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Vize rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro území ORP Chomutov v příštích deseti letech: 

 

„Systém sociálních služeb směřuje k poskytování kvalitních, dostupných, moderních a efektivních 

sociálních a souvisejících služeb pro všechny občany dotčených měst a obcí na území ORP Chomutov. 

Nabídka sociálních a souvisejících služeb odpovídá potřebám cílových skupin a pružně reaguje na 

sociální, ekonomické i demografické změny ve společnosti. Politická reprezentace považuje poskytování 

a další rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb za jednu z priorit vč. zajištění odpovídajícího, stabilního 

a předvídatelného financování. Do rozvoje a plánování budoucí podoby sociálních a souvisejících služeb 

je aktivně zapojena odborná, osobně zainteresovaná i široká veřejnost, která chápe fungující systém 

sociálních a souvisejících služeb jako základní předpoklad pro kvalitní a spokojený život v regionu.“ 
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1. Charakteristika ORP Chomutov 

Obec s rozšířenou působností Chomutov (ORP Chomutov) leží v západní části Ústeckého kraje. Dle níže uvedené mapy 

lze vyčíst, že na západě sousedí s ORP Kadaň, na jihu s ORP Žatec, na východě sousedí s ORP Most a severovýchodně 

s ORP Litvínov. 

Obrázek 1: Správní obvody Ústeckého kraje 

Zdroj: https://www.czso.cz/  

Celková rozloha ORP Chomutov činí 486,07 km2, na jejímž území žilo v roce 2020 celkem 81 553 obyvatel, z toho 40 638 

mužů a 40 915 žen.  ORP Chomutov zabírá celkem 9,1 % území z celého Ústeckého kraje. Je to druhá největší ORP 

Ústeckého kraje po Děčíně. Z celkového počtu obyvatel jednotlivých ORP Ústeckého kraje je ORP Chomutov třetí 

nejlidnatější ORP v Ústeckém kraji a podíl z celkového počtu obyvatel je 9,98 %.  Největší počet obyvatel je v ORP Ústí 

nad Labem a na druhém místě je ORP Teplice. Celková hustota zalidnění v ORP Chomutov činí 168 osob/km2. 

ORP Chomutov zahrnuje 77 katastrálních území uspořádaných do 25 obcí a 78 částí obcí.  

Z hlediska geomorfologického členění je Chomutovsko součástí provincie Česká vysočina a řadí se ke Krušnohorské 

soustavě. Jednotlivými celky této soustavy v okrese jsou: Krušné hory (krystalinikum), Mostecká pánev (sedimenty) 

a Doupovské hory (efuzíva). V těchto třech celcích se vyskytují horniny geologicky zcela odlišného složení. 

Chomutovsko je známo hlavně jako okres těžkého průmyslu, energetiky, hutnictví a těžby hnědého uhlí. V současnosti 

je výkonnost hospodářství všech podniků ovlivněna transformačním procesem – státní podniky byly rozprodány a 

v řadě z nich byla postupně zcela ukončena činnost. 

 

 

 

 

https://www.czso.cz/
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ORP Chomutov je rozdělena celkem do 25 obcí, z toho 3 mají status města.   

Tabulka 1: Základní údaje o 25 obcích ORP Chomutov (k 31. 12.2020) 

Obec Kód obce Status Počet částí obce Výměra (km2) Počet obyvatel Hustota zalidnění 
(obyv./ km2) 

Bílence 562980 Obec 3 12,7262 240 18,8587 

Blatno 562998 Obec 8 45,3401 559 12,3290 

Boleboř 563005 Obec 3 20,0811 292 14,5410 

Březno 563013 Obec 8 46,1057 1 424 30,8856 

Černovice 563021 Obec 1 5,5925 647 115,6907 

Droužkovice 563056 Obec 1 10,682 850 79,5731 

Hora Sv. 
Šebestiána 

563064 Obec 2 34,411 339 9,8515 

Hrušovany 563072 Obec 3 12,5744 541 43,0239 

Chomutov 562971 Město 1 29,2542 48 349 1652,7200 

Jirkov 563111 Město 5 17,1286 19 200 1120,9322 

Kalek 563111 Obec 3 48,6648 234 4,8084 

Křimov 563161 Obec 9 30,3309 421 13,8802 

Málkov 563200 Obec 4 21,8938 940 42,9345 

Místo 563242 Obec 3 13,3942 433 32,3274 

Nezabylice 546160 Obec 2 6,6909 252 37,6631 

Otvice 563277 Obec 1 5,3136 681 128,1617 

Pesvice 546062 Obec 1 3,8445 187 48,6409 

Spořice 563340 Obec 1 16,6641 1 519 91,1540 

Strupčice 563358 Obec 4 19,6576 1 053 53,5671 

Údlice 563382 Obec 2 11,8613 1 237 104,2887 

Vrskmaň 563463 Obec 2 14,9768 323 21,5667 

Všehrdy 563471 Obec 1 3,8597 158 40,9358 

Všestudy 563480 Obec 1 5,1146 191 37,3441 

Výsluní 563498 Město 6 30,3352 397 13,0871 

Vysoká Pec 563501 Obec 3 19,5677 1 086 55,4996 

Zdroj: http://www.czso.cz/  

Název města Chomutov byl odvozen z německého Komotau. Město Chomutov je od 1. 7. 2006 statutárním městem 

v Ústeckém kraji. Město Chomutov se skládá ze dvou katastrálních území – Chomutov I a Chomutov II. a nachází 

v západní části Ústeckého kraje. Svou rozlohou patří mezi středně velké okresy České republiky, je dvacátým největším 

městem České republiky, pátým v Ústeckém kraji a největším v okrese Chomutov. 

http://www.czso.cz/
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Okresem Chomutov procházejí důležité dopravní tepny: 

• silniční spoje, například silnice č. 7 (Praha – Slaný – Louny – Chomutov – Hora Svatého Šebestiána) a č. 

13 (Karlovy Vary – Ostrov – Klášterec nad Ohří – Chomutov – Most – Teplice – Děčín – Nový Bor – Liberec – 

Frýdlant), 

• železniční spoje (dvě nádraží v Chomutově a jedno v Jirkově). 

 

2. Přehled sociálních služeb v ORP Chomutov 

Dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se sociální službou rozumí činnost 

nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou 

poskytovány jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 

2.1 Sociální služby v Chomutově 

V Chomutově je nabízeno 40 sