/rok
9

Počet úkonů

KS1/1.22 Denní stacionář pro mentálně 
postižené klienty, příp. 
kombinovaně handicapované 
občany s ukončenou školní 
docházkou

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

12/rok
18.000/rok
8

Počet úkonů

KS1/1.23 Sociálně aktivizační služby pro 
sluchově postižené Most

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 
v ČR Krajská 
organizace 
Ústeckého kraje

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

65/rok
300/rok
10
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Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS1/1.24 Sociální rehabilitace - Pomoc 
a podpora lidem se zdravotním 
postižením v okrese Most 

Kruh pomoci, o.p.s. Ambulance
Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva
Terén
Počet klientů
Počet intervencí

100/rok
7.200/rok
5

20/rok
50/rok

KS1/1.25 Sociální rehabilitace Tichý svět, 
o.p.s.

Tichý svět, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

20/rok
130/rok
3

Nově v KP

KS1/1.26 Raná péče pro rodiny dětí se 
zrakovým a kombinovaným 
postižením na území Ústeckého 
kraje

Raná péče EDA, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí

55/rok
300/rok

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.

Koordinační skupina č. KS1/1.1

Název Pečovatelská služba v Mostě, Růžová 2071

Registrovaná sociální služba (§) ANO (dle §40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů); identifikátor služby: 1853582 

Působnost a místo realizace Místní; Most, Most- Souš, Čepirohy, Rudolice, Chanov  

Cílová skupina

Mladší senioři od 65–80 let věku, závislí na pomoci druhé osoby.
Starší senioři od 80 let věku, závislí na pomoci druhé osoby.
Osoby se zdravotním postižením od 27–64 let věku, závislé na pomoci druhé osoby.
Osoby s chronickým onemocněním od 27–64 let věku, závislé na pomoci druhé osoby.
Osoby bydlící v Mostě a městské části Souš, Cepirohy a Rudolice.

Plánovaná kapacita
326 uživatelů, denní kapacita 110 uživatelů – rozvoz obědů, 65 uživatelů – ostatní 
nasmlouvané služby ; 99% klientů z Mostu. Počet intervencí (úkonů) 30.620/rok 
(z toho 9.500 úkonů PS a 21.120 rozvezených obědů).

Období realizace Po celou dobu III. KP, služba je poskytována celoročně, registrována je od roku 2007.

Předpokládané roční náklady 7.941.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most, IČO: 00831212. 

Web / katalog sociálních služeb
http://www.msss-most.cz/
http://www.mesto-most.cz/mestska-sprava-socialnych-sluzeb-v-moste-sluzby-pro-seni-
ory/os-1530/p3=721¨
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Koordinační skupina č. KS1/1.2

Název Pečovatelská služba Oblastní charity Most

Registrovaná sociální služba (§) ano dle § 40, reg. č. 5798742

Působnost a místo realizace Působnost – Mostecko a Teplicko (počty uživatelů, úkonů a finanční náročnost je 
počítána pouze za obec Most)

Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena těm uživatelům, kteří jsou v důsledku snížené 
soběstačnosti, z různých důvodů, omezeni ve vykonávání některých aktivit souvisejí-
cích s běžnými denními úkony, ale které uživatel může, s pomocí další fyzické osoby, 
vykonávat a žít díky tomu svým vlastním způsobem a ve vlastní domácnosti. Pečova-
telská služba podporuje a vrací uživateli tolik potřebný pocit soběstačnosti, který je, 
zvláště pak u seniorů, kteří jsou převažující většinou našich uživatelů, velice důležitý. 
Ve všech městech, kde je pečovatelská služba poskytována, se jedná o službu terén-
ní, která usiluje podporu integrity uživatele.

Plánovaná kapacita 15 uživatelů/rok, denní kapacita je 10 uživatelů, 7.600 úkonů/rok  

Období realizace Po celou dobu III. KP, celoroční provoz (pracovní dny od 8,00 do 16,00). Služba je 
poskytována od roku 2007.

Předpokládané roční náklady 965.000 Kč/rok

Realizátor projektu Oblastní charita Most, Mgr. Eva Čenkovičová, P.Jilemnického 2457, 434 01 Most,  IČ 
708 28 920

Web / katalog sociálních služeb www.charitamost.cz 

Koordinační skupina č. KS1/1.3

Název Pečovatelská služba Sestřičky

Registrovaná sociální služba (§) ano dle § 40, identifikátor 2026889

Působnost a místo realizace ORP Most

Cílová skupina Lidé, kteří se z důvodu nemoci nebo stáří nemohou nebo nezvládnou starat o svojí 
osobu a svou domácnost.

Plánovaná kapacita Okamžitá kapacita 5 klientů, průměrně ročně 20 klientů, uživatelé města Mostu 
100%. 2.500 intervencí (úkonů)/rok.

Období realizace Po celou dobu III. KP, služba je celoroční, realizována od 1.9.2012

Předpokládané roční náklady 664.500 Kč

Realizátor projektu Sestřičky s.r.o., Alej B.Němcové 2440 Most, IČO: 28736133,  st.zástupce – Valerie 
Srbková, DiS.

Web / katalog sociálních služeb www.sestricky.ustecko.com/       
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Koordinační skupina č. KS1/1.4

Název Osobní asistence Oblastní charity Most

Registrovaná sociální služba (§) ano dle § 39 – 732 38 29

Působnost a místo realizace Působnost – Mostecko – ORP Most

Cílová skupina

Cílovou skupinou této služby, jsou uživatelé, jejichž soběstačnost je omezena 
v takové míře, že k výkonu běžných denních aktivit potřebují pomoc další fyzické 
osoby. Jedná se o službu poskytovanou v přirozeném prostředí uživatele, tedy v jeho 
domácnost, která je případně uzpůsobena jeho potřebám a cílem této služby je 
nabídnutí podpory a pomoci v takové míře, která uživateli umožní důstojný a maxi-
málně plnohodnotný život. Pracovník služby je jejímu uživateli k dispozici po celou 
jeho pracovní dobu.

Plánovaná kapacita

6 uživatelů (očekávaný podíl uživatelů z Mostu je 75%) – každé setkání s uživatelem 
má, co do doby setkání charakter intervence avšak jedno setkání může trvat až 8 ho-
din. V jednom roce je možné při naplněné kapacitě učinit až 1400 setkání s trváním 
delším než 3 hodiny

Období realizace Po celou dobu III. KP, služba je celoroční (poskytována ve všední dny od 8,00 do 
16,00). Služba je realizována od roku 2007.

Předpokládané roční náklady 1.500.000 Kč

Realizátor projektu Oblastní charita Most, Mgr. Eva Čenkovičová, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most, IČ 
708 28 920

Web / katalog sociálních služeb www.charitamost.cz 

Koordinační skupina č. KS1/1.5

Název Zajištění a udržení stávajících služeb osobní asistence

Registrovaná sociální služba (§) §39 zákona č.108/2006 Sb. o soc. službách, č. registrace služby: pod č.j. 2470/SZ2007, 
indikátor 1532609

Působnost a místo realizace Katastrální území města Mostu

Cílová skupina Zdravotně postižení občané, senioři, rodiny s dětmi

Plánovaná kapacita 30 klientů za rok, počet intervencí 2400 za rok, podíl uživatelů z Mostu 95 %

Období realizace 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018. Celoroční provoz ve dnech pondělí, středa, čtvrtek. Služba 
je poskytována od roku 2007.

Předpokládané roční náklady 1.900.000 Kč

Realizátor projektu Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s., IČ: 27297128, sídlo: Josefa Suka 
268/25, 434 01 Most, statutární zástupce Radek Honska

Web / katalog sociálních služeb www.centrumpostizenym.cz
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Koordinační skupina č. KS1/6

Název Osobní asistence pro zdravotně postižené

Registrovaná sociální služba (§) Osobní asistence – 7909036, §39 zákona

Působnost a místo realizace Osobní asistence – terénní služba – ústecký kraj

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením (tělesně, vnitřně, zrakově, sluchově, mentálně, 
kombinovaně a chronickým nebo dlouhodobým nemocněním) od 1 roku až po 
osoby nad 80 let věku.

Plánovaná kapacita počet klientů: 47, kontakt 2100, intervence 685, z toho 2% klientů na město Most

Období realizace
 y Služba poskytována od 1.1.2007
 y Služba poskytování celoročně
 y Služba bude poskytována po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018)

Předpokládané roční náklady 3.387.000 Kč

Realizátor projektu Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s., Štefánikova 25, Ústí nad 
Labem, 400 01. Statutární zástupce – Danuše Šaferová, IČ: 26593661

Web / katalog sociálních služeb
www.krcentrum.cz
http://www.krcentrum.cz/sluzba-osobni-asistence.html
http://www.krcentrum.cz/odborne-socialni-poradenstvi.html

Koordinační skupina č. KS1/1.7

Název                                   Půjčovna kompenzačních pomůcek v MSSS

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace Místní; Barvířská 495, 434 01 Most 

Cíle projektu Usnadnění pohybu nemocným seniorům, zdravotně postiženým prostřednictvím 
pronájmu kompenzačních pomůcek. 

Cílová skupina                     Zdravotně postižené osoby. Senioři 

Popis aktivit projektu
Možnost pronájmu kompenzačních pomůcek na základě Smlouvy o nájmu kompen-
zační pomůcky na předem dohodnuté období. Služba umožňuje zapůjčení mecha-
nických vozíků, pojízdných a pevných chodítek. 

Plánovaná kapacita             30 výpůjček/rok. Okamžitá kapacita: 3 x nájem mechanického vozíku, 6 x nájem 
chodítka.

Období realizace                 Služba je v provozu od 1. 2. 2014. Má celoroční provoz. Bude poskytována po celou 
dobu III. KP. 

Předpokládané roční náklady 0 (náklady jsou zahrnuty do rozpočtu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495)

Předpokládané zdroje  
financování 

Dotace MPSV, statutární město Most, platby nájemců kompenzačních pomůcek, 
sponzorské dary 

Realizátor projektu             Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01 Most. IČO: 00831212 

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.msss-most.cz/
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Koordinační skupina č. KS1/1.8

Název Půjčování pomůcek nemocným seniorům a zdravotně postiženým

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace 
(je-li stejné, stačí jednou) Františka Malíka 973, Most 434 01

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Plánovaná kapacita 10 výpůjček/rok

Období realizace Po celou dobu III. KP. Služba je celoroční, poskytována vždy v úterý. Služba je realizo-
vána od roku 2010

 Předpokládané roční náklady 105.000 Kč

Realizátor projektu Oblastní charita Most, Mgr. Eva Čenkovičová, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most, IČ 
708 28 920

Web / katalog sociálních služeb www.charitamost.cz/    

Koordinační skupina č. KS1/1.9

Název                                   Půjčování kompenzačních pomůcek Sestřičky

Registrovaná sociální služba (§) x

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou)      ORP Most – Alej B. Němcové 2440, Most

Cíle projektu Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Cílová skupina                     Osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

Popis aktivit projektu Půjčování kompenzačních pomůcek klientům do domácího prostředí

Plánovaná kapacita             Okamžitá kapacita je 5 klientů. Počet výpůjček 12/rok

Období realizace                 po celou dobu III. KP. Služba je celoroční. Realizována od 1.9.2012

 Předpokládané roční náklady 50.000 Kč

Předpokládané zdroje 
financování Dotace města mostu, úhrada od klientů, vlastní zdroje

Realizátor projektu             Sestřičky, s.r.o., Alej B. Němcové 2440 Most, IČO: 28736133, st. zástupce – Valerie 
Srbková, DiS.

Web / katalog sociálních služeb                                  www.sestricky.ustecko.com           
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Koordinační skupina č. KS1/1.10

Název Odborné sociální poradenství s půjčovnou kompenzačních pomůcek Hospic v Mostě

Registrovaná sociální služba (§) §37 odborné sociální poradenství s půjčovnou kompenzačních pomůcek  č. registra-
ce 3441974

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou) HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. Most, Svážná 1528, 434 01  

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Plánovaná kapacita 420 klientů za rok, 1006 kontaktů, podíl uživatelů z Mostu  89%, 141  intervencí za 
rok, průměrná denní návštěvnost   4

Období realizace Po dobu III. KP, služba je celoroční a je poskytována od 1.10.2007

Předpokládané roční náklady 503.200 Kč

Realizátor projektu HOSPIC v MOSTĚ, Blanka Stevicová, o.p.s, Svážná 1528, 434 01 Most, IČ:25419561

Web / katalog sociálních služeb www.hospic.cz/      

Koordinační skupina č. KS1/1.11

Název Zajištění a udržení služeb sociálního poradenství

Registrovaná sociální služba (§) §37 zákona č.108/2006 Sb. o soc. službách, č. registrace služby: pod č.j. 2470/SZ2007, 
indikátor 3991178

Působnost a místo realizace Katastrální území města Mostu, budova Komes – SHD Moskevská 1/14, Most, 11. patro

Cílová skupina Zdravotně postižení občané, senioři, rodiny s dětmi

Plánovaná kapacita 720 klientů ročně, počet intervencí 770 za rok, průměrná denní návštěvnost 3 klienti, 
podíl klientů z Mostu 87%

Období realizace 1.1.2015 – 31.12.2018. Služba je celoroční a je poskytována od roku 2007.

Předpokládané roční náklady 610.000 Kč

Realizátor projektu Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s., IČ: 27297128, sídlo: Josefa Suka 
268/25, 434 01 Most, Statutár Radek Honska

Web / katalog sociálních služeb www.centrumpostizenym.cz

Dotace města mostu, úhrada od klientů, vlastní zdroje

Realizátor projektu             Sestřičky, s.r.o., Alej B. Němcové 2440 Most, IČO: 28736133, st. zástupce – Valerie 
Srbková, DiS.

Web / katalog sociálních služeb                                  www.sestricky.ustecko.com           
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Koordinační skupina č. KS1/1.12

Název Sociální poradenství pro sluchově postižené most 

Registrovaná sociální služba (§) § 37 číslo registrace:3454712

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou) Most a okolí, dále pak Ústecký kraj

Realizace ambulantní služby: Most, K. H. Borovského 1853, terénní služba Most a okolí

Cílová skupina Sluchově postižení převážně nedoslýchavé nebo ohluchlé osoby, z malé části klienti 
neslyšící

Plánovaná kapacita

U jednotlivce v jeden okamžik 1 klient (terénní i ambulantní služba), u skupiny (např. 
přednáška apod.) až 40 klientů (terénní i ambulantní služba), Přepokládaný počet 
klientů je 160, kteří si o službu žádají opakovaně formou terénní i ambulantní služby. 
Z toho 95% z Mostu
Předpokládaný počet intervencí za rok je v rozsahu 500 až 550
Průměrná návštěvnost je od 10 do 15 klientů služby.

Období realizace Od roku 2007, zatím bez předpokládaného termínu ukončení, tudíž služba je a bude 
stále poskytována po celou dobu KP. Celoroční provoz

 Předpokládané roční náklady 650.000 Kč

Realizátor projektu

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje, K. H. 
Borovského 1853, Most 
Statutární zástupci: Eva Valentová – předsedkyně organizace, Věra Váchová, DiS. – 
ředitelka organizace. IČ 70942412

Web / katalog sociálních služeb nnuk.estranky.cz

Koordinační skupina č.  KS1/1.13

Název Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené

Registrovaná sociální služba (§) Odborné sociální poradenství – 4704104, §37 zákona

Působnost a místo realizace Odborné sociální poradenství – Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, 
Štefánikova 25, Ústí nad Labem a terén – ústecký kraj

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením (tělesně, vnitřně, zrakově, sluchově, mentálně, 
kombinovaně a chronickým nebo dlouhodobým nemocněním) od 1 roku až po 
osoby nad 80 let věku.

Plánovaná kapacita

kontakt 1500, intervence 2749. 4.249 klientů/rok 
(kontakt je brán doslova, že jsme podali kontakt na organizaci (letáček a základní in-
formace)  a intervence je brána jako odborná pomoc).    Průměrná denní návštěvnost 
je 17 klientů.   Celkově se jedná o 20% zastupitelnost klientů z města Most

Období realizace
 y Služba poskytována od 1.1.2007
 y Služba poskytování celoročně
 y Služba bude poskytována po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018)

Předpokládané roční náklady 485.000 Kč

Realizátor projektu Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s., Štefánikova 25, Ústí nad 
Labem, 400 01. Statutární zástupce – Danuše Šaferová, IČ:  26593661

Web / katalog sociálních služeb
www.krcentrum.cz
http://www.krcentrum.cz/sluzba-osobni-asistence.html
http://www.krcentrum.cz/odborne-socialni-poradenstvi.html
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Koordinační skupina č. KS1/1.14

Název Sociální poradenství „Podej mi ruku, já tě podržím“

Registrovaná sociální služba (§) ANO (§ 37 odborné sociální poradenství), číslo registrace - 4312/SZ/2007

Působnost a místo realizace Krajská, Most. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice s poliklinikou Most, o.z., J. E. Purky-
ně 270, Most

Cílová skupina Onkologičtí pacienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé, lidé zajímající se o tento 
problém

Plánovaná kapacita 600 osob/rok, z toho 85% podíl klientů z Mostu, 120 intervencí/rok, průměrná denní 
návštěvnost 2-3 klienti

Období realizace Po celou dobu III. KP (2015 – 2018). Služba je registrována od 2008 a je poskytována 
celoročně.

Předpokládané roční náklady 640.000 Kč

Realizátor projektu

AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 
v Mostě, o. s.,  IČ 47326875
statutární zástupce: Eva Vrkoslavová, adresa sídla; doručovací adresa – Františka 
Malíka 997/12, 434 01, Most,

Web / katalog sociálních služeb www.ama.sop.cz

Koordinační skupina č. KS1/1.15

Název                                   Bezplatná poradenská služba pro osoby trpící demencí, Alzheimerovou choro-
bou a jejich pečující

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace Místní; Barvířská 495, 434 01 Most

Cíle projektu Základní sociální poradenství v oblasti péče o osoby trpící demencí, Alzheimerovou 
chorobou a jejich pečující

Cílová skupina                     Osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou a jejich pečující 

Popis aktivit projektu

Informace pro ty, kteří pečují o osoby postižené demencí nebo Alzheimerovou cho-
robou. 
Pomoc při zvládání osobní a emocionální zátěže související s poskytováním péče 
o nemocného.
Poradenství v oblasti prevence stresu, zvládání stresu a stresových situací
Poradenství, jak s nemocným komunikovat, jak o nemocného pečovat, jak upravit 
prostory bytu a minimalizovat rizika pádu či úrazu 
Poradenství o sociálních službách určených pro osoby trpící demencí

Plánovaná kapacita             20 klientů; 99% podíl uživatelů z Mostu; počet intervencí za rok: 42; průměrná denní 
návštěvnost: 0,1

Období realizace                 Po celou dobu III. KP. Od kdy je služba v provozu celoročně, poskytována je od květ-
na 2013

Předpokládané roč. náklady 0 (náklady jsou zahrnuty do rozpočtu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495

Předpokládané zdroje  
financování Dotace MPSV, statutární město Most, sponzorské dary 

Realizátor projektu             Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212 

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.msss-most.cz/
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Koordinační skupina č. KS1/1.16

Název                                   Odborné sociální poradenství Tichý svět, o. p. s.

Registrovaná soc. služba Podle zákona 106/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme odborné sociální 
poradenství §37,  identifikátor 1679799

Působnost a místo realizace Ambulantní služby na adrese Hrnčířská 53/18, Ústí nad Labem. Terénní služby posky-
tujeme v lokalitě Ústeckého kraje. 

Cíle projektu

Naučit klienta jednat samostatně, vybavit ho dovednostmi a poskytnout mu mož-
nost výběru služby v takové míře, která klienta posune směrem dopředu a umožní 
mu plynulé zařazení do běžné společnosti. Odstranění izolace neslyšících a jejich 
zrovnoprávnění. 

Cílová skupina                     Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením.

Popis aktivit projektu

Poradenství je poskytováno v úzké návaznosti na on-line tlumočení do a ze zna-
kového jazyka s využitím mobilního telefonu, tabletu, notebooku nebo PC s web-
kamerou. Jde o výrazně aktivizační službu. Odborné sociální poradenství a právní 
poradenství pro neslyšící je prvkem začleňování a usnadňuje jim využívání dalších 
služeb. Díky službě mohou uživatelé řešit vzniklé situace preventivně. Neslyšící mají 
informační deficit, neumí český jazyk, často podepisují smlouvy s nevýhodnými 
podmínkami. Služba je efektivní právě při využití online tlumočnické služby. Vý-
znamný objem služby představuje právní poradenství, protože právní povědomí je 
mezi neslyšícími velmi malé a řešené případy jsou často ztíženy propadlými lhůtami 
a dlouhou prodlevou mezi jejich vznikem a řešením.

Plánovaná kapacita             V roce 2015 předpokládáme: 40 klientů/rok, počet intervencí 150. Denní návštěvnost 
1 klient, podíl uživatelů z Mostu 20. 

Období realizace                 V Ústeckém kraji nově vznikla pobočka v 4/2014. Služba má celoroční provoz a bude 
poskytována po celou dobu III. KP 

Předpokládané roč. náklady Předpokládané roční náklady na Ústecký kraj 194.000 Kč. Předpokládané roční nákla-
dy - Most 5 %, tj. 9.700 Kč

Předpokládané zdroje  
financování MPSV / KÚ 174 600 Kč, Most 9 700 Kč, Ústí nad Labem 9 700 Kč

Realizátor projektu             Tichý svět, o.p.s. Staňkovská 378, Praha 9 – Hostavice 198 00, statutární zástupce Mgr. 
Marie Horáková, IČ 266 11716

Web / katalog sociálních služeb                                  www.tichysvet.cz
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Koordinační skupina č. KS1/1.17

Název Odlehčovací služby ENERGIE o.p.s. (ambulantní a pobytové)

Registrovaná sociální služba (§) Odlehčovací služby §44, 8221160

Působnost a místo realizace Hornická 106, 43513 Meziboří, okr. Most, Ústecký kraj 

Cílová skupina

osoby s lehkým, středním mentálním postižením, či  dlouhodobým duševním 
onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které jsou v trvalé péči rodiny nebo svých 
blízkých -  osoby neagresivní, bez závislosti na návykových látkách, samostatné 
v základní sebeobsluze  

Plánovaná kapacita Ambulantní: počet klientů 10/rok, intervence 900/rok, denní návštěvnost 5
Terénní: počet klientů 5/rok, intervence 30/rok, obložnost 30%

Období realizace Služba  je  poskytována  od 1.1.2007,  je poskytována celoročně (ambulantní – po-
-pá) a bude poskytována pro celou dobu III. KP

Předpokládané roční náklady 1.730.000 Kč

Realizátor projektu ENERGIE o.p.s. Hornická 106, 43513 Meziboří,  IČO 25034545, Statutární zástupce: 
Ing. Milan Konečný  

Web / katalog sociálních služeb www.energie-ops.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

Koordinační skupina č. KS1/1.18

Název Odlehčovací služby lůžkové Hospic

Registrovaná sociální služba (§) §44 odlehčovací služby, registrace č. 4743378

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou) HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Svážná 15128, 434 01 Most

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením

Plánovaná kapacita 10 lůžek, obložnost 79%, 78 klientů/rok, 120 intervencí/rok

Období realizace Po celou dobu III. KP. Služba má celoroční pobytový provoz, poskytována je od 2007

 Předpokládané roční náklady 7.800.000 Kč

Realizátor projektu HOSPIC v MOSTĚ, Blanka Števicová, o.p.s, Svážná 1528, 434 01 Most, IČ 25419561

Web / katalog sociálních služeb www.hospic.cz 
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Koordinační skupina č. KS1/1.19

Název Tlumočnické služby pro sluchově postižené most a úk

Registrovaná sociální služba (§) §56 číslo registrace:1475555

Působnost a místo realizace 
(je-li stejné, stačí jednou)

Ambulantní služba: Most, K. H. Borovského 1853, terénní služba Most a okolí, případ-
ně v Ústeckém kraji dle potřeb klientů

Cílová skupina Sluchově postižení převážně neslyšící komunikující znakovým jazykem nebo znako-
vanou češtinou

Plánovaná kapacita

Přepokládaný počet klientů je 130, kteří si o službu žádají opakovaně formou terénní 
i ambulantní služby.  Z toho (65-70)% z Mostu
Předpokládaný počet intervencí za rok je v rozsahu 900 až 1000
Průměrná návštěvnost je od 10 do 15 klientů služby.

Období realizace
Od roku 2008, zatím bez předpokládaného termínu ukončení, tudíž služba je a bude 
stále poskytována.  Celoroční provoz – ambulance vždy pondělí a čtvrtek, terén dle 
domluvy

Předpokládané roční náklady 650.000 Kč  

Realizátor projektu
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje, K. H. Bo-
rovského 1853, Most, Statutární zástupci:. Eva Valentová – předsedkyně organizace, 
Věra Váchová, DiS. – ředitelka organizace. IČ 70942412

Web / katalog sociálních služeb nnuk.estranky.cz



Projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 
(CZ.1.04/3.1.03/97.00066)

77

Koordinační skupina č.      KS1/1.20

Název                                   Tlumočnické služby Tichý svět, o. p. s. 

Registrovaná sociální služba (§) Podle zákona 106/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme Tlumočnické služby 
§56, identifikátor  8477576

Působnost a místo realizace ambulantní služby na adrese Hrnčířská 53/18, Ústí nad Labem. Terénní služby posky-
tujeme v lokalitě Ústeckého kraje

Cíle projektu

Naučit klienta jednat samostatně, vybavit ho dovednostmi a poskytnout mu mož-
nost výběru služby, umožnit mu zařazení do společnosti. Odstranění izolace neslyší-
cích a jejich zrovnoprávnění. Snažíme se klientům nastavit takové podmínky, které 
umožní těmto osobám větší seberealizaci, možnost vzdělání a nalezení vhodného 
pracovního uplatnění

Cílová skupina                     Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením.

Popis aktivit projektu

Tlumočnická služba online - odstranění bariér komunikace mezi neslyšícími a sly-
šícími. Pro řešení pracovních i běžných záležitostí, které lze vyřídit prostřednictvím 
telefonu a webové kamery. Pro překlad a úpravu textu v českém jazyce, například při 
psaní dopisu na úřad.
Online tlumočnická služba NONSTOP umožňuje neslyšícím zdarma překonávat 
překážky v komunikaci. Podstatou služby je možnost přenosu znakového jazyka pro-
střednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného 
telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit rozhovor neslyšícího například se zaměstna-
vatelem apod.

Plánovaná kapacita             Průměrná denní návštěvnost 6 klientů, podíl uživatelů z Mostu 100 klientů za rok. 
400 intervencí/rok

Období realizace                 V Ústeckém kraji nově vznikla pobočka v 4/2014. Služba má celoroční provoz a bude 
poskytována po celou dobu III. KP 

Předpokládané roč. náklady Předpokládané roční náklady na Ústecký kraj 956.571 Kč. Předpokládané roční nákla-
dy - Most 5 %, tj. 47.829 Kč

Předpokládané zdroje financování MPSV -KÚ / 860 913 Kč         Most / 47 829 Kč                    Ústí nad Labem / 47 829 Kč 

Realizátor projektu             Tichý svět, o.p.s. ředitelka Marie Horáková, sídlo Staňkovská 378 Praha 8 198 00 
IČO:242 602 5001/5500

Web / katalog sociálních služeb                                  www.tichysvet.cz

Koordinační skupina č. KS1/1.21

Název Denní dětský rehabilitační stacionář

Registrovaná sociální služba (§) § 46 denní stacionáře č. reg. - 7945269

Působnost a místo realizace Františka Malíka 973, 434 01 Most

Cílová skupina Děti od 1 roku do 17 let se zdravotním handicapem, ambulantní cvičení pro děti 
mladší jednoho roku

Plánovaná kapacita 15 klientů za rok, 8.760 intervencí/rok, průměrná denní návštěvnost - 9 klientů, kapa-
cita služby 20 osob 

Období realizace
Od 1. 1. 2007, služba je poskytována celoročně od pondělí do pátku (mimo měsíc 
červenec a vánočních prázdnin)
Ano, máme v plánu tuto službu poskytovat i po celou dobu třetího komunitního plánu

Předpokládané roční náklady 3.400.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01 Most, IČO 00831212

Web / katalog sociálních služeb http://www.msss-most.cz/
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Koordinační skupina č. KS1/1.22

Název Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handica-
pované občany s ukončenou školní docházkou

Registrovaná sociální služba (§) ANO (§ 46 denní stacionáře) č. reg. - 4525297

Působnost a místo realizace Adresa: J. Wolkera č. p. 404, 434 01 Most 

Cílová skupina Osoby tělesně, mentálně nebo kombinovaně postižené od 18 do 54 let 

Plánovaná kapacita 12 klientů za rok, 18.000 intervencí/rok, průměrná denní návštěvnost - 8 klientů, 
kapacita služby 11 osob 

Období realizace

Od 1. 1. 2007, služba je poskytována celoročně od pondělí do pátku (mimo měsíc 
červenec a vánočních prázdnin)
Ano, máme v plánu tuto službu poskytovat i po celou dobu třetího komunitního 
plánu

Předpokládané roční náklady 1.100.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01 Most, IČO 00831212

Web / katalog sociálních služeb http://www.msss-most.cz/

Koordinační skupina č. KS1/1.23

Název Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené most 

Registrovaná sociální služba (§) § 66 identifikátor: 5922648

Působnost a místo realizace Most a okolí, 

Realizace ambulantní služby: 
Most, K. H. Borovského 1853 Osoby tělesně, mentálně nebo kombinovaně postižené od 18 do 54 let 

Cílová skupina Sluchově postižení převážně neslyšící komunikující znakovým jazykem nebo znako-
vanou češtinou

Plánovaná kapacita
Přepokládaný počet klientů je 65, kteří si o službu žádají opakovaně o ambulantní 
služby. Z toho 80% z Mostu
Předpokládaný počet intervencí za rok je v rozsahu 250 až 300

Průměrná návštěvnost je 10 
klientů služby.

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01 Most, IČO 00831212

Období realizace Od roku 2007, zatím bez předpokládaného termínu ukončení, tudíž služba je a bude 
stále poskytována. Služba je poskytována každé pondělí

 Předpokládané roční náklady 450.000 Kč

Realizátor projektu

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje, K. H. 
Borovského 1853, Most 
Statutární zástupci: Eva Valentová – předsedkyně organizace, Věra Váchová, DiS. – 
ředitelka organizace, IČO 70942412

Web / katalog sociálních služeb nnuk.estranky.cz
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Koordinační skupina č. KS1/1.24

Název Sociální rehabilitace - Pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením 
v okrese Most 2015 - 2018

Registrovaná sociální služba (§) Sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, identifikátor 
služby: 3492950

Působnost a místo realizace Místní, J. Průchy 1915/24 Most. 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením ve věku 18 – 64 let.

Plánovaná kapacita

Ambulantní (r. 2015 - 2018): 
počet smluvních klientů 100
počet intervencí 7200 (1 intervence = 60 minut)
průměrná denní návštěvnost služby 5 klienti
Terénní (r. 2015 – 2018):
počet smluvních klientů 20
počet intervencí 50 (1 intervence = 60 minut)

Období realizace 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018. Služba je poskytována od roku 2011 a má celoroční provoz

Předpokládané roční náklady 1.300.000 Kč

Realizátor projektu KRUH pomoci, o.p.s.; Pracoviště: Most 434 01, J. Průchy 1915/24, Sídlo: Most 434 01, 
Okružní 943/4. Statutár Rostislav Jakub Krause, IČO: 28747330

Web / katalog sociálních služeb www.kruh-ops.cz

Koordinační skupina č.      KS1/25

Název                                   Sociální rehabilitace Tichý svět, o. p. s. 

Registrovaná sociální služba (§) Podle zákona 106/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme služby Sociální reha-
bilitace, §70, identifikátor 4385424

Působnost a místo realizace Ambulantní služby na adrese Hrnčířská 53/18, Ústí nad Labem. Terénní služby posky-
tujeme v lokalitě Ústeckého kraje. 

Cíle projektu

Naučit klienta jednat samostatně, vybavit ho dovednostmi a poskytnout mu mož-
nost výběru služby v míře, která ho posune směrem dopředu a umožní mu zařazení 
do společnosti. Cílem je také odstranění izolace neslyšících a jejich zrovnoprávnění. 
Snažíme se klientům nastavit takové podmínky, které umožní těmto osobám větší 
seberealizaci, možnost vzdělání a nalezení vhodného pracovního uplatnění.

Cílová skupina                     Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením.

Popis aktivit projektu

Služba je rozdělena do více programů a to do dlouhodobého profesního poraden-
ství (podporované zaměstnávání) a krátkodobého profesního poradenství. Tato 
služba je vhodná pro klienty, kteří nepotřebují a nevyžadují dlouhodobou podporu 
při hledání zaměstnání.

Plánovaná kapacita             V roce 2015 předpokládáme, že využije službu soc. rehabilitace 20 klientů/rok, počet 
intervencí 130/rok. Denní návštěva 3 klienti

Období realizace                 V Ústeckém kraji nově vznikla pobočka v 4/2014, která poskytuje služby klientům z Ús-
teckého kraje. Služba má celoroční provoz a bude poskytována po celou dobu III. KP

Předpokládané roční náklady Předpokládané roční náklady na Ústecký kraj 1.535.456 Kč
Předpokládané roční náklady - Most 5 %, tj. 76.733 Kč

Předpokládané zdroje financování MPSV / KÚ 1 381 910 Kč         Most 76 733 Kč             Ústí nad Labem 76 773 Kč

Realizátor projektu             Tichý svět, o.p.s. Staňkovská 378, Praha 9 – Hostavice 198 00, statutární zástupce Mgr. 
Marie Horáková, IČ 266 11716

Web / katalog sociálních služeb                                  www.tichysvet.cz  
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Koordinační skupina č. KS1/1.26

Název Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území 
Ústeckého kraje

Registrovaná sociální služba (§) Služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. podle § 81 odst. 1 zákona o sociál-
ních službách, druh služby – raná péče, identifikátor 7877605  §54

Působnost a místo realizace Ústecký kraj (dále Pardubický, Středočeský a Hl. m. Praha), v rodinách klientů

Cílová skupina rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let 

Plánovaná kapacita Ústecký kraj – 40 -55 rodin, 250 - 300 intervencí (konzultací) + 1300 - kontaktů (tele-
fon, mail) za rok

Období realizace Služba je poskytována od roku 1990, celoročně, plánujeme službu poskytovat bez 
časového omezení 

Předpokládané roční náklady 1.980.000 Kč

Realizátor projektu Raná péče EDA, o.p.s., Trojická 2/387, 128 00 Praha 2, IČ: 24743054, statutární zástupce 
Mgr. Petra Mžourková

Web / katalog sociálních služeb www.ranapece.eu/praha

MPSV / KÚ 1 381 910 Kč         Most 76 733 Kč             Ústí nad Labem 76 773 Kč

Realizátor projektu             Tichý svět, o.p.s. Staňkovská 378, Praha 9 – Hostavice 198 00, statutární zástupce Mgr. 
Marie Horáková, IČ 266 11716

Web / katalog sociálních služeb                                  www.tichysvet.cz  
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Tab. č. 43 – Priorita KS1 č. 2

Priorita
KS1/2

Název: Zajištění služeb chráněného bydlení a pobytových sociálních služeb 

Popis: Poskytování služeb uživatelům, kteří potřebují nepřetržitou péči, osobám se sníženou 
soběstačností, kteří potřebují pravidelnou péči jiné osoby, nebo potřebují péči úměrnou 
svému věku a zdravotnímu stavu.

Zdůvodnění: Služby jsou poskytovány v případě, kde není možné s ohledem na situaci uživatelů 
poskytovat služby v přirozeném prostředí. Dle provedené analýzy je počet zájemců o tato 
zařízení stále vysoký a existují pořadníky na umístění. 
Posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS1/2.1 Domov pro seniory v Mostě, Antonína 
Dvořáka 2166

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

51/rok
174.000/rok
95,8%

úkony

KS1/2.2 Domov pro seniory v Mostě, Jiřího 
Wolkera 404

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

72/rok
208.800/rok
63,8%

úkony

KS1/2.3 Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 
495

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

299/rok
1.215.600/rok
91,5%

úkony

KS1/2.4 Domov se zvláštním režimem v Mostě, 
Barvířská 495

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

38/rok
236.400/rok
96,4%

úkony

KS1/2.5 Domov pro osoby se zdravotním 
postižením

MSSS, p.o. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

8/rok
45.600/rok
94%

úkony

KS1/2.6 Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče

Hospic 
v Mostě, 
o.p.s.

Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

7/rok
20/rok
39,9% 

KS1/2.7 Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 
1074

MSSS, p.o. Počet klientů
Obložnost

78/rok
96%

KS1/2.8 Penzion pro seniory v Mostě, Ke 
Koupališti 1180

MSSS, p.o. Počet klientů
Obložnost

135/rok
96,5%

KS1/2.9 Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 
818

MSSS, p.o. Počet klientů
Obložnost

112/rok
96%

KS1/2.10 Chráněný byt ENERGIE o.p.s. Energie, 
o.p.s.

Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

60/rok
68/rok
99%

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS1/2.1

Název Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166

Registrovaná sociální služba (§) ANO (Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů); identifikátor služby 9884915

Působnost a místo realizace 
(je-li stejné, stačí jednou) Místní, Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most

Cílová skupina
Senioři od 62 let věku se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci jiné 
fyzické osoby.
Senioři v nepříznivé sociální situaci - z důvodu věku či zdravotního stavu.

Plánovaná kapacita 37 lůžek;  počet klientů za rok: 51; roční obložnost  95,8 %, 174.000 intervencí/rok

Období realizace Služba je poskytována od roku 1995. Má celoroční nepřetržitý provoz. Služba bude 
poskytována po celou dobu III. KP. 

 Předpokládané roční náklady 10.650.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212. 

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/   

Koordinační skupina č. KS1/2.2

Název Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404

Registrovaná sociální služba (§) ANO (Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů); identifikátor služby 1944936

Působnost a místo realizace 
(je-li stejné, stačí jednou) Místní, Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most

Cílová skupina Senioři nad 62 let -se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné fyzické osoby 
a v nepříznivé sociální situaci.

Plánovaná kapacita 97 lůžek; počet klientů za rok:  72 ; průměrná roční obložnost 63,8 %, 208.800 inter-
vencí/rok

Období realizace Služba je poskytována od roku 2007. Má celoroční nepřetržitý provoz. Služba bude 
poskytována po celou dobu III. KP.

 Předpokládané roční náklady 13.710.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212. 

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/    
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Koordinační skupina č. KS1/2.3

Název Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495

Registrovaná sociální služba (§) ANO (Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů) ; identifikátor služby 6712020

Působnost a místo realizace 
(je-li stejné, stačí jednou) Místní: Barvířská 495, 43401 Most

Cílová skupina
Senioři od 62 let věku se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci jiné 
fyzické osoby.
Senioři v nepříznivé sociální situaci - z důvodu věku či zdravotního stavu.

Plánovaná kapacita 273 lůžek počet klientů za rok: 299;  průměrná roční obložnost  91,5%, 1.215.600 inter-
vencí/rok

Období realizace Služba je poskytována od roku 1993. Má celoroční nepřetržitý provoz. Služba bude 
poskytována po celou dobu III. KP.

 Předpokládané roční náklady 54.800.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/    

Koordinační skupina č. KS1/2.4

Název Domov se zvláštním režimem v Mostě, Barvířská 495

Registrovaná sociální služba (§) ANO (Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů); identifikátor služby 9300938 

Působnost a místo realizace Místní: Barvířská 495, 43401 Most

Místní;  Barvířská 495, 43401  Most

Cílová skupina
Osoby od 55 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního one-
mocnění tj. Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby 

Plánovaná kapacita 31 lůžek;   počet klientů za rok: 38; průměrná roční obložnost 96,4 %. 236.400 inter-
vencí/rok

Období realizace Po celou dobu III. KP. Služba má nepřetržitý provoz, registrována je od roku 2007

 Předpokládané roční náklady 7.700.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212 

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/   
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Koordinační skupina č. KS1/2.5

Název Domov pro osoby se zdravotním postižením

Registrovaná sociální služba (§) Ano (Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

identifikátor -  1486803 Místní: Barvířská 495, 43401 Most

Působnost a místo realizace Barvířská 495, 434 01 Most

Cílová skupina Podpora osob s tělesným nebo zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

Plánovaná kapacita 8 klientů za rok, 45.600 intervencí/rok, roční obložnost  94%, počet lůžek - 6 

Období realizace
 Od 2. 1. 2008, služba s nepřetržitým provozem  
Ano, máme  v plánu tuto službu poskytovat i po celou dobu třetího komunitního 
plánu

Předpokládané roční náklady 1.460.000 Kč 

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01 Most, IČO 00831212

Web / katalog sociálních služeb http://www.msss-most.cz/

Koordinační skupina č. KS1/2.6

Název Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Registrovaná sociální služba (§) §52 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, registrace č. 5291951

Působnost a místo realizace HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Most Svážná 1528,434 01

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením

Plánovaná kapacita 2 lůžka počet klientů za rok - 7,  půměrná  roční obložnost - 39,9%. 20 intervencí/rok

Období realizace Po celou dobu III. KP. Služba má celoroční pobytový provoz, poskytována je od roku 
2007

 Předpokládané roční náklady 830.000 Kč

Realizátor projektu HOSPIC v MOSTĚ, Blanka Števicová, o.p.s, Svážná 1528, 434 01 Most, IČ 25419561

Web / katalog sociálních služeb www.hospic.cz 

Koordinační skupina č. KS1/2.7

Název Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou) Místní; Albrechtická 1074, 434 01  Most

Cílová skupina Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalid-
ního důchodu a jsou plně soběstační. 

Plánovaná kapacita 60 bytových jednotek; počet klientů za rok: 78; průměrná roční obložnost 96%. 

Období realizace Po celou dobu III. KP. Celoroční nepřetržitý provoz. Poskytována od 1989

 Předpokládané roční náklady 2.250.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212 

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/    
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Koordinační skupina č. KS1/2.8

Název Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace Místní;  Ke Koupališti 1180, 434 01 Most

Cílová skupina Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalid-
ního důchodu a jsou plně soběstační. 

Plánovaná kapacita 99 bytových jednotek; počet klientů za rok: 135;  průměrná roční obložnost 96,5 %

Období realizace Po celou dobu III. KP. Celoroční nepřetržitý provoz. Poskytována od 1994

Předpokládané roční náklady 2.500.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212 

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/ 

Koordinační skupina č. KS1/2.9

Název Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou) Místní; Komořanská 818, 434 01  Most

Cílová skupina Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalid-
ního důchodu a jsou plně soběstační. 

Plánovaná kapacita 86 bytových jednotek;  počet klientů za rok: 112; průměrná roční obložnost 96 %

Období realizace Po celou dobu III. KP. Celoroční nepřetržitý provoz. Poskytováno od 1989

 Předpokládané roční náklady 2.500.000 Kč

Realizátor projektu Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Barvířská 495, 
434 01  Most. IČO: 00831212

Web / katalog sociálních služeb  http://www.msss-most.cz/   

Koordinační skupina č. KS1/2.10

Název Chráněný byt ENERGIE o.p.s.

Registrovaná sociální služba (§) Chráněné bydlení § 51     1534371  

Působnost a místo realizace Hornická 106, 43513 Meziboří, okr. Most, Ústecký kraj 

Cílová skupina

osoby s lehkým, středním mentálním postižením  či  dlouhodobým duševním one-
mocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby – osoby 
neagresivní,  bez závislosti na návykových látkách, samostatné v základní sebeobslu-
ze

Plánovaná kapacita Počet klientů – 60, 68 intervencí/rok, obložnost – 99 %

Období realizace Služba  je  poskytována  od 1.10. 2009,  je poskytována  celoročně a bude poskytová-
na pro celou dobu III. KP 

Předpokládané roční náklady 10.350.000,- Kč

Realizátor projektu ENERGIE o.p.s. Hornická 106, 43513 Meziboří,  IČO 25034545 Statutární zástupce: Ing. 
Milan Konečný  

Web / katalog sociálních služeb www.energie-ops.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
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Tab. č. 44 – Priorita KS1 č. 3

Priorita
KS1/3

Název: Podpora návazných forem aktivit doplňujících sociální služby

Popis: Aktivity a neregistrované sociální služby pro zdravotně postižené

Zdůvodnění: Osoby zdravotně znevýhodněné a někteří senioři mají omezenou možnost volnočasových 
a dalších aktivit. Aktivity je potřeba přizpůsobit individuálním možnostem klientů, proto 
zpravidla navazují na sociální služby a doplňují je.
Posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indi-
kátor (název, 

popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS1/3.1 „Aby byla máma zdravá“ AMA Počet klientů
Počet aktivit
Počet intervencí

150/rok
124/rok
60/rok

KS1/3.2 Soubor aktivit v rámci prevence 
kriminality a sociálně patologických 
jevů se zaměřením na seniory a osoby 
s handicapem

Městská 
policie Most

Počet akcí
Počet účastníků

2/rok
200/rok

KS1/3.3 Senior klub Městská 
knihovna 
Most

Počet seniorů
Počet akcí
Počet kurzů

500/rok
50/rok
12/rok

Nově v KP

KS1/3.4 Klub seniorů Most Statutární 
město Most

Počet seniorů
Počet akcí

985/rok
265/rok

Nově v KP

KS1/3.5 Mateřské centrum pro děti a mládež 
s postižením „Klubíčko“

Občanské 
sdružení 
Porozumění

Počet rodin 90/rok

KS1/3.6 Aaja Oaza Aaja Počet dětí
Počet dospělých 
Počet aktivit

6/rok
12/rok
250/rok

Nově v KP

KS1/3.7 Pobyty AMA Počet osob
Počet akcí

80/rok
6/rok

KS1/3.8 Aaja animoterapie Aaja Počet osob
Počet aktivit

200/rok
100/rok

Nově v KP

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS1/3.1

Název Preventivní programy „Aby byla máma zdravá“

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice s poliklinikou Most, o.z., J. E. Purkyně 270, Most

Cílová skupina Onkologičtí pacienti různého věku po onkologické operaci

Plánovaná kapacita 150 osob/rok, z toho 95% podíl klientů z Mostu, 124 aktivit / rok, 60 intervencí/rok 
(intervence - rozhovor s klientem, který trvá 30 až 50 minut)

Období realizace Po celou dobu III. KP (2015 – 2018). Služba má celoroční provoz.

Předpokládané roční náklady 55.000 Kč

Realizátor projektu
AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 
v Mostě, o. s., statutární zástupce: Eva Vrkoslavová, adresa sídla; doručovací adresa – 
Františka Malíka 997/12, 434 01, Most, IČ 47326875

Web / katalog sociálních služeb www.ama.sop.zde.cz

Koordinační skupina č. KS1/3.2

Název Soubor aktivit v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů se 
zaměřením na seniory a osoby s handicapem

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace Most

Cílová skupina Senioři a osoby s handicapem 

Plánovaná kapacita
1 – 2 akce/rok 
předpokládaný počet klientů 200/rok
místo realizace je předpokládáno z 90% Most, 10% okolní obce

Období realizace Po celou dobu III.KP. 

Předpokládané roční náklady 50.000 Kč

Realizátor projektu Statutární město Most – městská policie, Radniční 1/2, 434 01 Most     
IČ: 00266094, zast.: Ing. Jiří Hincák, ředitel MP Most       

Web / katalog sociálních služeb www.mesto-most.cz/mp.asp?p1=3665      
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Koordinační skupina č.      KS1/3.3

Název                                   Senior klub

Registrovaná sociální služba (§) ne

Působnost a místo realizace Městská knihovna Most

Cíle projektu Nabídnou seniorům využití volného času formou vzdělávacích a kulturních aktivit

Cílová skupina                     senioři

Popis aktivit projektu Jazykové, rukodělné, pohybové a další kurzy, přednášky, besedy , kulturní akce

Plánovaná kapacita             

cca 300 klientů  v evidenci senior klubu, ročně se zúčastní kurzů a přednášek cca 500 
mosteckých seniorů, mosteckých seniorů je cca  80%
Plánováno cca 50 nabídek na přednášky, besedy a akce pro seniory a 12 druhů vzdě-
lávacích kurzů pro seniory za rok

Období realizace                 Po celou dobu III. KP. Služba má celoroční provoz. Poskytována je 2009

Předpokládané roční náklady 50.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování Granty, dary

Realizátor projektu             Městská knihovna Most, Moskevská 12, statutární zástupce  Ing. Tomáš Ondrášek, 
ředitel. IČ: 00080713

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.knihovnamost.cz/

Koordinační skupina č.      KS1/3.4

Název                                   Klub seniorů v Mostě

Registrovaná sociální služba (§) Ne

Působnost a místo realizace Klub seniorů v Mostě, Javorová 3107

Cíle projektu Nabídnout seniorům prostor pro volnočasové aktivity - besedy, přednášky, poznáva-
cí zájezdy, kulturní akce.

Cílová skupina                     Senioři

Popis aktivit projektu Společenská setkávání, přednášky, besedy, výlety, vzdělávací, kulturní, sportovní 
a rukodělné akce. 

Plánovaná kapacita             cca 985 klientů / rok, z toho podíl klientů z Mostu 98%, plánováno 265 aktivit / rok

Období realizace                 Po celou dobu III. KP. Služba je poskytována od roku 1981. Má celoroční provoz

Předpokládané roční  náklady 621.000 Kč 

Předpokládané zdroje  
financování Příspěvek statutárního města Most, dary

Realizátor projektu             Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.mesto-most.cz/klub-senioru-v-moste-kontaktni-udaje/os-1581/p1=1004
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Koordinační skupina č. KS1/3.5

Název Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“

Registrovaná sociální služba (§) ne

Působnost a místo realizace Regionální, Mostecko, MC Klubíčko, Studentská 50, Litvínov

Cílová skupina

Děti a mládež od 1 do 26 let znevýhodnění zdravotní, mentálním, smyslovým či 
kombinovaným postižením žijící na Mostoecku. Jedná se o děti a mládež s vážnější-
mi typy postižení. Mají omezené možnosti volnočasového využití a společenského 
uplatnění. Potřebují větší podporu a dohled ze strany dospělých.

Plánovaná kapacita 90 rodin ročně, 30% klientů bývá z Mostu

Období realizace po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018). Služba je poskytována od 
roku 2004 a má celoroční provoz 

Předpokládané roční náklady 790.000 Kč

Realizátor projektu Občanské sdružení Porozumění.  Předsedkyně sdružení, vedoucí MC Klubíčko:  Bc. 
Miroslava Ondová. Adresa sídla: Studentská 750, 436 01 Litvínov. IČO: 26523299

Web / katalog sociálních služeb os-porozumeni.cz
facebook: Občanské sdružení Porozumění.

Koordinační skupina č.      KS1/3.6

Název                                   AAJA OAZA

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace AAJA OAZA je otevřeným klubem pro osoby se zdravotním postižením, tj. děti, mlá-
dež a dospělé nabízející širokou škálu odpočinkových a zájmových činností v Mostě.

Cíle projektu
Cílem aktivit je umožnit osobám s postižením efektivně trávit volný čas, vzájemně je 
sdružovat, podporovat při kontaktu se širším společenským prostředím a aktivizovat 
je k dalším zájmům a činnostem. 

Cílová skupina                     Osoby s postižením – děti, mládež, dospělí. 

Popis aktivit projektu
Odpočinkové a zájmové aktivity: rukodělný kroužek, výtvarné aktivity, animotera-
pie, muzikoterapie, keramika, vaření, workshopy, semináře, vzdělávání, orientace ve 
vnějším prostředí a podpora navazování kontaktů mimo skupinu. 

Plánovaná kapacita             V rámci klubu dětí 6 osob, v rámci klubu mládeže a dospělých 12 osob, 250 aktivit/
rok, 95% klientů z Mostu

Období realizace                 
Služba je poskytována kontinuálně, v průběhu celého roku 5 dní v týdnu, Po - Pá 
(rozdělena na dopolední a odpolední program) a po celou dobu platnosti třetího KP 
(2015 – 2018), dle týdenního rozvrhu.  

Předpokládané roční náklady 400.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování 

Podpora ÚP v rámci APZ, klubové příspěvky, vlastní vklady. Soukromí dárci a sponzo-
ři. Nadace a fondy. Město Most. Dobrovolnická práce.

Realizátor projektu             AAJA, Bc. Lucie Průšová, DiS. Rudé Armády 35, Brandov 43547. IČ: 265 549 33

Web / katalog sociálních služeb                                  www.aaja.cz
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Koordinační skupina č.      KS1/3.7

Název                                   Pobyty pro klienty AMA

Registrovaná sociální služba (§) NE

Působnost a místo realizace
(je-li stejné, stačí jednou)      Krajská, celorepubliková

Cíle projektu Zlepšení fyzické i psychické kondice, nácvik zdravého životního stylu, celkové ozdra-
vení klienta.

Cílová skupina                     Dospělí (post)onkologičtí pacienti

Popis aktivit projektu Organizační zajištění ozdravných, rehabilitačních a prodloužených víkendových 
pobytů. 

Plánovaná kapacita             80 osob/rok, z toho 90% podíl klientů z Mostu, 6 akcí/rok

Období realizace                 Po celou dobu III. KP (2015 – 2018) sezónně únor až listopad. Služba je poskytována 
od roku 1994  

 Předpokládané roční náklady 470.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování Dary a dotace, příspěvek klienta.

Realizátor projektu             

AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 
v Mostě, o. s.,  
statutární zástupce: Eva Vrkoslavová, adresa sídla; doručovací adresa – Františka 
Malíka 997/12, 434 01, Most, IČ 47326875

Web / katalog sociálních služeb                                  www.ama.sop.zde.cz

Koordinační skupina č.      KS1/3.8

Název                                   AAJA animoterapie

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Poskytováno terénní formou v zařízeních objednatele především v okrese Most. 
Výjimečně i v dalších městech Ústeckého kraje.

Cíle projektu Cílem aktivit je pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zlepšit kvalitu života klienta. 

Cílová skupina                     
Osoby s postižením, osoby znevýhodněné např. dlouhodobým pobytem  na lůžkách 
zdravotních a sociálně zdravotních zařízení, senioři, žáci a studenti speciálních škol, 
dlouhodobě nemocní, klienti zařízení sociálních služeb. Bez věkového omezení

Popis aktivit projektu

Aktivity za pomoci zvířat, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřu-
jeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci. Terapii za pomoci zvířat, která 
je cíleným kontaktem, kde nasměrování určuje odborník a animoterapie je podpůrnou 
metodou rehabilitace. Vzdělávání za pomoci zvířat. Krizová intervence za pomoci zvířat.

Plánovaná kapacita             5 spolupracujících zařízení, cca 200 osob v přímé péči v Mostě, 100 aktivit/ rok, 
v rámci terénní služby bude 70% klientů z Mostu

Období realizace                 
Služba je poskytována kontinuálně, v průběhu celého roku a po celou dobu platnos-
ti třetího KP (2015 – 2018), přičemž konkrétní rozvrhy návštěv jsou součástí dohody 
mezi poskytovatelem služby a jejím objednavatelem. 

Předpokládané roční náklady 200.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování 

Příspěvky od klientů, zařízení, vlastní vklady. Soukromí dárci a sponzoři. Nadace 
a fondy. Město Most. Dobrovolnická práce.

Realizátor projektu             AAJA, Bc. Lucie Průšová, DiS. Rudé Armády 35, Brandov 43547. IČ: 265 549 33

Web / katalog sociálních služeb                                  www.aaja.cz
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7.4 Priority KS2
Tab. č. 45 – Priorita KS2 č. 1 

Priorita
KS2/1

Název: Služby pro osoby bez přístřeší

Popis: Tato priorita se zaměřuje na služby a aktivity osobám, které jsou ohroženy ztrátou bydlení 
nebo již o bydlení přišly.  Jedná se o služby pobytové, ambulantní a terénní formy.

Zdůvodnění: Tyto služby jsou na poli sociální prevence nezbytné jak potřebností preventivních 
opatření, tak aktivní pomocí v situaci, kdy k takto extrémnímu sociálnímu vyloučení dojde. 
Prioritou jsou řešeny nejpalčivější problémy související s extrémním sociálním vyloučením 
neumožňujícím osobám zajistit si alespoň základní biologické a sociální potřeby.
Reaguje na T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 
6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/1.1 Nízkoprahové denní 
centrum

Oblastní charita Most Ambulance

Terén

Denní návštěva

210 klientů/rok
5.000 intervencí/
rok
20 klientů/rok
200 kontaktů/rok
25 klientů

Nově v KP

KS2/1.2 Noclehárna v Mostě K srdci klíč, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

100/rok
5.500/rok
80%

KS2/1.3 Azylový dům pro muže K srdci klíč, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

70/rok
1.400/rok
95%

KS2/1.4 Dům na půl cesty K srdci klíč, o.p.s. Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

25/rok
750/rok
85%

KS2/1.5 Azylovým dům pro ženy 
a matky s dětmi

Diakonie ČCE – SSP 
v Mostě

Počet klientů
Počet intervencí
Obložnost

120/rok
1.600/rok
80%

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č.      KS2/1.1 

Název                                   Nízkoprahové denní centrum 

Registrovaná sociální služba (§) § 61 – 8190994  

Působnost a místo realizace Ambulantní služby – město Most, Jaroslava Seiferta 2239/26. Terénní služby – město 
Most 

Cíle projektu

Poskytovat uživatelům podmínky pro zajištění základních životních potřeb, po-
skytovat pomoc a radu, podporovat při aktivním řešení nepříznivé životní situace 
prostřednictvím sociálního poradenství, informovat o návazných službách, podpořit 
uživatele v sociálním začleňování do běžného života společnosti, minimalizovat 
zdravotní a sociální rizika související se způsobem života lidí bez přístřeší.

Cílová skupina                     Osoby bez přístřeší (muži i ženy) 18 až 80 let, kteří jsou soběstační, nepotřebují akut-
ní lékařskou péči, ale ocitli na ulici. 

Popis aktivit projektu Poskytnutí stravy, poskytnutí podmínek pro hygienu, poskytnutí ošacení, základní 
sociální poradenství. 

Plánovaná kapacita             
Ambulantní forma – 210 klientů za rok, 5 000 intervencí, průměrná denní návštěv-
nost služby je 25 klientů 
Terénní forma – 20 klientů, 200 kontaktů 

Období realizace                 Služba je poskytována od 1. 5. 2013 denně a to celoročně. Službu budeme poskyto-
vat i nadále v následujících letech.  

Předpokládané roč. náklady 1.241.060 Kč/rok

Předpokládané zdroje  
financování 

Dotace MPSV, dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje, dotace města Most, dary, 
nadace, sponzoři 

Realizátor projektu             Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most, IČO 70828920, statutární 
zástupce: Mgr. Eva Čenkovičová 

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.charitamost.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=nizkoprahove-denni-centrum-v-
-moste#directory-detail

Koordinační skupina č. KS2/1.2 

Název Noclehárna v Mostě

Registrovaná sociální služba (§) § 63, č. reg. 6455949

Působnost a místo realizace L. Štúra 2504, 434 01 Most

Cílová skupina

Muži bez přístřeší, starší 18ti let. Službu nelze poskytnout lidem, kteří potřebují 
akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným 
mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím 
bezbariérovost.

Plánovaná kapacita Kapacita 10 lůžek, počet klientů za rok: 100, počet intervencí za rok – 5500, průměr-
ná roční obložnost - 80%

Období realizace Služba je poskytována od 1.5.2011, celoročně, bude poskytována i v průběhu další-
ho KP 

Předpokládané roční náklady 1.080.000 Kč

Realizátor projektu K srdci klíč, o.p.s., U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín, IČ 27000222, Karel 
Komárek, DiS.

Web / katalog sociálních služeb www.ksrdciklic.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/nocleharna-v-moste-736/
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Koordinační skupina č. KS2/1.3 

Název Azylový dům pro muže 

Registrovaná sociální služba (§) § 57, č. reg. 8836274

Působnost a místo realizace L. Štúra 2504, 434 01 Most

Cílová skupina

Muži starší 18ti do 80 let pocházející z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně 
řešit svou nepříznivou životní situaci. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří po-
třebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se zá-
važným mentálním a smyslovým postižením a osobám vyžadujícím bezbariérovost.

Plánovaná kapacita Kapacita 30 lůžek, počet klientů za rok: 70, počet intervencí za rok - 1400, průměrná 
roční obložnost - 95%

Období realizace Služba je poskytována od 4.1.2011, celoročně, bude poskytována i v průběhu další-
ho KP 

Předpokládané roční náklady 3.950.000 Kč

Realizátor projektu K srdci klíč, o.p.s., U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín, IČ 27000222, Karel 
Komárek, DiS.

Web / katalog sociálních služeb www.ksrdciklic.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/azylovy-dum-pro-muze-v-moste-95/

Koordinační skupina č. KS2/1.4

Název Dům na půl cesty 

Registrovaná sociální služba (§) § 58, č. reg. 9763724

Působnost a místo realizace Nová výstavba 178, 435 21 Obrnice

Cílová skupina

Muži i ženy ve věku 18 - 26 let, kteří opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, popřípadě jiná zařízení pro péči o děti a mládež, nebo jsou 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. CS nejsou imobilní osoby, mentálně či 
smyslově postižení, osoby s potřebou akutní lékařské pomoci či aktivní uživatelé OPL.

Plánovaná kapacita Kapacita 8 lůžek, počet klientů za rok: 25, počet intervencí za rok - 750, průměrná 
roční obložnost - 85%

Období realizace Služba je poskytována od 1.1.2012, celoročně, bude poskytována i v průběhu další-
ho KP 

Předpokládané roční náklady 1.600.000 Kč

Realizátor projektu K srdci klíč, o.p.s., U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín, IČ 27000222, Karel 
Komárek, DiS.

Web / katalog sociálních služeb www.ksrdciklic.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/dum-na-pul-cesty-v-moste-735/
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Koordinační skupina č. KS2/1.5

Název Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

Registrovaná sociální služba (§) § 57, reg.č. 1760842

Působnost a místo realizace Regionální.   M. Alše 3274, 434 01 Most,  tel.: 417 638 952; e-mail: ad@most.diakonie.cz

Cílová skupina

Služba AD je určena pouze dospělým ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, kte-
ré se ocitly na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí 
v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví. 
Cílovou skupinou AD nejsou muži, nezletilí ani ženy a matky, které nejsou bez přístře-
ší, nejsou ohroženy fyzickým, psychickým, sexuálním, emocionálním násilím, nežijí 
v nevyhovujícím rodinném prostředí, ani v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Plánovaná kapacita Počet klientů ročně: 120 z toho 60% z Mostu; Obložnost 80% kontakty a intervence 
– 1.600

Období realizace Od roku 2004 nepřetržitě, celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu 
(2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 4.700.000 Kč

Realizátor projektu
Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most
Poskytováno na adrese: IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb most.diakonie.cz
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Tab. č. 46 – Priorita KS2 č. 2 

Priorita
KS2/2

Název: Služby pro osoby ohrožené závislostí

Popis: Tato priorita je zabezpečena službami, jejichž cílem je primární, sekundární a terciární pre-
vence závislostního chování. Jedná se o služby ambulantní a terénní formy poskytování.

Zdůvodnění: Tyto služby se zaměřují na vyhledávání ohrožených osob, přímou práci se závislými, eliminaci 
negativních dopadů nežádoucího chování až po podporu pozitivního chování. Programy 
jsou zaměřeny na rizikovou mládež, osoby ohrožené a osoby již postižené patologickou 
závislostí a pro osoby jim blízké.
Reaguje na T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 
6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/2.1 Asistent pro terénní kontakt Most k naději Počet klientů
Počet kontaktů

100/rok
1.000/rok

KS2/2.2 K-centrum Most k naději Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

460/rok
12.000/rok
45 klientů

KS2/2.3 Centrum pro rodinu a následnou péči Most k naději Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

60/rok
350/rok
4 klienti

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS2/2.1

Název Asistent pro terénní kontakt

Registrovaná sociální služba (§) §69 Terénní programy; Č. registrace: 4741952

Působnost a místo realizace Služba je poskytována na celém území města Most.

Cílová skupina
Latentní uživatelé drog, osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví 
intravenózní uživatelé návykových látek, klienti motivovaní i nemotivovaní k absti-
nenci, prostituující drogově závislí.

Plánovaná kapacita 100 klientů ročně; 1.000 kontaktů ročně

Období realizace
Terénní program působí ve městě od roku 1997; registrovaný je od roku 2007; služba 
je poskytována celoročně v pracovní dny od 8:00 do 16:30
Služba bude poskytována i po celou dobu třetího komunitního plánu 2015-2018

Předpokládané roční náklady 4.851.946 – jedná se o celý program, který působí celkem v 6 městech; jinak v něja-
kém odhadu přepočtu pouze na Most bych odhadla 1.200.000 

Realizátor projektu

Most k naději; Lubomír Šlapka – statutární zástupce; P. Jilemnického 1929, 434 01  
Most; tel.: 476 104 877; IČO 63125137
e-mail: reditel@mostknadeji.cz; web: www.mostknadeji.cz
ATK; Ing. Lenka Acs Holakovská; P. Jilemnického 1929; 434 01  Most; tel.: 725 457 260; 
e-mail: vedouci.atk@mostknadeji.cz

Web / katalog sociálních služeb web: www.mostknadeji.eu;  http://www.mostknadeji.eu/ustecky-kraj/terenni-progra-
my-atk-most/

Koordinační skupina č. KS2/2.2

Název K-centrum 

Registrovaná sociální služba (§) § 59 – Kontaktní centra; číslo registrace: 8582685

Působnost a místo realizace Most a okolí.  P. Jilemnického 1929, 434 01 Most

Cílová skupina Uživatelé OPL (experimentující i závislí), rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké 
osoby uživatelů drog, abstinující osoby od OPL..

Plánovaná kapacita
Předpokládaný počet klientů za rok: 460
Počet intervencí za rok: 12 000
Průměrná denní návštěva za rok: 45

Období realizace

Služba je realizována od roku, kdy vznikla organizace, a to od roku 1995. Od této 
doby je  realizovaná souvisle, bez výkyvů. Po celou dobu služba funguje stabilně, na 
stejném místě, ve stejnou dobu a pro stejnou cílovou skupinu. Služba kontaktního  
centra plánuje udržet svoji aktivitu i v dalších letech.

Předpokládané roční náklady 3.702.757 Kč

Realizátor projektu Most k naději, statutární zástupce: Lubomír Šlapka, P. Jilemnického  1929/9, 434 01 
Most, IČ: 63125137

Web / katalog sociálních služeb www.mostknadeji.eu
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Koordinační skupina č. KS2/2.3 

Název Centrum pro rodinu a následnou péči

Registrovaná sociální služba (§) § 64 – Služby následné péče; číslo registrace: 1916764

Působnost a místo realizace J. Seiferta 2159, 434 01 Most.  Působnost místní, popřípadě regionální….

Cílová skupina
Osoby starší 16 let, osoby po střednědobé či dlouhodobé léčbě, osoby po ambulant-
ní léčbě, osoby se silnou motivací ke změně (začali abstinovat sami), osoby blízké 
(rodiče, partneři).

Plánovaná kapacita
Počet klientů za rok: 60
Počet intervencí za rok: 350
Průměrná denní návštěvnost: 3-5

Období realizace Služba je realizována od května 2011. Do dubna 2014 byla podporována z prostřed-
ků ESF. Služby následné péče plánujeme udržet dlouhodobě 

Předpokládané roční náklady 1.322.198 Kč

Realizátor projektu Most k naději, statutární zástupce: Lubomír Šlapka, P. Jilemnického  1929/9,  434 01 
Most, IČ: 63125137

Web / katalog sociálních služeb www.mostknadeji.eu
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Tab. č. 47 – Priorita KS2 č. 3 

Priorita
KS2/3

Název: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Popis: Jedná se o služby, které jsou zaměřeny na rizikovou mládež, osoby a rodiny ohrožené nebo 
již postižené sociálně patologickým chováním a v této souvislosti ohrožené sociálním 
vyloučením nebo již přímo sociálně vyloučené.  Forma poskytování u těchto sociálních 
služeb je ambulantní a terénní.

Zdůvodnění: Tyto služby nabízí programy primární prevence a volnočasových aktivit orientovaných na 
cílené ovlivňování postojů tak, aby se cílová skupina vyhýbala násilnému a asociálnímu 
chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování. Nedílnou součástí této široké nabídky 
jsou také soc. služby zaměřené na poradenství a pomoc v terénu. Cílem všech programů je 
nejen zvyšování soc. kompetencí, pomoc při komunikaci a vyjednávání, ale také zajištění 
včasné intervence. V rámci opatření budou realizovány programy sociální rehabilitace pro 
ohroženou mládež, vzdělávací a volnočasové aktivity určené žákům i studentům základního 
a středního školství a také pro pedagogický a výchovný personál, rodiče i širokou veřejnost.
Reaguje na T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/3.1 Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež 15-26 let „Zimák“

Statutární 
město Most

Počet uživatelů
Počet intervencí
Denní návštěva

70/rok
9.400/rok
35 klientů

Nově v KP

KS2/3.2 Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Vulkán

Obrnické 
centrum 
sociálních 
služeb

Počet uživatelů
Počet intervencí
Denní návštěva

40/rok
1.500/rok
30 klientů

Nově v KP

KS2/3.3 Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Záplata

Pobočka 
Diakonie CB

Počet uživatelů
Počet intervencí
Denní návštěva

200/rok
3.800/rok
15 klientů

KS2/3.4 Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Sovička

Oblastní 
charita Most

Počet uživatelů
Počet intervencí
Denní návštěva

85/rok
4.043/rok
20 klientů

KS2/3.5 Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež

Komunitní 
centrum 
Chánov

Počet uživatelů
Počet intervencí
Denní návštěva

35/rok
2.000/rok
15 klientů

KS2/3.6 Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi Olivín

Obrnické 
centrum 
sociálních 
služeb

Počet rodin
Počet intervencí

30/rok
700/rok

Nově v KP

KS2/3.7 Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi

Fond 
ohrožených 
dětí

Počet klientů
Počet intervencí

280/rok
550/rok

KS2/3.8 Sociální práce v ohrožených rodinách 
Most

Diakonie ČCE 
– SSP v Mostě

Počet rodin
Počet intervencí

40/rok
1.000/rok

KS2/3.9 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

Oblastní 
charita Most

Počet rodin
Počet intervencí

45/rok
2.828/rok
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Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/3.10 Raddar Sociálně 
psychologické 
centrum 
Mosty

Ambulance
Počet uživatelů
Počet intervencí
Denní návštěva
Terén
Počet uživatelů
Počet intervencí

150
500
5

20
420

KS2/3.11 Spolu v ulicích Obrnické 
centrum 
sociálních 
služeb

Počet klientů
Počet intervencí

70/rok
500/rok

KS2/3.12 Asistence v sociálně slabých rodinách 
a pomoc jednotlivcům

Oblastní 
charita Most

Počet klientů
Počet intervencí

90/rok
2.500/rok

KS2/3.13 Terénní programy Komunitní 
centrum 
Chánov

Počet klientů
Počet intervencí

80/rok
1.500/rok

KS2/3.14 Asistovaný styk při předávání dětí mezi 
rodiči

Diakonie ČCE 
– SSP v Mostě

Počet rodin 10/rok

KS2/3.15 Rodinná mediace Diakonie ČCE 
– SSP v Mostě

Počet rodin 5/rok Nově v KP

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/3.16 Doprovázení pěstounů Diakonie ČCE 
– SSP v Mostě

Počet rodin 40/rok



Projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 
(CZ.1.04/3.1.03/97.00066)

100

Koordinační skupina č.      KS2/3.1

Název                                   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let „Zimák“ 

Registrovaná sociální služba (§) § 62 dle zákona č. 108/2006 Sb. Číslo registrace 1508034. 

Působnost a místo realizace Služba je ambulantní a realizuje se na adrese: Rudolická 1700/2, 434 01 Most, objekt 
zimního stadionu.

Cíle projektu
Cílem služby je nabídnout mládeži ve věku 15 – 26 let takové podmínky a pomoc, 
které povedou ke změně způsobu života a chápání životní situace tak, aby se mohla 
vymanit ze současného sociálního znevýhodnění. 

Cílová skupina                     Cílovou skupinou je mládež ve věku 15 – 26 let ohrožená sociálním vyloučením 
a společensky nežádoucími jevy. 

Popis aktivit projektu Služby dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Plánovaná kapacita             Počet uživatelů/rok – 70 uživatelů. Počet intervencí/rok – 9400 intervencí. Průměrná 
denní návštěvnost 35 uživatelů.

Období realizace                 

Služba se realizuje od 1.7.2012. Ambulantní aktivity služby jsou dostupné každý 
všední den od 10:00 do 18:30 hod, terénní vždy v pondělí a ve středu mezi 10. a 13. 
a 14. a 16. hodinou.
Služba bude poskytována po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018).

Předpokládané roč. náklady 2.100.000 Kč.

Předpokládané zdroje  
financování ESF, MPSV, KÚÚK, dotace města, dary od společností. 

Realizátor projektu             Statutární město Most – sídlo Radniční ½, 43401 Most 1 IČO: 00266094, DIČ: 
CZ00266094

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.mesto-most.cz/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-15-26-let/os-
1596/p3=724
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Koordinační skupina č.      KS2/3.2

Název                                   NZDM VULKÁN

Registrovaná sociální služba (§) § 61 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, reg. č. 1991853 

Působnost a místo realizace místní, Obrnice, Mírová č. 127 

Cíle projektu

Zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů, rizikového chování 
a nepříznivé životní situace, zlepšit orientaci ve společenském prostředí, poskytnout 
nezbytnou psychickou, fyzic. a právní podporu, nabízet zajímavou náplň volného 
času, realizovat program zahrnující vzdělávání, poradenství a odbornou podporu. 

Cílová skupina                     Osoby žijící na katastrálním území obce Obrnice (včetně Českých Zlatníků a Chanova) 

Popis aktivit projektu

NZDM poskytuje individuální i skupinovou sociální práci. Nabízí volnočasové aktivity 
zaměřené na kulturu, sportovní vyžití, výtvarné, filmové a hudební dílny, vzdělávací 
aktivity formou přednášek s odborníky nebo skupinová setkání nad určitým aktuál-
ním tématem, doprovody a pomoc při vyjednávání s třetí stranou, bezplatné psycho-
logické poradenství, apod.

Plánovaná kapacita             Počet uživatelů za rok - 40, počet kontaktů a intervencí za rok - 1.500, průměrná 
denní návštěvnost - 30 osob.

Období realizace                 
Služba je poskytována od 1.5.2013 a její provoz je zajištěn do 31.6.2015. V případě fi-
nančního zajištění plánujeme poskytování služby po celou dobu III. KP (2015 – 2018). 
Služba je poskytována celoročně.

Předpokládané roč. náklady 1.900.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování MPSV OPLZZ, KÚ ÚK, Město Most, Obec Obrnice

Realizátor projektu             Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Bc. Lucie Matějovicová, 
Mírová č. 111, 435 21  Obrnice, IČO: 21551413

Web / katalog sociálních služeb                                  www.ocss.cz

Koordinační skupina č. KS2/3.3

Název Nízkoprahové zařízeni pro děti a mládež  ZÁPLATA

Registrovaná sociální služba (§) §62 zákona 108/2006 Sb., číslo registrace 5683202

Působnost a místo realizace Jana Kříže 3127, 434 01 Most – sídliště Liščí vrch 

Cílová skupina Děti a mládež ve věku 6 až 26 let jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Plánovaná kapacita Denní kapacita zařízení 20 osob, předpokládaný počet klientů za rok 180 až 200;  
počet intervencí za rok 3 800, průměrná denní návštěvnost 15 osob.  

Období realizace Služba je poskytována od 1. 9. 2009 a to celoročně vždy 3x týdně. Službu plánujeme 
poskytovat po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 700. 000 Kč 

Realizátor projektu Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě, Bc. Roman Kysela, Jana Kříže 3127 Most, 
IČ: 70 888 230

Web / katalog sociálních služeb http://www.cb.cz/most/index.php?nadpis=Diakonie 
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/zaplata-316/
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Koordinační skupina č. KS2/3.4

Název Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička

Registrovaná sociální služba (§) § 62 zákona č. 108/2006 Sb.
číslo registrace služby – identifikátor služby 4704201

Působnost a místo realizace Služba je poskytována v Mostě, adresa zařízení: P. Jilemnického 2459 

Cílová skupina

Služby NZDM jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6-15 let, jenž pocházejí z ne-
podnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou 
adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny.  Sekundární cílovou skupinou 
jsou děti ve věku 5-6 let.

Plánovaná kapacita

Výhled na rok 2015
počet uživatelů 85
počet intervencí 4043
Průměrná denní návštěvnost 20 uživatelů

Období realizace

Zde uveďte od kdy je služba/aktivita poskytována. Dále uveďte, zda je poskytová-
na celoročně, nebo jen v nějakých a jakých intervalech a uveďte, zda máte v plánu 
službu/aktivitu poskytovat/provozovat po celou dobu třetího komunitního plánu 
(2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 1.300.000 Kč

Realizátor projektu Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457,43401 Most, IČO 70828920, Statutární 
zástupce: Mgr. Eva Čenkovičová

Web / katalog sociálních služeb http://www.charitamost.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=nzdm-sovicka#directory-detail

Koordinační skupina č. KS2/3.5

Název Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrovaná sociální služba (§) § 62, Reg. č. 5231742

Působnost a místo realizace Území města Most v části Rudolice – Chánov. Místo realizace: Zlatnická 184, 434 01 
Most

Cílová skupina Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádou-
cími jevy

Plánovaná kapacita 35 klientů, 2.000 intervencí, denní návštěvnost 15 uživatelů

Období realizace Služba je poskytována od roku 2007. Je poskytována celoročně. V plánu je službu/ak-
tivitu poskytovat/provozovat po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 600.000 Kč

Realizátor projektu Komunitní centrum Chánov, o.s., Zlatnická 206, 434 01 Most , IČO 26542943, statutár-
ní zástupce/jednatel : Iveta Millerová

Web / katalog sociálních služeb www.chanov.cz
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Koordinační skupina č.      KS2/3.6

Název                                   OLIVÍN

Registrovaná sociální služba (§) § 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, reg.č. 2868960

Působnost a místo realizace místní, Obrnice, Nová výstavba č. 206 

Cíle projektu

Prosazování práv dětí, prevence umísťování dětí mimo rodinu a vytváření příznivých 
podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavní péče, zlepšení výchovy dětí v rodi-
nách, podpora odpovědného vedení domácnosti a hospodaření s penězi, zvyšování 
kompetencí rodičů i dětí.

Cílová skupina                     Osoby žijící na katastrálním území obce Obrnice (včetně Českých Zlatníků a Chanova) 

Popis aktivit projektu

Nabízí volnočasové aktivity zaměřené na kulturní a sportovní vyžití, výtvarné, ru-
kodělné nebo hudební dílny, vzdělávací aktivity formou přednášek s odborníky nebo 
skupinová setkání nad určitým aktuálním tématem, doprovody a pomoc při vyjed-
návání s třetí stranou, bezplatné psychologické poradenství, odborná pomoc spec. 
Pedagoga při řešení poruch chování nebo poruch učení u dětí, atd.

Plánovaná kapacita             Počet rodin ročně - 30, počet kontaktů a intervencí za rok - 700

Období realizace                 
Služba je poskytována od 1.5.2013 a její provoz je zajištěn do 31.6.2015. V případě fi-
nančního zajištění plánujeme poskytování služby po celou dobu III. KP (2015 – 2018). 
Služba je poskytována celoročně.

Předpokládané roč. náklady 1.450.000 Kč

Předpokládané zdroje financo-
vání MPSV OPLZZ, KÚ ÚK, Město Most, Obec Obrnice

Realizátor projektu             Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Bc. Lucie Matějovicová, 
Mírová č. 111, 435 21  Obrnice, IČO: 21551413

Web / katalog sociálních služeb                                  www.ocss.cz

Koordinační skupina č. KS2/3.7

Název Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrovaná sociální služba (§) §65 zákona o sociálních službách, č. registrace 267330/07

Působnost a místo realizace Most, J. Průchy 1915, Mostecký region

Cílová skupina Děti a mládež do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Rodiny s dětmi

Plánovaná kapacita Plánovaný počet klientů - 280
Plánovaný počet intervencí - 550

Období realizace Služba je poskytována od 12. 1. 1998, celoročně, aktivity jsou plánovány po celé 
období KP

Předpokládané roční náklady 900.000 Kč

Realizátor projektu
Fond ohrožených dětí, IČO : 00499277
Na Poříčí 1038/6, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1
JUDr. Marie Vodičková

Web / katalog sociálních služeb www.fod.cz



Projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 
(CZ.1.04/3.1.03/97.00066)

104

Koordinační skupina č. KS2/3.8

Název Sociální práce v ohrožených rodinách Most 

Registrovaná sociální služba (§) § 65, reg.č. 2013307

Působnost a místo realizace Regionální.  Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most; tel.: 417 638 956; e-mail: spr@most.
diakonie.cz

Cílová skupina

Služba SP je určena pouze pro úplné nebo neúplné rodiny s dítětem, u kterého je 
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou 
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení 
jeho vývoje. Partnerem pracovníků SP je vždy dospělý (starší 16 let) člen rodiny se 
zájmem o řešení nepříznivé situace.
Cílovou skupinou SP nejsou mladší 16 let, bezdětné rodiny, ani rodiny, jejichž tíživá 
životní situace neohrožuje vývoj dítěte.

Plánovaná kapacita 40 rodin ročně; 180 osob (dospělí a děti); 1000 intervencí

Období realizace celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 2 500 000 Kč

Realizátor projektu Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most, IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb most.diakonie.cz

Koordinační skupina č. KS2/3.9

Název Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrovaná sociální služba (§) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 zákona č. 108/2006 Sb.
číslo registrace služby – identifikátor služby 6776446

Působnost a místo realizace Služba je poskytována v lokalitách Most, Chánov, Bečov, adresa zařízení: P. Jilemnic-
kého 2459,Most

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku 
dopadů špatné a dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nejsou schopni 
sami zvládnout bez pomoci. 

Plánovaná kapacita

Výhled na rok 2015
počet uživatelů (unicitních, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování soc. služby)/
rodin: 45
počet intervencí: 2828

Období realizace Služba je poskytována od roku 2001 a bude poskytována každodenně po celý rok. Je 
v plánu poskytovat tuto službu po celou dobu třetího komunitního plánu

Předpokládané roční náklady 2.054.324 Kč

Realizátor projektu Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457,43401 Most, IČO 70828920, Statutární 
zástupce: Mgr. Eva Čenkovičová

Web / katalog sociálních služeb http://www.charitamost.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=sas-rozmarynek#directory-detail
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Koordinační skupina č. KS2/3.10

Název RADDAR

Registrovaná sociální služba (§) SAS dle § 65, č. registrace 9964947

Působnost a místo realizace Most – U Věžových domů 2935
Žatec – Husova 1200

Cílová skupina Rodiny s dětmi

Plánovaná kapacita Ambulantní forma: 150 uživatelů/rok, 500 intervencí/rok, denní návštěvnost: 5
Terénní forma: 20 klientů za rok, 420  kontaktů za rok

Období realizace

od 11. 1. 2012
je poskytována celoročně
ano, máme v plánu poskytovat/provozovat po celou dobu třetího komunitního 
plánu (2015 – 2018)

Předpokládané roční náklady 703.100 Kč

Realizátor projektu o.s. MOSTY – sociálně psychologické centrum, Most, J. Skupy 2303/21, IČ: 26661306
Mgr. Kateřina Malá

Web / katalog sociálních služeb www.osmosty.cz 

Koordinační skupina č.      KS2/3.11

Název                                   SPOLU V ULICÍCH

Registrovaná sociální služba (§) § 69 – terénní programy, reg.č. 8897392

Působnost a místo realizace místní, Obrnice, Nová výstavba č. 198 

Cíle projektu

Zlepšit využívání služeb veřejné správy, usnadnit přístup k zaměstnávání, bydlení, 
vzdělávání, sociální ochraně a ke zdravotní péči, posílit vědomí základních občan-
ských povinností a zároveň schopnost prosazovat svá obč. práva, přispět ke změnám 
v přirozeném prostředí obyvatel, podpořit důstojné bydlení, zajistit primární preven-
ci závislostí…

Cílová skupina                     Osoby žijící na katastrálním území obce Obrnice (včetně Českých Zlatníků a Chanova) 

Popis aktivit projektu

Služba nejvíce napomáhá při řešení situací se třetí stranou. Pomáhá uživatelům při 
zajištění finanční situace v hmotné nouzi, v dluhové oblasti pomáhá při komunikaci 
s věřiteli a exekutory, doprovází uživatele na jednání, pomáhá při komunikaci a je 
psychickou podporou v nepříjemných situacích. Aktivity probíhají v přirozeném 
prostředí uživatele nebo jinde v terénu.

Plánovaná kapacita             Počet uživatelů za rok - 70, počet kontaktů a intervencí za rok - 500

Období realizace                 
Služba je poskytována od 1.5.2013 a její provoz je zajištěn do 31.6.2015. V případě fi-
nančního zajištění plánujeme poskytování služby po celou dobu III. KP (2015 – 2018). 
Služba je poskytována celoročně a vždy 4 hodiny denně.

Předpokládané roč. náklady 750.000,- Kč

Předpokládané zdroje  
financování MPSV OPLZZ, KÚ ÚK, Město Most, Obec Obrnice

Realizátor projektu             Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Bc. Lucie Matějovicová, 
Mírová č. 111, 435 21  Obrnice, IČO: 21551413

Web / katalog sociálních služeb                                  www.ocss.cz
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Koordinační skupina č. KS2/3.12

Název Asistence v sociálně slabých rodinách a pomoc jednotlivcům

Registrovaná sociální služba (§) § 69 - terénní programy,  reg.č. 8389381

Působnost a místo realizace Město Most, převážně v lokalitách „Stovky a Sedmistovky“, Most, Fr. Malíka 973

Cílová skupina

Služba je určena rodinám a jednotlivcům 
K aktivitám služeb se řadí – podpora a doprovod při jednání se státní správou či 
dalšími státními a nestátními subjekty, jednání s věřiteli uživatelů služeb, pomoc při 
komunikaci v rodině a se širší společností, podpora v hledání zaměstnání, podpora 
vzdělávání školou povinných dětí v rodinách a dospělých jedinců, rozvíjejících své 
znalosti a schopnosti.

Plánovaná kapacita Počet klientů: 90, počet intervenci 2500, 

Období realizace Služba je poskytována od 1. 1. 2007 Služba je poskytována celoročně. Služba bude 
provozována po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 1.626.940

Realizátor projektu

Oblastní charita Most 
Sídlo: Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most, IČO: 70828920
Statutární zástupce: Mgr. Eva Čenkovičová; tel: 476 119 999, e-mail: charita@charita-
most.cz;

Web / katalog sociálních služeb www.charitamost.cz  http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz,  http://www.mesto-most.cz,  
http://www.euroreg.cz/sa 

Koordinační skupina č. KS2/3.13

Název Terénní programy

Registrovaná sociální služba (§) § 69, Reg.č. 2112196

Působnost a místo realizace Území města Most v části Rudolice – Chánov. Místo: dle potřeb uživatelů.

Cílová skupina osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Plánovaná kapacita 80 klientů / 1 500 kontaktů

Období realizace
Služba je poskytována od roku 2007. Je poskytována celoročně. V plánu je službu/
aktivitu poskytovat/provozovat po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 
2018) 

Předpokládané roční náklady 750.000 Kč

Realizátor projektu Komunitní centrum Chánov, o.s., Zlatnická 206, 434 01 Most , IČO 26542943, statutár-
ní zástupce/jednatel : Iveta Millerová

Web / katalog sociálních služeb www.chanov.cz
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Koordinační skupina č.      KS2/3.14

Název                                   Asistovaný styk při předávání dětí mezi rodiči

Registrovaná sociální služba (§) není

Působnost a místo realizace Regionální, M. Alše 3274, 434 01 Most; tel.: 417 638 952; e-mail: ad@most.diakonie.cz

Cíle projektu Cílem projektu je podpořit rodiče při předávání dětí v situaci, kdy by setkání rodičů 
mohlo významně negativně dít ovlivnit až poškodit.

Cílová skupina                     
Služba je určena rodičům, u kterých OSPOD identifikovalo rizikové chování rodičů 
při vzájemném styku souvisejícím s kontaktem druhého rodiče nebo s předáváním 
dítěte mezi rodiči.

Popis aktivit projektu
 y Zajištění bezpečných prostor pro setkání
 y Zajištění prostor v době, která vyhovuje oběma rodičům (16 hodin denně, 7 dní 

v týdnu)

Plánovaná kapacita             10 rodin ročně

Období realizace                 celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady Služba je realizovaná v rámci možností, které poskytuje služba Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi v tísni Most

Předpokládané zdroje financování Bez nákladů

Realizátor projektu             Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most, IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb                                  most.diakonie.cz

Koordinační skupina č.      KS2/3.15

Název                                   Rodinná mediace

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Regionální. Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most; tel.: 417 638 957; e-mail: spr@most.
diakonie.cz

Cíle projektu Cílem projektu je podpořit rodiče v mimosoudním jednání o úpravě styku s dítětem.

Cílová skupina                     Manželé, rodiče řešící spor vztahující se na dítě/děti, nejsou schopni společně komu-
nikovat, sami se dohodnout a dohodu dodržovat.

Popis aktivit projektu

Výsledkem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda 
společensky přijatelná pro všechny zúčastněné. Na rozdíl od soudního jednání se na 
její podobě podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda zahrnuje kon-
krétní postupy řešení, rozdělení zodpovědností, úkolů i sankce za její nedodržení. 
Aktivity vedoucí k dosažení cíle:

 y Sběr informací o daném případu – seznámení se s charakterem sporu, dostupnými 
materiály a stanovisky jednotlivých stran.

 y Ulehčení komunikace – facilitace celého jednání.
 y Analýza informací – definování sporných bodů, rozlišení jejich závažnosti.
 y Tvorba dohody – zvažování jednotlivých návrhů, sepsání společné dohody.

Plánovaná kapacita             5 rodin ročně

Období realizace                 celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roč. náklady 50.000 Kč

Předpokládané zdroje financování MPSV, KÚ ÚK, město Most a Litvínov

Realizátor projektu             Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most, IČO: 70863601

Web/katalog soc. služeb                                  most.diakonie.cz
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Koordinační skupina č.      KS2/3.16

Název                                   Doprovázení pěstounů

Registrovaná sociální služba (§) není

Působnost a místo realizace Regionální. Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most; tel.: 417 638 956; e-mail: spr@most.
diakonie.cz

Cíle projektu Cílem projektu je podpořit pěstounské rodiny při poskytování náhradní rodinné péče.

Cílová skupina                     Služba je určena pěstounským rodinám. Jak osobám pečujícím, tak i osobám v evi-
denci, s nimiž DP uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Popis aktivit projektu

 y Podpora pěstounské rodiny při zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy 
a péče o svěřené děti.

 y Posilování pěstounů v  samostatnosti při řešení problémů v  rodině a  budování 
vlastní nezávislosti na službě.

 y Pomoc s naplňováním potřeb dítěte v rámci pěstounské rodiny, zejména v oblasti 
citových vazeb.

 y Poradenství, doprovázení a vzdělávání

Plánovaná kapacita             40 rodin ročně

Období realizace                 celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roč. náklady 900.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování Státní příspěvek na službu (MPSV – ÚP)

Realizátor projektu             Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most, IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb                                  most.diakonie.cz
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Tab. č. 48 – Priorita KS2 č. 4 

Priorita
KS2/4

Název: Služby pro osoby v krizi

Popis: Tato priorita je zaměřena na služby, které poskytují pomoc lidem v krizové situaci, ze které se 
nejsou schopni sami a za pomoci obvyklých strategií, vymanit. Tyto služby jsou poskytovány 
formou ambulantní a terénní.

Zdůvodnění: Cílem je podpora a pomoc v průběhu krize, minimalizace negativních dopadů a bezpečnost-
ních rizik plynoucích z krize a napojení klienta na adekvátní zdroje služeb, vedoucí k úspěšné-
mu řešení krizového stavu. Pomocí těchto služeb se zmírní dopady osobních krizí a eliminuje 
se rozvoj následných sociálních zdravotních nebo existenčních problémů. Zároveň se zvýší 
motivace klientů k reálné změně životní strategie. Tyto služby budou mít zároveň charakter 
preventivních opatření ve smyslu podpory osob ohrožených sociální exkluzí.
Reaguje na T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indi-
kátor (název, 

popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/4.1 Linka duševní tísně Most k naději Počet kontaktů
Počet hovorů

2.500/rok
1.500/rok

KS2/4.2 Krizová poradna Most k naději Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

60/rok
300/rok
1 klient

Nově v KP

KS2/4.3 Občanská poradna Diakonie 
ČCE – SSP 
v Mostě

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

1.200/rok
1.800/rok
7 klient

KS2/4.4 Kontaktní místo oběti domácího násilí Diakonie 
ČCE – SSP 
v Mostě

Počet klientů 10/rok

KS2/4.5 Kontaktní místo oběti trestných činů Diakonie 
ČCE – SSP 
v Mostě

Počet klientů 30/rok

KS2/4.6 Centrum sociálního poradenství Oblastní cha-
rita Most

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

350/rok
1.300/rok
3

KS2/4.7 Obrnická sociální poradna Obrnické 
centrum soc. 
služeb

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

50/rok
600/rok
2 klienti

Nově v KP

KS2/4.8 Probační a mediační služba Probační 
a mediační 
služba

Počet klientů 600/rok

KS2/4.9 Poradna pro rodinu Městská 
správa sociál-
ních služeb

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěva

200/rok
1.000/rok
5 klientů

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/aktivity/
služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indi-
kátor (název, 

popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS2/4.1

Název Linka duševní tísně

Registrovaná sociální služba (§) § 55 – telefonická krizová pomoc, reg.č. 4876605

Působnost a místo realizace Působnost celostátní s převahou Ústeckého kraje. 

Cílová skupina Osoby v krizi

Plánovaná kapacita
Počet kontaktů za rok – 2.500 (hovory v rámci služby + mlčení, zneužití, profesní 
kontakty, apod.)
Počet hovorů za rok – 1.500

Období realizace
Služba je poskytována od roku 1993. V případě finančního zajištění bude provozová-
na celoročně v nepřetržitém provozu a to po celou dobu třetího komunitního plánu 
(2015 – 2018). 

Předpokládané roční náklady 1.703.504 Kč

Realizátor projektu Most k naději, Lubomír Šlapka, Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČO: 63125137

Web / katalog sociálních služeb http://www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/linka-dusevni-tisne-679/

Koordinační skupina č.      KS2/4.2

Název                                   Krizová poradna

Registrovaná sociální služba (§) § 37 b) Odborné sociální poradenství. Identifikátor služby 4641267 

Působnost a místo realizace Jilemnického 1929, 434 01 Most

Cíle projektu
Podpora osob v krizi, obětí trestných činů, obětí domácího násilí se zaměřením na 
krizovou intervenci, jejich stabilizaci při vyrovnání s následky krize a usnadnění ná-
vratu k běžnému živou. Součástí krizové poradny je i e-mailové poradenství.

Cílová skupina                     Osoby v krizi

Popis aktivit projektu

1. Sociálně terapeutické činnosti (orientace v soc. síti, základní právní poradenství, 
psychosociální poradenství),
2. zprostředkování navazujících služeb s policií, právníkem, psychologem, lékařem, 
terapeutem, atd., střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a sta-
bilitu v životě uživatele), 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s přirozeným soc. prostředím, 6. řešení dlouhodobých následků traumatu, cíl zpětná 
kontrola nad vlastním životem.

Plánovaná kapacita             Počet klientů za rok – 60. Počet intervencí za rok – 300. Denní návštěvnost - 1

Období realizace                 Služba bude poskytována celoročně. Provoz poradny plánujeme po celou dobu 
komunitního plánu (2015-2018).

Předpokládané roční náklady 1.063.903 Kč

Předpokládané zdroje  
financování MPSV, Ústecký kraj

Realizátor projektu             Most k naději, Lubomír Šlapka, Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČO: 63125137

Web / katalog sociálních služeb                                  http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/krizova-poradna-958/
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Koordinační skupina č. KS2/4.3

Název Občanská poradna Most 

Registrovaná sociální služba (§) § 37, reg.č. 1988848

Působnost a místo realizace Krajská.  Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most; tel.: 417 638 954; e-mail: op@most.diakonie.cz

Cílová skupina

Služba OP je určena pouze dospělým, případně mladistvým v doprovodu dospělého 
v obtížné sociální situaci. 
Cílovou skupinou nejsou lidé, kteří hledají právní zastupování, řeší problém trestně-
právního nebo obchodněprávního charakteru.

Plánovaná kapacita Počet klientů: 1200; počet kontaktů (intervencí): 1800, denní návštěvnost - 7

Období realizace celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 2.800.000 Kč

Realizátor projektu Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most, IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb most.diakonie.cz

Koordinační skupina č. KS2/4.4

Název Občanská poradna Most – kontaktní místo pro oběti domácího násilí

Registrovaná sociální služba (§) § 37, reg.č. 1988848

Působnost a místo realizace Krajská.  Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most; tel.: 417 638 954; e-mail: op@most.diakonie.cz

Cílová skupina Služba OP je určena pouze dospělým, případně mladistvým v doprovodu dospělého, 
kteří jsou obětmi domácího násilí.

Plánovaná kapacita Počet klientů ročně: 10

Období realizace celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady Služba je poskytována v rámci specializovaných projektů nebo v rámci hlavní činnos-
ti a tvoří zhruba 0,8 % celkových nákladů OP, cca 25.000 Kč

Realizátor projektu Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most,  IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb most.diakonie.cz

Koordinační skupina č. KS2/4.5

Název Občanská poradna Most – kontaktní místo pro oběti trestných činů

Registrovaná sociální služba (§) § 37, reg.č. 1988848

Působnost a místo realizace Krajská.  Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most; tel.: 417 638 954; e-mail: op@most.diakonie.cz

Cílová skupina Služba OP je určena pouze dospělým, případně mladistvým v doprovodu dospělého, 
kteří jsou obětmi trestných činů.

Plánovaná kapacita Počet klientů: 30

Období realizace celoročně, po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady Služba je poskytována v rámci specializovaných projektů nebo v rámci hlavní činnos-
ti a tvoří zhruba 2,5 % celkových nákladů OP, cca 70.000 Kč

Realizátor projektu Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě; Blahoslav Číčel, ředitel, U Města 
Chersonu 1675, Most,  IČO: 70863601

Web / katalog sociálních služeb most.diakonie.cz
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Koordinační skupina č. KS2/4.6

Název Centrum sociálního poradenství

Registrovaná sociální služba (§) § 37 - odborné sociální poradenství, reg. č. 3475445

Působnost a místo realizace Okresní, místo realizace Františka Malíka 973, 434 01 Most

Cílová skupina

Služba je určena dospělým osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace, 
a usiluje o to, aby netrpěly neznalosti svých práv a povinností, dostupností odbor-
ných služeb či sníženou schopností vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy.  Oblasti 
pomoci: bydlení, poradenství při stabilizací finanční situace, protidluhová prevence, 
pracovněprávní, rodinné a partnerské vztahy. 

Plánovaná kapacita Počet klientů: 350, počet intervenci 1300, denní návštěvnost: 3 uživatelé

Období realizace Služba je poskytována od 1. 1. 2007 Služba je poskytována celoročně. Služba bude 
provozována po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roční náklady 616.047 Kč

Realizátor projektu

Oblastní charita Most 
Sídlo: Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most; Doručovací adresa: Františka Malíka 
973, 434 01 Most
Statutární zástupce: Mgr. Eva Čenkovičová; tel: 476 119 999, e-mail: charita@charita-
most.cz; IČO: 70828920

Web / katalog sociálních služeb www.charitamost.cz,  http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz,  http://www.mesto-most.cz,  
http://www.euroreg.cz/sa 

Koordinační skupina č.      KS2/4.7

Název                                   OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA

Registrovaná sociální služba (§) § 37 – odborné sociální poradenství, reg.č. 2597207

Působnost a místo realizace Místní, Obrnice, Nová výstavba č. 198 

Cíle projektu

Zlepšit schopnost řešit konflikty a rizikové situace, zajistit základní prevenci a pomoc 
týkající se závislostí, delikvence a kriminality, podpořit důstojné bydlení uživatelů, na-
bídnout hodnotné životní strategie jako alternativy k současným rizikovým a sociálně 
patologickým tendencím, pomoci při řešení dluhů, pomoc při hledání práce, atd.

Cílová skupina                     Osoby žijící na katastrálním území obce Obrnice (včetně Českých Zlatníků a Chanova) 

Popis aktivit projektu

Služba poskytuje individuální konzultace a poradenství, organizuje vzdělávací před-
nášky s odborníky na aktuální témata, nabízí bezplatné právní poradenství, pomáhá 
při komunikaci s třetí stranou (úřady, věřitelé, exekutoři, apod.), nabízí pomoc při 
řešení pracovní a finanční oblasti, apod.

Plánovaná kapacita             Počet klientů za rok - 50, počet kontaktů a intervencí za rok – 600, denní návštěvnost - 2

Období realizace                 

Služba je poskytována od 1. 8. 2013 a její provoz je zajištěn do 31. 6. 2015. V případě 
finančního zajištění plánujeme poskytování služby po celou dobu III. KP (2015 – 
2018). Služba je poskytována celoročně v pracovních dnech (kromě pátku) 4 hodiny 
denně.

Předpokládané roč. náklady 750.000 Kč

Předpokládané zdroje financo-
vání MPSV, KÚ ÚK, Město Most, Obec Obrnice

Realizátor projektu             Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Bc. Lucie Matějovicová, 
Mírová č. 111, 435 21  Obrnice, IČO: 21551413

Web / katalog sociálních služeb                                  www.ocss.cz
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Koordinační skupina č.      KS2/4.8

Název                                   Probační a mediační služba

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace okres Most, Pionýrů č. 2921/11

Cílová skupina                     Osoby, proti kterým je zahájeno trestní řízení, podezřelý, obviněný, odsouzený a po-
škození.

Popis aktivit projektu
Osobní jednání s pachateli trestných činů, s poškozenými, s poskytovateli výkonu 
trestu obecně prospěšných prací. Spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti 
začlenění odsouzených do běžného života. 

Plánovaná kapacita             600 klientů ročně

Období realizace                 Celoroční činnost. Plánujeme provoz po celou dobu KP III. (2015 – 2018)

Předpokládané roční náklady Plně financováno ze státního rozpočtu

Předpokládané zdroje  
financování Státní rozpočet

Realizátor projektu             Probační a mediační služba, IČO: 70888060, kontaktní osoba: Mgr. Jarolímová, mobil 
– 733788968, email: mjarolimova@pms.justice.cz

Web / katalog sociálních služeb                                  www.justice.cz 

Koordinační skupina č.      KS2/4.9 

Název                                   Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Registrovaná sociální služba (§) § 37 odborné sociální poradenství, reg.č. 6305505

Působnost a místo realizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Komořanská 818, 434 01 Most

Cílová skupina                     

Osoby v krizi, rodiny s  dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby 
ohrožené závislostí nebo závislými na návykových látkách, osoby s chronickým 
duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, senioři, osoby komerčně 
zneužívané, děti a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucí-
mi jevy.

Plánovaná kapacita             počet klientů za rok: 200, počet intervencí za rok: 1000, průměrná denní návštěvnost 
služby 5 klientů 

Období realizace                 Služba je poskytována od 1. 1. 2007, celoročně.  Budeme poskytovat službu po celou 
dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018) 

Předpokládané roč. náklady 1.255.000 Kč

Realizátor projektu             

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace. Statutární zá-
stupce: Bc. Vlasta Jakubcová, ředitelka. Barvířská 495, 434 01 Most. IČO: 00831212
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Komořanská 818, 434 01 Most. 
Vedoucí zařízení: Bc. Iva Macudzinská, DiS.
Telefon do poradny: 478 622 359, e-mail: poradna@msss-most.cz

Web / katalog sociálních služeb                                  www.msss-most.cz
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Tab. č. 49 – Priorita KS2 č. 5

Priorita
KS2/5

Název: Prevence sociálně-patologických jevů a kriminality 

Popis: Zajištění besed primární prevence, pořádání jednorázových preventivních akcí a výjezdů. 
Pocit bezpečí chceme posilovat pořádáním osvětových besed s širokou veřejností.

Zdůvodnění: Besedy primární prevence a preventivní akce budou cíleny na děti a mládež ve všech stupních 
vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), budou cíleny na osoby ze sociálně slabých rodin se sníženou možností 
uspět na trhu práce, osoby závislé či experimentující s návykovými látkami, patologické hráče 
apod. Pro zvýšení pocitu bezpečí obyvatel chceme pořádat osvětové besedy.
Reaguje na T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný indi-
kátor (název, 

popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Ko-
mentář

KS2/5.1 Programy primární 
prevence

Most k naději
NZDM Zimák

MmM, OSV - OSPOD
Městská policie

Počet besed
Počet účastníků
Počet besed
Počet účastníků
Počet besed
Počet účastníků
Počet besed
Počet účastníků

10/rok
200/rok
24/rok
40/rok
2/rok
20/rok
300/rok
6.000/rok

KS2/5.2 Preventivní akce MmM, OSV – OSPOD
Městská policie

Počet výjezdů
Počet účastníků
Počet táborů
Počet účastníků
Počet akcí
Počet účastníků
Počet výletů 
Počet účastníků

1/rok
20/rok
1/rok
20/rok
20/rok
400/rok
4/rok
120/rok

KS2/5.3 Protidluhové semi-
náře

Diakonie ČCE – SSP v Mostě 
a Statutární město Most

Počet seminářů
Počet účastníků

5/rok
60/rok

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projek-
tu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indi-
kátor (název, 

popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS2/5.1

Název Programy primární prevence

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Místní, katastrální území ORP Most

Cílová skupina Děti a mládež ze SVL ve věku 3 – 26 let

Plánovaná kapacita

Most k naději – 10 besed/ rok, 200 účastníků/rok
NZDM- 24 besed/rok, 40 účastníků/ rok (na každé besedě alespoň 8 účastníků)
OSPOD- 2 besedy/rok, 20 účastníků/ rok (na každé besedě alespoň 10 účastníků)
MěP – 300 besed/rok, 6 000 účastníků/ rok (na každé besedě alespoň 20 účastníků)

Období realizace Služby jsou poskytovány celoročně. Služby budou poskytovány ve stejném rozsahu 
po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roční náklady 

Most k naději – 200.000 Kč.
NZDM – 2.100.000 Kč (celoroční provoz zařízení)
OSPOD – 0 Kč (besedy jsou pořádány v rámci běžné náplně práce)
MP – 0 Kč (besedy jsou pořádány v rámci běžné náplně práce preventistů)

Realizátor projektu

Most k naději, P. Jilemnického 1929/9, Most, IČ: 63125137, Lubomír Šlapka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 – 26 let v Mostě – Rudolická 1700/2, Most
Statutární město Most, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Most

Web / katalog sociálních služeb http://www.mostknadeji.eu/
http://www.mesto-most.cz/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-15-26-let/os-1596

Koordinační skupina č. KS2/5.2

Název Preventivní akce

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace
Místní, katastrální území ORP Most
Statutární město Most, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Most

Cílová skupina Děti a mládež ze SVL ve věku 6 – 26 let

Plánovaná kapacita

OSPOD- 1 výjezd/rok, účast 20 dětí
MěP – 1 týdenní tábor/rok, účast 20 dětí/rok
MěP – 20 jednodenní akce/rok, účast 400 osob/rok
MěP – 4 celodenní výlety/rok, účast 120 osob/rok

Období realizace Služby budou poskytovány ve stejném rozsahu po celou dobu třetího komunitního 
plánu.

Předpokládané roční náklady OSPOD – 50.000 Kč 
MěP – 230.000 Kč

Realizátor projektu Statutární město Most, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Most

Web / katalog sociálních služeb www.mesto-most.cz
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Koordinační skupina č. KS2/5.3

Název Protidluhové semináře

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Místní, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let „Zimák“, Rudolická 1700/2, Most

Cílová skupina Osoby 15+ ze SVL 

Plánovaná kapacita

5 pořádaných seminářů/rok, 60 účastníků/rok (12 účastníků na 1 semináři)
1 proběhlá anketová akce/rok
1 brožura zaměřená na aktuální téma celkem
1 informační plakát/rok

Období realizace Semináře budou konány ve stejném rozsahu po celou dobu třetího komunitního 
plánu.

Předpokládané roč. náklady 297.000 Kč

Realizátor projektu

Do 30. 6. 2015 - Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, U Města Cherso-
nu 1675/8, Most, IČ: 70863601, Ing. Blahoslav Číčel
Od 1. 7. 2015 - Statutární město Most, Radniční 1/2, Most, 00266094, JUDr. Hana 
Jeníčková (nebo smluvní dodavatel)

Web / katalog sociálních služeb http://most.diakonie.cz/
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Tab. č. 50 – Priorita KS2 č. 6

Priorita
KS2/6

Název: Rozvoj komunitní práce a podpora komunitních řešení

Popis: Komunitní práce je zaměřena na pomoc při řešení sociálních problémů prostřednictvím 
podpory společenství – komunit – v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají a má vést 
k vyvolání a podpoře změny v rámci místního společenství. Aktivity mají napomáhat k aktivi-
zaci lidí, aby hledali způsoby řešení problémů a naučili se je řešit sami.

Zdůvodnění: Vzhledem k situaci v sociálně vyloučených lokalitách je potřeba co nejvíce obyvatel těchto 
lokalit zapojit do řešení situace v místě, kde žijí.  Prioritou budou také řešeny problémy v ne-
dostatečné nabídce volnočasových i vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a jejich rodiny ze 
sociálně vyloučených lokalit.
Reaguje na T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/ 
aktivity/služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/6.1 Komunitní práce v Polyfunkčním 
centru Chanov

Dům romské 
kultury, o.p.s.

Počet dětí
Z toho 
dokončen ročník
Z toho nástup 
na SŠ

15/rok
90%

50%

Nově v KP

KS2/6.2 Klub národnostních menšin SmM – Klub 
národnostních 
menšin

Počet klientů
Počet akcí

100/rok
6/rok

KS2/6.3 Komunitní centrum Duhovka Duhovka, z. s. Počet osob 
Obrnice
Počet osob 
Bečov
Počet akcí

60/rok

30/rok

5/rok

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/ 
aktivity/služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný  
indikátor  

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/  
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č.      KS2/6.1

Název                                   Komunitní práce v Polyfunkčním centru Chanov

Registrovaná sociální služba (§) Neregistrované služby

Působnost a místo realizace Dům romské kultury – Polyfunkční centrum, Zlatnická 5/184, Most

Cíle projektu
Úspěšné ukončení povinné školní docházky, bezproblémový nástup na střední ško-
lu, ukončení studia výučním listem. Rozvoj manuální zručnosti, příprava na řemeslné 
učební obory a řemeslně zaměřené rekvalifikace. 

Cílová skupina                     Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ze SVL

Popis aktivit projektu
Doučování žáků ZŠ, SŠ a podpora k ukončení studia, polytechnická výchova, pracov-
ní ukázky a ochutnávky, provoz řemeslných a kreativních dílen, sportovní a volnoča-
sové aktivity.

Plánovaná kapacita             Doučování - 15 podpořených dětí/rok, z toho 90 % dětí, které úspěšně dokončily 
ročník a 50 % dětí, které nastoupily na SŠ. 

Období realizace                 Služby v klubech jsou poskytovány celoročně. Služby budou poskytovány ve stej-
ném rozsahu po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roč. náklady 2.400.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování Strukturální fondy, MMR, Ústecký kraj, 

Realizátor projektu             Dům romské kultury, o. p. s., Zlatnická 5/184, Most, IČ:  25441892, Martin Nebesář

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.dumrk.cz/

Koordinační skupina č.      KS2/6.2

Název                                   Klub národnostních menšin

Registrovaná sociální služba (§) ne

Působnost a místo realizace vyloučená lokalita Most, Klub národnostních menšin, tř. Budovatelů 2407, Most

Cíle projektu
Prostřednictvím vzdělávacích a zájmových aktivit podporovat soudržnost rodiny 
a úspěšnost dětí vyrůstajících v rodině, zprostředkovávat zážitky posilující zájem 
o věci kolem sebe, podporující potřeby vzdělávání a aktivity provázející vlastní život.

Cílová skupina                     Osoby žijící v sociálně vyloučené lokalitě, práce s dětmi předškolního věku5-6 let,  
s dětmi školními 7 – 15 let , kontakt -práce s rodiči dětí

Popis aktivit projektu

Příprava na vstup do školy, doučování, nabídka volnočasových výtvarných činností, spo-
lečenských a sportovních aktivit, počítačové dovednosti, poradenství pro rodiče dětí, 
kontakt se společenským prostředím, činnosti zaměřené na celou rodinu, besedy (př. 
význam vzdělání pro budoucí povolání )-výlety, hry (podpora spolupráce dětí a rodičů).

Plánovaná kapacita             100 klientů ročně, 6 akcí ročně

Období realizace                 V provozu od 2005 nepřetržitě, celoročně (pondělí – pátek). Po celou dobu III. KP

Předpokládané roč. náklady 1.295.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování Statutární město Most, dary,

Realizátor projektu             
Statutární město Most, Odbor sociálních věcí, Oddělení bytových a sociálních služeb, 
Klub národnostních menšin. Radniční 1/2, Most. IČO: 00266094. Statutár: JUDr. Hana 
Jeníčková

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.mesto-most.cz/klub-narodnostnich-mensin/ds-3845/archiv=0&p1=1004
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Koordinační skupina č. KS2/6.3

Název Komunitní centrum DUHOVKA

Registrovaná sociální služba (§) -

Působnost a místo realizace Obrnice, Sportovní hala 224, Bečov, blok 7.

Cílová skupina Děti, mládež, rodina.

Plánovaná kapacita
60 osob / rok Obrnice
30 osob / rok Bečov
5 akcí / rok

Období realizace Služba bude poskytována celoročně a trvat po celou dobu třetího komunitního 
plánu. 

Předpokládané roční náklady 920.000 Kč

Realizátor projektu DUHOVKA, z.s. Sportovní hala 224, Obrnice 435 21, IČ: 22662995, Petr Svašek

Web / katalog sociálních služeb www.duhovka.estranky.cz 
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Tab. č. 51 – Priorita KS2 č. 7

Priorita
KS2/7

Název: Zvyšování možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a nízce kvalifikovaných 
osob.

Popis: Zaměřeno na aktivní činnost pracovních poradců a řešení zaměstnávání osob, které jsou 
dlouhodobě nezaměstnané nebo nedostatečně kvalifikované. 

Zdůvodnění: Pracovní poradenství by mělo být zaměřeno na motivaci klientů, vštípení soft skills, 
nabídce vhodných rekvalifikačních kurzů a cílené vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných 
nekvalifikovaných osob s ohledem na jejich dispozice. Dalším nástrojem zvyšování možnosti 
zaměstnání je aktivní využívání „podmínky 10%“
Reaguje na W4, T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

KS2/7.1 Poskytování služeb 
pracovního poradenství 
ve spolupráci 
s dluhovými poradnami

Dům romské 
kultury, o.p.s.

NZDM Zimák

Počet 
podpořených 
osob/rok

Počet 
nastoupených 
do zaměstnání/
rok

60 podpořených 
osob/rok v DRK
10 nástupů do 
zaměstnání/rok 
v DRK

25 podpořených 
osob/rok 
v NZDM
5 nástupů do 
zaměstnání/rok 
v NZDM

Poskytování služeb 
pracovního poradenství 
ve spolupráci s dluhovými 
poradnami

KS2/7.2 Pořádání rekvalifikačních 
kurzů pro osoby ze SVL

Dům romské 
kultury, o.p.s.

Počet 
absolventů 
kurzů/rok
Počet kurzů/rok

60 absolventů 
kurzů/rok v DRK
6 kurzů/rok 
v DRK

KS2/7.3 Využívání „podmínky 
10%“ dlouhodobě 
nezaměstnaných

Statutární 
město Most

aktivní využívání 
podmínky 10%

- Nově v KP

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS2/7.1

Název Poskytování služeb pracovního poradenství ve spolupráci s dluhovými poradnami

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace
Dům romské kultury – Zlatnická 5/184, Most
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 – 26 let v Mostě – Rudolická 1700/2, 
Most

Cílová skupina Osoby 15+  ze sociálně vyloučených lokalit, které jsou dlouhodobě nezaměstnané 
nebo jsou ohroženy nezaměstnaností

Plánovaná kapacita
Dům romské kultury – 60 podpořených osob/rok; 10 nastoupených osob do zaměstnání 
/rok
NZDM 15 – 26 let – 25 podpořených osob/rok; 5 nastoupených osob do zaměstnání /rok

Období realizace Služby jsou poskytovány celoročně. Služby budou poskytovány ve stejném rozsahu 
po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roční náklady Dům romské kultury – 482.000 Kč
NZDM – 2.100.000 Kč (celoroční provoz zařízení)

Realizátor projektu Dům romské kultury – Zlatnická 5/184, Most, IČ:  25441892, Martin Nebesář
NZDM – Rudolická 1700/2, Most, zařízení SmM

Web / katalog sociálních služeb http://www.dumrk.cz/
http://www.mesto-most.cz/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-15-26-let/os-1596

Koordinační skupina č. KS2/7.2

Název Pořádání rekvalifikačních kurzů pro osoby ze SVL

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Dům romské kultury – Polyfunkční centrum, Zlatnická 5/184, Most

Cílová skupina Nezaměstnané osoby 15+  ze sociálně vyloučených lokalit

Plánovaná kapacita 60 absolventů/rok; 10 pořádaných kurzů/rok

Období realizace Služby jsou poskytovány celoročně. Služby budou poskytovány ve stejném rozsahu 
po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roční náklady 942.000 Kč

Realizátor projektu Dům romské kultury, o. p. s.,  Zlatnická 5/184, Most, IČ:  25441892, Martin Nebesář

Web / katalog sociálních služeb http://www.dumrk.cz/

Koordinační skupina č. KS2/7.3

Název Využívání „podmínky 10%“

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Statutární město Most

Cílová skupina Dlouhodobě nezaměstnaní 

Plánovaná kapacita využívání podmínky 10% dle Usnesení Rady města Mostu č. 682/21/2013 

Období realizace Podmínka bude využívána ve stejném rozsahu po celou dobu třetího komunitního 
plánu.

Předpokládané roční náklady 0 Kč (bez nákladů)

Realizátor projektu Statutární město most, Radniční 1/2, 43401 Most, IČO: 00266094, Statutár: JUDr. 
Hana Jeníčková

Web / katalog sociálních služeb www.mesto-most.cz
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Tab. č. 52 – Priorita KS2 č. 8

Priorita
KS2/8

Název: Podpora vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit

Popis: Zaměřeno na změnu nepodnětného rodinného prostředí, zvýšení motivace ke vzdělávání 
a ovlivňování přístupu dětí i jejich rodičů ke vzdělávání.

Zdůvodnění: V Mostě je široká nabídka vzdělávání pro CS ve všech stupních (předškolní, ZŠ i SŠ), nicméně zájem 
ze strany CS zapojit se do vzdělávání je velmi nízký. V rámci činnosti ZŠ chceme připravovat děti na 
vstup do školy, podporovat a pomáhat jim při zvládání ZŠ a SŠ.
Reaguje na W3, T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indikátor  
(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/8.1 Zabezpečení předškolní 
výchovy

5. ZŠ Počet podpořených dětí za rok, 
z nichž x % plní docházku

25 podp. dětí 
/rok, 60% plní do-
cházku (na 60%) 

Nově v KP

KS2/8.2 Pobočka SŠT Most 
v Chanově

Dům romské 
kultury

Počet nastoupených žáků do 1. 
ročníku, z toho % úspěšných 
absolventů 1. ročníku

10 žáků/rok, 
z toho 85 % 
úspěšných 
absolventů 1. 
ročníku 

Nově v KP

KS2/8.3 Paprsek – program na 
podporu integrace rom-
ské komunity

Komunitní 
centrum 
Chánov

Počet dětí
Počet dospělých

12/rok
24/rok

Nově v KP

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indikátor  
(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.

Koordinační skupina č. KS2/8.1

Název Zabezpečení předškolní výchovy

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace 5. ZŠ Most – Zlatnická 186/4, Most - Rudolice

Cílová skupina Děti ve věku 3 – 6 let z Chanova

Plánovaná kapacita 5. ZŠ – 25 podpořených dětí/ rok, z nichž 60% plní docházku na 60%

Období realizace Služby je poskytována celoročně, na 5. ZŠ v době školní výuky. Služby budou posky-
továny ve stejném rozsahu po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roční náklady 796.000 Kč

Realizátor projektu 5. ZŠ, příspěvková organizace města, Zlatnická 186/4, Most - Rudolice, IČ: 49872265, 
Mgr. Monika Kynclová

Web / katalog sociálních služeb http://www.zschanov.cz/
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Koordinační skupina č. KS2/8.2

Název Pobočka Střední školy technické Most v Chanově

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Dům romské kultury – Polyfunkční centrum, Zlatnická 5/184, Rudolice

Cílová skupina Mládež ve věku 15 – 26 let z oblasti sociálně vyloučených lokalit

Plánovaná kapacita 10 žáků v 1. ročníku/rok, z nichž 85% úspěšně dokončí 1. ročník

Období realizace Služba je realizována od 09/2014. Služba je poskytována v době školní výuky. Služby 
jsou plánovány ve stejném rozsahu po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roční náklady 780.000 Kč

Realizátor projektu Dům romské kultury, o. p. s.,  Zlatnická 5/184, Rudolice, IČ:  25441892, Martin Nebesář

Web / katalog sociálních služeb http://www.dumrk.cz/

Koordinační skupina č.      KS2/8.3

Název                                   Paprsek – program na podporu integrace romské komunity

Registrovaná sociální služba (§) služba není registrována

Působnost a místo realizace Území města Most v části Rudolice – Chánov. Místo realizace : Zlatnická 184, 434 01 
Most, klub „ Klubíčko bl.13 čp.206

Cíle projektu Podpořit aktivitu předškolních dětí v sociálně vyloučené lokalitě Chánov, příprava na 
vstup dětí do první třídy základní školy

Cílová skupina                     Děti ve věku 3 – 5 let

Popis aktivit projektu

Příprava na povinnou školní docházku zahrnující systematickou přípravu dětí před-
školního věku zaměřenou na osvojení základních sociálních dovedností – metody 
estetické výchovy – prvky tance, kreslení, zpěvu… Projekt je také zaměřen na spolu-
práci s 5. ZŠ v Chánově.

Plánovaná kapacita             12 dětí + 24 rodičů/rok

Období realizace                 
Služba je poskytována od 1. 1. 2014 do konce roku 2014. V plánu je službu/aktivitu 
poskytovat/provozovat po celou dobu třetího komunitního plánu (2015 – 2018). 
Celoroční provoz (pondělí – pátek)

Předpokládané roční náklady 517.000 Kč

Předpokládané zdroje  
financování MŠMT, kraj, město

Realizátor projektu             Komunitní centrum Chánov, o.s., Zlatnická 206, 434 01 Most , IČO 26542943, statutár-
ní zástupce/jednatel : Iveta Millerová

Web / katalog sociálních služeb                                  www.chanov.cz
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Tab. č. 53 – Priorita KS2 č. 9

Priorita
KS2/9

Název: Bezpečné, dostupné a důstojné bydlení obyvatel ze SVL

Popis: Zlepšení možnosti bydlení obyvatel ze SVL.

Zdůvodnění: U nájemníků v Chanově se stále vyskytuje „návykové chování z minulého bydlení“, nechtějí 
se přizpůsobovat, učit se řídit domácnost apod. Nájemníci nepočítají s možností, že by mohly 
opět „sestoupit dolů“ do horšího bydlení. 
Reaguje na W4, T5 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 
6.7.1).:

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/  
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indikátor 
(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného  
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS2/9.1 Zvyšování kompetencí 
k řádnému užívání bytu

Komunitní 
centrum 
Chánov

Počet podpořených 
domácností/rok
Počet domácností, které 
si zachovaly stávající 
bydlení/rok

25 podpořených 
domácností/rok 
v KCCH
10 domácností/rok 
v KCCH

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indikátor 
(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/  
Komentář

KS2/9.2 Svépomocná výstava 
sociálních bytových 
buněk

Dům romské 
kultury, o.p.s.

Počet vystavěných 
buněk

3/rok

Koordinační skupina č. KS2/9.1

Název Zvyšování kompetencí k řádnému užívání bytu

Registrovaná sociální služba (§) § 69. Reg. č.: 2112196

Působnost a místo realizace Komunitní centrum Chánov – Zlatnická 206, Most - Rudolice

Cílová skupina Osoby 18+ užívající byt v oblastech SVL

Plánovaná kapacita 25 podpořených domácností/rok; 10 domácností, které se zachovaly stávající bydlení 

Období realizace Služby jsou poskytovány celoročně. Služby budou poskytovány ve stejném rozsahu 
po celou dobu třetího komunitního plánu. Realizace od června 2012.

Předpokládané roční náklady 620.000 Kč 

Realizátor projektu Komunitní centrum Chánov, Zlatnická 206, Most - Rudolice, IČ:  26542943,Iveta 
Millerová

Web / katalog sociálních služeb http://www.chanov.cz/drupal/
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Koordinační skupina č.      KS2/9.2

Název                                   Svépomocná výstavba sociálních bytových buněk (SBB) pro osoby ze SVL

Registrovaná sociální služba (§) Neregistrované služby

Působnost a místo realizace Dům romské kultury – Polyfunkční centrum, Zlatnická 5/184, Most

Cíle projektu

Výstavbou se zvýší kvalita bydlení obyvatel SVL, nové SBB budou mít pozitivní vliv 
na vzhled chanovského sídliště. Účast budoucích nájemníků na stavbě přispěje 
k vyšší udržitelnosti objektů. Zapojením se do stavebních prací získají účastníci praxi 
pro budoucí zaměstnání. 

Cílová skupina                     Osoby ze sociálně vyloučených lokalit

Popis aktivit projektu

Vytipovaní zájemci se smluvně zaváží ke svépomocné práci na stavbě a smlouvu 
o smlouvě budoucí k nájmu SBB. Bude určen počet hodin, které je potřeba odpra-
covat. Smlouva bude řešit aktivní přístup k přípravě a k hledání zaměstnání, platbu 
nájemného, péči o děti a jejich školní docházku apod. 

Plánovaná kapacita             3 ks sociálních bytových buněk/rok

Období realizace                 V závislosti na vyhlášených programech / po celou dobu třetího komunitního plánu.

Předpokládané roční náklady 900.000 Kč/buňka

Předpokládané zdroje  
financování Strukturální fondy, MMR, Ústecký kraj, 

Realizátor projektu             Dům romské kultury, o. p. s., Zlatnická 5/184, Most, IČ:  25441892, Martin Nebesář

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.dumrk.cz/
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Tab. č. 54 – Priorita KS2 č. 10

Priorita
KS2/10

Název: Činnost Lokálního partnerství

Popis: Pokračující setkávání členů stávajícího Lokálního partnerství a řešení aktuální 
problematiky SVL.

Zdůvodnění: V rámci nové struktury KP se Lokální partnerství začlení do stávající skupiny KS 2, 
nicméně ze strany členů LP je požadavek na udržení setkávání jednotlivých skupin LP 
a zachování prostoru pro řešení aktuálních otázek SVL.
Reaguje na O1, O5, T2 a T5 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

Bez 
projektového 
listu

Pokračování a koordinace 
setkávání pracovních 
podskupin KS2

Vedoucí KS2 Počet  
setkání/rok
Počet  
účastníků/rok

8 setkání/rok

85% účastníků/
rok

2x vzdělávání
2x zaměstnávání
2x bydlení
2x soc. pat. jevy

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ Komentář

KS2/10.2 Zpracování Strategického 
plánu sociálního 
začleňování 

SmM + 
Agentura 
pro soc. 
začleňování 
+ organizace 
KS2

Zpracovaný plán 1 zpracovaný 
plán

Koordinační skupina č.      KS2/10.2

Název                                   Zpracování Strategického plánu sociálního začleňování

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 43401 Most

Cíle projektu Vytvoření efektivní strategie k eliminaci problémů SVL a vytvoření nástroje k řízení 
procesů v oblasti soc. začleňování v okrese Most

Cílová skupina                     Osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo přímo sociálně vyloučené

Popis aktivit projektu
Hlavní cíle a obsah SP:

 y koordinace obecní politiky v oblasti sociálního začleňování
 y monitoring situace sociálního vyloučení v obci

Plánovaná kapacita             1 zpracovaný plán

Období realizace                 Strategický plán bude zpracován na období 2015 – 2018. 

Předpokládané roční náklady Bez nákladů

Předpokládané zdroje  
financování 

Realizátor projektu             Statutární město Most ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu 
vlády ČR a organizacemi zapojenými do KS 2

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.mesto-most.cz/cinnost-lokalniho-partnerstvi-most/d-17571
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7.5 Priority KS3
Tab. č. 55 – Priorita KS3 č. 1

Priorita
KS3/1

Název: Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny

Popis: Rodiny, děti a mládež potřebují mít k dispozici určitou nabídku služeb a aktivit, které mohou 
využít jako alternativu trávení volného času a mít tak možnost předcházet pasivitě jakožto 
zdroji pro budoucí možný vznik a rozvoj problémů.

Zdůvodnění: Ne každá rodina má k dispozici finanční prostředky pro to, aby své děti poslala na pobytový 
tábor nebo své děti vedla cíleně k aktivitě, která je finančně náročná. Proto je třeba, aby 
prostřednictvím organizátorů jednotlivých aktivit nechyběly takové, které jsou dostupné 
všem bez rozdílu jejich finančního zajištění.
Posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/
aktivity/služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indikátor 
(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS3/1.1 Skauti Most - celoroční program Junák – 
český skaut

Počet dětí
Počet dospělých

150/rok
25/rok

KS3/1.2 Tábory Pionýr, z. s. Počet dětí 150/rok

KS3/1.3 Mimoškolní aktivity Pionýr, z. s. Počet účastníků 2.000/rok

KS3/1.4 Zálesák – celoroční program Dětská 
organizace 
Zálesák

Počet akcí za rok
Pravidel. schůzky

10/150 účastní.
50/rok

KS3/1.5 Kasandra o. s. – volnočasové 
aktivity

Kasandra o. s. Počet vlastních akcí 3/rok

KS3/1.6 Volnočasové aktivity Klub dětí 
CVČ v Mostě

Osoby v kroužcích
Jednorázové akce

75/rok
5/rok

KS3/1.7 Zájmová, kulturní, sportovní 
a vzdělávací činnost pro všechny 
věkové kategorie.

Středisko 
volného času

Účastníci zájmových 
útvarů
Účastnici táborů
Účastníci akcí

450/rok

520/rok
8.000/rok

KS3/1.8 Služba mužům Apoštolská 
církev

Počet akcí
Počet účastníků

7/rok
15/rok

Nově v KP

KS3/1.9 Ženy v akci Apoštolská 
církev

Počet akcí
Počet účastníků

7/rok
25/rok

Nově v KP

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ projektu/
aktivity/služby

Realizátor 
opatření

Měřitelný indikátor 
(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.
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Koordinační skupina č. KS3/1.1

Název Skauti Most – celoroční program

Registrovaná sociální služba (§) Služba není registrována

Působnost a místo realizace Město Most a přilehlé blízké okolí (Obrnice, Patokryje, Malé Březno)

Cílová skupina děti a mládež ve věku od 4 – 18 let
dospělí 18 – 99 let

Plánovaná kapacita max. 150 dětí – průběžně po celý rok
max. 25 dospělých – průběžně po celý rok

Období realizace
Organizace realizuje aktivity od roku 1990 nepřetržitě, má celoroční provoz (Po-Čt 
a nepravidelně také víkendové akce). Činnost bude provozována po celou dobu 
třetího komunitního plánu, tj. v letech 2015 – 2018.

Předpokládané roční náklady 950.000 Kč/rok

Realizátor projektu Junák – český skaut, středisko 425.01 Most, z. s.; Ing. Michal Tarant - vedoucí středis-
ka; J. Vrchlického 288, 434 01  Most

Web / katalog sociálních služeb www.skauting.cz/most

Koordinační skupina č. KS3/1.2

Název Tábory

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Jarní a letní tábory pořádáme na území celé ČR.

Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří děti od 4 – 14 let.

Plánovaná kapacita Během jednoho roku projde našimi tábory cca 150 dětí.

Období realizace
Jarní a letní tábory realizujeme již 25 let na území města Mostu. Tábory pořádáme v ob-
dobí podzimních, jarních a letních prázdnin. Termín je vždy upřesňován a vyvěšen na 
webových stránkách. Stejně bychom rádi pokračovali i v dalším období (2015 – 2018). 

Předpokládané roční náklady 290.000 Kč/rok.

Realizátor projektu

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Dravci, p.s
Rudolf Zeus, DiS – statutární zástupce
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70693501

Web / katalog sociálních služeb http://dravci.pionyr.cz/
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Koordinační skupina č. KS3/1.3

Název Mimoškolní aktivity

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Klubovny v Mostě a Litvínově. V Mostě E. Basse 1142/9 (bývalá 13. ZŠ), v Litvínově 
Chudeřínská 141.

Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří děti od 4 – 16 let a některé kroužky navštěvují i dospělí.

Plánovaná kapacita

Během jednoho roku navštíví naše kroužky a akce pro veřejnost cca 2 000 dětí a do-
spělých, pravidelné kroužky se konají během školního roku každý týden v určený 
den, poté pořádáme cca 3-4 akce pro veřejnost, jedná se hlavně o rukodělné dílny 
(velikonoční, vánoční), pálení čarodějnic a Mikulášská. 

Období realizace

Mimo školní aktivity realizujeme 25 let na území města Mostu. Kroužky pořádáme 
během školního roku, od září do června, pravidelně každý týden. Akce pro veřejnost 
pořádáme zhruba 3krát - 4krát do roka, přesný termín je vždy upřesňován a vyvěšen na 
webových stránkách. Stejně bychom rádi pokračovali i v dalším období (2015 – 2018). 

Předpokládané roční náklady 90.000 Kč/rok.

Realizátor projektu Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Dravci, p.s. Rudolf Zeus, DiS – statutární zástupce. 
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem. IČ: 70693501

Web / katalog sociálních služeb http://dravci.pionyr.cz/

Koordinační skupina č. KS3/1.4

Název Zálesák – celoroční program

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Místní – město MOST, klubovna na býv. 13. ZŠ ul. E. Basse

Cílová skupina Děti, mládež a rodina

Plánovaná kapacita 10 akcí ročně/150 osob, pravidelné schůzky 15 dětí x 50 za rok

Období realizace Organizaci vyvíjí činnost od roku 1994, má celoroční provoz (pondělí-pátek + víken-
dové akce). Činnost bude realizovat po celou dobu III. KP tj. 2015 – 2018.

Předpokládané roční náklady 90.000,- Kč/rok

Realizátor projektu Dětská organizace Zálesák Most, U Lomu 1575/1, Most, IČ 65083211
Tomáš Smrž, Zd. Štěpánka 346, 434 01  Most

Web / katalog sociálních služeb http://zalesakmost.cz
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Koordinační skupina č. KS3/1.5

Název Kasandra o.s. – volnočasové aktivity

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Místní – tj. v Mostě. Organizace nemá vlastní provozovnu/klubovnu. Realizuje nára-
zové víkendové akce. 

Cílová skupina Děti, mládež, rodina

Plánovaná kapacita Počet vlastních akcí: 3/rok, účast na akcích jiného pořadatele v rámci KS: 10 plánova-
ných akcí pro cca 150 osob na každé

Období realizace Organizace funguje od roku 2005. Nemá celoroční provoz, realizuje pouze nárazově 
víkendové akce. Své aktivity plánuje realizovat  po celou dobu III. KP tj. 2015 - 2018

Předpokládané roční náklady 50.000 Kč/rok

Realizátor projektu Kasandra o.s., Budovatelů 1997, Most, zást. Marie Dobrá, IČ 27012719

Web / katalog sociálních služeb http://kasandra.unas.cz

Koordinační skupina č. KS3/1.6

Název Volnočasové aktivity 

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Místní v Mostě, běžný provoz v budově 15. ZŠ Most

Cílová skupina Děti, mládež a celé rodiny

Plánovaná kapacita 75 osob v kroužcích pravidelně 2x týdně, 300 osob na jednorázových akcích 5 x 
ročně

Období realizace Klub dětí funguje celoročně od roku 1995 a plánuje provozovat své aktivity po celou 
dobu III. KP

Předpokládané roční náklady 50.000 Kč/rok

Realizátor projektu
Klub dětí Centra volného času v Mostě, Česká 627/654, 434 01 Most
Statutární zástupce: Jiří Lhoták
IČ: 62209141

Web / katalog sociálních služeb www: kdmost.g6.cz
www.volnycas.v-moste.cz

Koordinační skupina č. KS3/1.7

Název Zájmová, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost pro všechny věkové kategorie.

Registrovaná sociální služba (§) -

Působnost a místo realizace Místní v Mostě a v sídle SVČ Most, ul. Albrechtická

Cílová skupina Všechny věkové kategorie.

Plánovaná kapacita 450 účastníků - zájmové útvary, 520 účastníků - táborová činnost (pobytové + pří-
městské), 8000 účastníků na akcích

Období realizace V provozu od 2010. Celoroční provoz. Budeme ji provozovat po celou dobu třetího 
komunitního plánu (2015 – 2018). 

Předpokládané roční náklady 10.000.000 Kč/rok 

Realizátor projektu Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, Danuše 
Lískovcová, IČO: 72059419

Web / katalog sociálních služeb www.svc-most.cz
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Koordinační skupina č.      KS3/1.8

Název                                   Služba mužům

Registrovaná sociální služba (§) -

Působnost a místo realizace Křesťanské centrum Apoštolské církve CBH, Jana Kubelíka 1091/23, 434 01 Most 
v prostorách hlavního společenského sálu.

Cíle projektu Pomáháme svobodným i ženatým mužům zajímavým způsobem strávit svůj volný 
čas. Tímto se snažíme podporovat roli muže a otce v rodině a ve společnosti. 

Cílová skupina                     Služba je určena všem chlapcům či mužům v jakémkoliv věku.

Popis aktivit projektu
Program pro muže, chlapce a tatínky (odborné či laické přednášky, vedení rozhovorů 
a diskusí na aktuální témata, promítání filmů, společné sportovní aktivity, výšlapy či 
výlety, organizování stanových pobytů taťků s dětmi atd.).

Plánovaná kapacita             15 osob, počet akcí 7x během roku. 

Období realizace                 

Službu poskytujeme od roku 2012. Setkání jsou nepravidelně jednou za 2 měsíce 
a to vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hod. 
V této aktivitě plánujeme pokračovat i po dobu třetího komunitního plánu (2015-
2018).

Předpokládané roční náklady 4.000 Kč/rok.

Předpokládané zdroje 
financování 

Prostředky čerpáme jednak formou dobrovolných darů a jednak z ročního rozpočtu 
naší církve v Mostě.

Realizátor projektu             Apoštolská církev, sbor bez hranic Most, J. Kubelíka 1091/23, statutár: Apoštolská 
církev, sbor bez hranic Chomutov, IČO 65080025.

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.cirkevbezhranic.eu/most.php?page=80

Koordinační skupina č.      KS3/1.9

Název                                   Ženy v akci

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Křesťanské centrum Apoštolské církve CBH, Jana Kubelíka 1091/23, 434 01 Most 
v prostorách hlavního společenského sálu.

Cíle projektu Pomáháme svobodným i vdaným ženám trávit volný čas. Tímto se snažíme podporo-
vat roli ženy v rodině a ve společnosti. 

Cílová skupina                     Služba je určena všem ženám či dívkám v jakémkoliv věku.

Popis aktivit projektu Program pro ženy a dívky (odborné či laické přednášky, vedení rozhovorů a diskusí 
na aktuální témata, tvořivost, promítání filmů).

Plánovaná kapacita             25 osob. Počet akcí: 7 akcí během roku. 

Období realizace                 
Službu poskytujeme již od roku 2008. Setkání jsou nepravidelně jednou za 2 měsíce 
a to vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hod. 
V této aktivitě plánujeme pokračovat i po dobu třetího komunitního plánu (2015-2018).

Předpokládané roční náklady 4.000 Kč/rok.

Předpokládané zdroje  
financování 

Prostředky čerpáme jednak formou dobrovolných darů a jednak z ročního rozpočtu 
naší církve v Mostě.

Realizátor projektu             
Apoštolská církev, sbor bez hranic Most, statutárním zástupcem je náš mateřský sbor 
(Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov), sídlo: Jana Kubelíka 1091/23, 434 01 
Most, IČO 65080025.

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.cirkevbezhranic.eu/most.php?page=79
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Tab. č. 56 – Priorita KS3 č. 2 

Priorita
KS3/2

Název: Mateřská centra

Popis: Volnočasové aktivity předškolní přípravy s návaznými službami služeb je nutno míti s určitou 
nabídkou služeb a aktivit, které mohou využít k trávení volného času a mít tak možnost 
rozvíjet jak dětskou osobnost tak předcházet pasivitě jakožto zdroji pro budoucí možný vznik 
a rozvoj problémů

Zdůvodnění: Uspokojení přirozených potřeb maminek na mateřské dovolené a maminek s malými dětmi 
do 8 let. V Mostě jsou tyto prorodinné aktivity z velké části zajištěny. Důležité je službu udržet 
minimálně na stávající kapacitě.
Reaguje na W3 a posiluje a rozvíjí S5, S6, S7, S8 a S10 globální SWOT analýzy (viz kapitola 6.7.1).

Opatření provozní

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

KS3/2.1 Mateřské centrum 
Barborka

Krušnohorské 
centrum pro rodinu 
a sociální péči, o. s.

Počet klientů
Počet intervencí

500/rok
2.000/rok

KS3/2.2 Volnočasové aktivity MC Pojďte si k nám 
hrát

Počet dětí
Počet dospělých

100/rok
75/rok

KS3/2.3 Klub maminek s dětmi Apoštolská církev Počet osob
Počet akcí

15/rok
70/rok

Nově v KP

Opatření rozvojová

Číslo 
projekt. 

listu

Název opatření/ 
projektu/aktivity/

služby

Realizátor opatření Měřitelný 
indikátor 

(název, popis)

Cílová hodnota 
měřitelného 
indikátoru

Poznámka/ 
Komentář

Pro období 2015 – 2018 nebyla stanovena.

Koordinační skupina č. KS3/2.1

Název Mateřské centrum Barborka 

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace Most, Karla Marxe 798/7 

Cílová skupina
 y rodiče s dětmi do 6 let, rodiče sociálně vyloučení
 y rodiny a osoby v nepříznivé sociální situaci
 y děti do 18 let

Plánovaná kapacita 500 klientů – dosp.+dětí, 2000 kontaktů/intervencí  uvedeno na rok

Období realizace Od 10/2005, celoročně, v případě dostatečných fin. prostředků po celou dobu III. KP 
i déle

Předpokládané roční náklady 850.000 Kč/rok

Realizátor projektu Krušnohorské centrum pro rodinu, z.s., Karla Marxe 798/7, 43401  Most; IČO 
26650151, Mgr. Petr Fadrhons – statutární zástupce

Web / katalog sociálních služeb http://www.kcr-most.cz
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Koordinační skupina č. KS3/2.2

Název Volnočasové aktivity

Registrovaná sociální služba (§)

Působnost a místo realizace ZŠ J. A. Komenského 474/22 434 01 Most

Cílová skupina
MC bylo založeno především pro uspokojení přirozených potřeb maminek na 
mateřské dovolené a maminek s malými dětmi do 8 let. Jeho činnost je ale otevřená 
i dalším rodinným příslušníkům – tatínkům, sourozencům i prarodičům.

Plánovaná kapacita 100 dětí, 75 dospělých v pravidelných akcích, 300 účastníků/ jednorázové akce  

Období realizace MC bylo založeno 20.6.2007, aktivně celoročně funguje od roku 2012 a své aktivity 
plánuje  provozovat po celou dobu třetího komunitního plánu (2015-2018) 

Předpokládané roční náklady 150.000 Kč/rok

Realizátor projektu
Mateřské centrum  Pojďte si k nám hrát Most, o.s., Česká 627/654, 434 01 Most
Statutární zástupce: Ivana Lhotáková
IČ:  22662006

Web / katalog sociálních služeb www.mcmost.g6.cz
www.volnycas.v-moste.cz

Koordinační skupina č.      KS3/2.3

Název                                   Klub maminek s dětmi

Registrovaná sociální služba (§) -

Působnost a místo realizace Křesťanské centrum Apoštolské církve CBH, Jana Kubelíka 1091/23, 434 01 Most 
v prostorách určených pro maminky s dětmi.

Cíle projektu Pomáháme maminkám kvalitně využít čas s dětmi. Děti si buď hrají v dětském kout-
ku anebo mají svůj oddělený program. 

Cílová skupina                     Služba je určena především maminkám na mateřské dovolené s dětmi předškolního 
věku.

Popis aktivit projektu
Program pro maminky (odborné přednášky, vedení rozhovorů na aktuální témata, 
tvořivost), hlídání dětí a program pro předškolní děti, případně program společný 
pro maminky i s dětmi formou tvoření či vycházek.

Plánovaná kapacita             Většinou kolem 10 až 20 osob včetně dětí. Počet akcí: 1 až 2 akce týdně. 

Období realizace                 

Službu poskytujeme od 2004. Pravidelná setkání jsou každé úterý od 9.30 do 12.00, 
po celý rok. O letních prázdninách organizujeme většinou na venkovních veřejných 
prostranstvích. V této aktivitě plánujeme pokračovat i po dobu třetího komunitního 
plánu (2015-2018).

Předpokládané roční náklady 3.000 Kč/rok.

Předpokládané zdroje  
financování 

Prostředky čerpáme jednak formou dobrovolných darů a jednak z ročního rozpočtu 
naší církve v Mostě.

Realizátor projektu             
Apoštolská církev, sbor bez hranic Most, statutárním zástupcem je náš mateřský sbor 
(Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov), sídlo: Jana Kubelíka 1091/23, 434 01 
Most, IČO 65080025.

Web / katalog sociálních služeb                                  http://www.cirkevbezhranic.eu/most.php
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8. Finanční část
V následujících tabulkách č. 61-63 jsou uvedena data za rok 2012. III. KP začal být zpracováván a připravován na začátku roku 
2014, kdy ještě nebyly k dispozici kompletní údaje za rok 2013. Povinné výkaznictví za rok 2013 odevzdávali poskytovatelé 
sociálních služeb až do září 2014. Vzhledem k harmonogramu prací na tvorbě III. KP nebylo možné tato data zahrnout. 

Tab. č. 57 - Nákladovost jednotlivých druhů služeb dle zdrojů – data za rok 201227

Druh služby

finanční prostředky

MPSV ÚK obec příspěvek 
zřizovatele

úhrady 
uživatelů

sponzorské 
dary

jiné 
finanční 
zdroje

finanční 
prostředky 

celkem

Denní stacionáře 806 000 0 0 2 488 329 526 839 43 116 1 051 716 4 916 000

Domovy pro osoby  
se zdravotním postižením 70 000 0 0 362 362 1 056 020 0 54 618 1 543 000

Domovy pro seniory 7 810 000 0 0 1 924 3237 46 311 740 261 233 2 316 790 75 943 000

Domovy se zvláštním režimem 170 000 0 0 1 781 144 3 509 851 515 29 490 5 491 000

Chráněné bydlení 4 449 204 100 000 100 000 0 2932128 0 1 970 668 9 552 000

Azylové domy 4774100 100 000 486 700 0 1 120 818 65 390 267 567 6 814 575

Domy na půl cesty 1000000 0 31 200 0 236 000 0,00 159 762 1 426 962

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež 612 234 50 000 108 227 694 842 0 67 200 905 322 2437 825

Noclehárny 610 000 0 77 392 0 0 64 000 128 130 879 522

Sociální poradny 2 614 000 82 270 271 400 268 082 323 000 340 738 813 106 4 712 596

Centra sociálně rehabilitačních 
služeb 1 105 000 0 0 25 000 0 0 30 000 1 160 000

Služby následné péče 1 999 522 0 0 0 0 0 1 999 522

Osobní asistence 966 000 0 303 300 0 705 939 47 800 118 500 2 141 539

Pečovatelská služba 622 000 0 58 380 6 673 985 2 472 328 0 1 743 957 11 570 650

Odlehčovací služby 2 921 000 150 000 457 000 0 1 255 029 250 000 3 885 976 8 919 005

Telefonická krizová pomoc 620 000 100 000 326 250 0 0 11 5 275 0 1 161 525

Tlumočnické služby 150 000 80 000 62 000 0 0 0 0 292 000

Kontaktní centra 540 000 250 000 349 172 0 0 0 858 000 1 997 172

SaS pro rodiny s dětmi 2 830 916 544 800 366 190 836 762 0 45 984 128 732 4 753 384

SaS pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 230 000 0 28 000 0 0 0 68 856 326 856

Terénní programy 2 577 675 100 000 883 701 0 0 12 540 2 846 829 6 420 745

celkem za všechna zařízení 46 849 403 2 379 470 6 563 305 39 206 728 64 738 988 1 785 390 26 995 369 188 518 654

V tabulce nejsou zahrnuta data za ty druhy služeb, které nejsou v regionu poskytovány, jedná se o:
 y centra denních služeb
 y  týdenní stacionáře
 y  zařízení pro krizovou pomoc
 y  nízkoprahová denní centra (poskytováno až od 2013)
 y  terapeutické komunity
 y  sociálně terapeutické dílny
 y  pracoviště rané péče
 y  intervenční centra

27 Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Most zpracovaná v  rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v  rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001).
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Graf č. 4 – Nákladovost služeb dle zdrojů
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Tab. č. 58 - Úhrady od uživatelů – data za rok 201228

Příjmy z úhrad  
uživatelů Výdaje Podíl úhrad uživatelů  

na celkových výdajích

Azylové domy 1 120 818 6 689 036 17,00%

Denní stacionáře 526 839 4 916 000 11,00%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 056 020 1 543 000 68,00%

Domovy pro seniory 46 311 740 75 943 000 61,00%

Domovy se zvláštním režimem 3 509 851 5 491 000 64,00%

Domy na půl cesty 236 000 1 426 962 16,50%

Chráněná bydlení 2 932 128 9 552 000 31,00%

Noclehárny 126 960 879 522 14,00%

Odlehčovací služby 1 255 029 8 907 646 14,00%

Osobní asistence 561 939 1 931 539 35,00%

Pečovatelské služby 2 472 328 11 570 650 16,00%

28 Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Most zpracovaná v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci úze-
mí správních obvodů obcí s rozšířenou působností (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001).
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Graf č. 5 – Úhrady od uživatelů – data za rok 2012
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Tab. č. 59 - Průměrné náklady na uživatele – data za rok 201229

Druh sociálních služeb Celkové náklady  
(100 %)

Průměrné 
náklady na 

uživatele/den 
ambulantní 

služby

Průměrné 
náklady na 

uživatele/den 
terénní služby

Průměrné 
náklady na 
uživatele/

den pobytové 
služby

Centra denních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Denní stacionáře 4 916 000,00 Kč 364,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Týdenní stacionáře 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 1 543 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 604,00 Kč

Domovy pro seniory 75 943 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 469,00 Kč

Domovy se zvláštním režimem 5 491 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 519,00 Kč

Chráněné bydlení 9 552 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 271,00 Kč

Azylové domy 6 689 036,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79,00 Kč

Domy na půl cesty                1 426 962,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 145,00 Kč

Zařízení pro krizovou pomoc 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nízkoprahová denní centra 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 437 825,00 Kč 19,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Noclehárny 879 522,00 Kč 35,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Terapeutické komunity 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Most zpracovaná v  rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v  rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001).
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Druh sociálních služeb Celkové náklady  
(100 %)

Průměrné 
náklady na 

uživatele/den 
ambulantní 

služby

Průměrné 
náklady na 

uživatele/den 
terénní služby

Průměrné 
náklady na 
uživatele/

den pobytové 
služby

Sociální poradny 4 712 596,00 Kč 4,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Sociálně terapeutické dílny 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Centra sociálně rehabilitačních služeb 1 160 000,00 Kč 88,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Pracoviště rané péče 0,00 Kč 0,00 Kč 110,00 Kč 0,00 Kč

Intervenční centra 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Služby následné péče 1 999 523,00 Kč 49,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Osobní asistence 1 931 539,00 Kč 0,00 Kč 196,00 Kč 0,00 Kč

Pečovatelská služba 11 570 650,00 Kč 0,00 Kč 68,00 Kč 0,00 Kč

Odlehčovací služby 8 907 646,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 220,00 Kč

Telefonická krizová pomoc 1 161 525,00 Kč 0,00 Kč 4,00 Kč 0,00 Kč

Tlumočnické služby 292 000,00 Kč 8,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Kontaktní centra 1 997 172,00 Kč 12,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SaS pro rodiny s dětmi 4 753 384,34 Kč 18,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SaS pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením Svaz neslyš. 326 856,00 Kč 14,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Terénní programy 6 420 745,28 Kč 0,00 Kč 20,00 Kč 0,00 Kč

Tab. č. 60 - Program Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO30 

Rok Náklady KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 Celkem

2011

Plánované náklady 21 837 719 17 973 694 10 863 166 3 757 922 --- *1 54 432 501

Skutečné náklady 16 780 309 15 364 922 10 363 413 2 002 931 --- 44 511 575

Poskytnuto
(% z plánu)

1 374 000
(6,29%)

1 644 000
(9,15%)

701 000
(6,45%)

329 000
(8,76%) --- 4 048 000

(7,44%)

2012

Plánované náklady 25 896 198 28 286 251 10 946 830 3 551 114 --- 68 680 393

Skutečné náklady 12 291 091 20 812 733 9 186 800 1 953 829 --- 44 244 453

Poskytnuto
(% z plánu)

498 038
(1,92%)

1 470 604
(5,20%)

598 680
(5,47%)

252 027
(7,10%) --- 2 819 349

(4,11%)

2013

Plánované náklady 26 099 689 28 995 318 11 785 300 5 204 577 299 000 72 383 884

Skutečné náklady 21 830 844 23 396 806 9 815 320 3 842 491 --- 58 885 461

Poskytnuto
(% z plánu)

1 153 200
(4,42%)

1 327 200
(4,58%)

464 400
(3,94%)

478 800
(9,20%)

0
(0%)

3 423 600
(4,73%)

2014

Plánované náklady 19 123 900 30 007 383 11 363 593 3 764 798 1 261 424 65 521 098

Skutečné náklady *2 --- --- --- --- --- ---

Poskytnuto
(% z plánu)

738 700
(3,86%)

1 393 800
(4,65%)

477 200
(4,20%)

244 100
(6,48%)

0
(0%)

2 853 800
(4,36%)

30 Zdroj: interní evidence odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu.
*1 V roce 2011 a 2012 KS5 nežádala o žádnou dotaci z programu Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO.
*2 Tento údaj nelze uvést, protože rok 2014 nebyl dosud ukončen a vyúčtován.
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Rok Náklady KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 Celkem

CE
LK

EM

Plánované náklady 92 957 506 105 262 646 44 958 859 16 278 411 1 560 424 260 963 846

Skutečné náklady * 50 902 244 119 148 922 29 365 533 7 799 251 --- 207 215 950

Poskytnuto
(% z plánu)

3 763 938
(4,05%)

5 835 604
(5,54%)

2 241 280
(4,99%)

1 303 927
(8,01%)

0
(0%)

13 144 749
(5,04%)

Tab. č. 61 - Podpora prorodinných aktivit31

2011 2012 2013 2014 Celkem

Plánované náklady 1 156 000 1 659 927 2 021 422 556 490 5 393 839

Poskytnuto
(% z plánu)

190 800
(16,51%)

96 800
(5,83%)

220 000
(10,88%)

150 000
(26,96%)

657 600
(12,19%)

Počet podpoř. projektů 10 8 11 11 40

8.1 Orientační odhad nákladů na realizaci priorit a opatření III. KP na 2015 – 2018
Tab. č. 62 – Plánované náklady na realizaci aktivit III. KP (v tis.)

2015 2016 2017 2018 Celkem

Z toho 
náklady 

vlastních 
zařízení 

(MSSS, CVČ, 
KNM, KSM 
a NZDM)

KS1 150.399 150.399 150.399 150.399 601.596 434.528

KS2 55.288 55.288 55.288 55.288 221.152 18.600

KS3 12.531 12.531 12.531 12.531 50.124 40.000

Celkem 218.218 218.218 218.218 218.218 872.872 493.128

Z toho náklady vlastních 
zařízení (MSSS, CVČ, KNM, 
KSM a NZDM)

123.282 123.282 123.282 123.282 493.128

Předpokládaná účast 
města v rámci programu 
„Spoluúčast obce na 
dotačních titulech NNO“

9.494
(10%)

9.494
(10%)

9.494
(10%)

9.494
(10%)

37.976
(10%)

Další zdroje: EU, MPSV, MŠMT, MZ ČR, KÚ ÚK, města a obce, sponzorské dary.
 

31 Zdroj: interní evidence odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu.
* Bez roku 2014.
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9. Monitoring a vyhodnocování
V průběhu období III. KP, tedy v letech 2015-2018, bude plnění III. KP pravidelně sledováno a každoročně vyhodnocováno.  Za 
tímto účelem byla vytvořena Metodika hodnocení komunitního plánování, která je pravidelně revidována a aktualizována 
a je k dispozici na webových stránkách města Mostu: http://www.mesto-most.cz/metodika-hodnoceni-komunitniho-planova-
ni/d-20423. 
Z každoročního hodnocení KP vznikne písemná zpráva a dle výsledků hodnocení bude docházet k úpravám a aktualizaci III. KP. 
Institucionálně zaštítí tento proces koordinátor KP. Na pravidelném vyhodnocování KP budou s koordinátorem spolupraco-
vat všichni účastníci KP a také členové komise PAaSS.

10. Odkazy
Podrobnější informace o komunitní plánování obecně najdete např. na webových stránkách MPSV ČR zde: http://www.mpsv.
cz/cs/844

Podrobnější informace o  komunitní plánování v  Mostě naleznete na webových stránkách města Mostu zde: http://www.
mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517

Doplňující či související informace jsou k dispozici prostřednictvím souvisejících strategických dokumentů města, které jsou 
ke stažení zde: http://www.mesto-most.cz/strategicke-dokumenty-mesta-dlouhodobe-koncepce/ms-3547/p1=1182

Čerpat lze také na http://www.komunitniplanovani.com/

 y Hodit by se vám mohli také tyto odkazy:
 y Analýza potřebnosti sociálních služeb Ústeckého kraje http://www.augur-consulting.cz/minss/
 y Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/bezpecnosti-analyza-usteckeho-kraje/d-1679481/

p1=204835
 y Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/3869
 y Statistická ročenka trhu práce v ČR http://www.mpsv.cz/cs/12864

11. Kontakty
Své dotazy a podněty ke komunitnímu plánování můžete směřovat na tyto osoby prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Mostu
Vedoucí odboru
Mgr. Naděžda Krupczová Nadezda.Krupczova@mesto-most.cz +420 476 448 544

Koordinátorka KP
Ing. Irena Staňková  Irena.Stankova@mesto-most.cz  +420 476 448 268

Referentka OSV
Mgr. Jana Hrdinová  Jana.Hrdinova@mesto-most.cz  +420 476 448 545

Odbor rozvoje a dotací Magistrátu města Mostu
Manažerka projektu
Ing. Linda Vreštiaková  Linda.Vrestiakova@mesto-most.cz +420 476 448 204

Vedoucí koordinační skupin
Kontakt na vedoucí koordinačních skupin je k dispozici na webových stránkách města Mostu, v přehledu koordinačních sku-
pin: http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0.
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12. Seznam organizací zapojených do komunitního plánování
Název organizace IČ www stránky

AAJA 26554933 www.aaja.cz

AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných přísluš-
níků a přátel, z. s. v Mostě 47326875 www.amasop.cz

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje o.p.s. 26593661 www.krcentrum.cz 

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o. p. s. 27297128 www.centrumpostizenym.cz

Dětská organizace ZÁLESÁK MOST 65083211 www.zalesakmost.cz

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola 
a dětský domov, Liberec 46748083 x

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě 70863601 www.most.diakonie.cz

DUHOVKA, z. s. 22662995 www.duhovka.estranky.cz

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. 25441892 www.dumrk.cz

ENERGIE o.p.s. 25034545 www.energie-ops.cz

Fond ohrožených dětí, pobočka Most, Průchova 1915 00499277 www.fod.cz

HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s. 25419561 www.hospic-most.cz

Hrubeš Jan Fyz. os. x

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 425. 01 Most 41324919 www.most.skauting.cz/most

K srdci klíč, o.p.s. 27000222 www.ksrdciklic.cz 

KASANDRA 27012719 www.kasandra.unas.cz 

Klub dětí Centra volné času v Mostě 62209141 www.kdmost.g6.cz

Klub národnostních menšin 00266094
http://www.mesto-most.cz/klub-
-narodnostnich-mensin/ds-3845/ar-
chiv=0&p1=1004

Klub Parkinson Most 60458887 www.parkinsonmost.webnode.cz

Klub seniorů v Mostě 00266094 http://www.mesto-most.cz/klub-senio-
ru-v-moste/ds-3847/archiv=0&p1=1004

Komunitní centrum Chánov 26542943 www.chanov.cz

KRUH pomoci, o.p.s. 28747330 www.kruh-ops.cz

Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s. 26650151 www.kcr-most.cz

Křesťanské centrum Apoštolské církve 65080025 www.cirkevbezhranic.eu/most

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most 22662006 www.mcmost.g6.cz

Městská knihovna Most 00080713 www.knihovnamost.cz

Městská policie Most 00266094 www.mesto-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace 00831212 www.msss-most.cz

Most k naději 63125137 www.mostknadeji.eu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let „Zimák“ 00266094
http://www.mesto-most.cz/nizko-
prahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-
-15-26-let/ds-3846/archiv=0&p1=1004

o.s. MOSTY – sociálně psychologické centrum 26661306  www.osmosty.cz

Občanské sdružení Porozumění – MC Klubíčko Litvínov 26523299 www.os-porozumeni.cz

Oblastní charita Most 70828920 www.charitamost.cz

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 21551413 www.ocss.cz

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, p. s. 70693501 www.dravci.pionyr.cz
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Název organizace IČ www stránky

Pobočka Diakonie Církve bratrské 70888230 www.cb.cz/most

Probační a mediační služba 70888060 www.pmscr.cz

Raná péče EDA, o. p. s. 24743054 www.ranapece.eu 

Sestřičky, s.r.o. 28736133 www.sestricky.ustecko.com

Středisko volného času, Most 72059419 www.svc-most.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústecké-
ho kraje 70942412 x

Tichý svět, o.p.s. 26611716 www.tichysvet.cz

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace 49872265 www.zschanov.cz

ZO ČSOP 39/02 Klíny 72019417 www.csopkliny.cz

13. Výklad použitých pojmů
Uvedený výklad pojmů není jejich jedinou a zásadní definicí. Je zde uveden výklad, který přibližuje použití níže uvedených 
pojmů v komunitním plánování města Mostu a v tomto dokumentu. 

indikátor umožňuje sledovat a měřit stav a dosaženou hodnotu stanoveného opatření

intervence jakákoli interakce či úkon ve prospěch uživatele služby trvající minimálně 11 minut a více a přímo 
související s některou ze základních činností služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Vychází se ze statistických údajů služby vykazovaných na MPSV.   

denní návštěvnost číselné vyjádření průměrného počtu osob, které využijí službu během jednoho dne 

obložnost  míra využití lůžek pobytových služeb vyjádřená v procentech

opatření  rozpracovávají stanovenou prioritu do jednotlivých kroků vedoucích k naplnění priority jako celku. 
Jedná se služby, projekty, aktivity

opatření provozní jedná se o službu, projekt či aktivitu již probíhající, snahou je udržet ji ve stávající podobě a rozsahu
opatření rozvojové jedná se o dosud nerealizovanou službu, projekt, aktivitu, která rozvíjí komunitní plánování a jeho 

procesy 

priorita  cíl komunitního plánování, který je rozpracován do jednotlivých opatření, čili kroků, vedoucích k na-
plnění cíle

SWOT analýza  metoda, která pomocí brainstormingu definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby koordinač-
ních skupin a komunitního plánování celkově
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15. Seznam zkratek
CS cílová skupina
Č. číslo
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
DC dobrovolnické centrum
ESF Evropský sociální fond
EU Evropská unie
FO fyzická osoba
ha hektar
ID interní dokument
KA klíčová aktivita
Kč korun českých
Km2 kilometr čtvereční
KP komunitní plán/ování
KPAaSS komise prorodinných aktivit a sociálních služeb
KPSSM komunitní plánování sociálních služeb Most
KS koordinační skupina
KÚ krajský úřad
m2 metr čtvereční
MmM Magistrát města Mostu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ Ministerstvo zdravotnictví
NNO nestátní nezisková organizace
NRP náhradní rodinná péče
OBaSS oddělení bytových a sociálních služeb
Obr. obrázek
ODN oběti domácího násilí
OP LZZ operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OP RLZ operační program rozvoj lidských zdrojů
ORP obec s rozšířenou působností
OSPOD oddělení sociálně právní ochrany děti
OSV odbor sociálních věcí
OTČ oběti trestných činů
OV ochranná výchova
PAaSS prorodinné aktivity a sociální služby
PL prezenční listina
PO právnická osoba
RmM rada města Mostu
SaS sociálně aktivizační služba
Sb. sbírka
SLBD sčítání lidu, bytů a domů
SmM Statutární město Most
SP společná priorita
SPO sociálně právní ochrana
SROP společný regionální operační program 
SŠT střední škola technická
SVL sociálně vyloučená lokalita
Tab. tabulka 
TB trvalé bydliště
TČ trestný čin
TŘ trestní řád
TZ trestní zákoník
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tis. tisíc
ÚK Ústecký kraj
ÚP úřad práce
ÚV ústavní výchova
vč. včetně
VTOS výkon trestu odnětí svobody
VÚM výchovný ústav pro mládež
ZmM zastupitelstvo města Mostu
ZP zdravotní postižení
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Poznámky
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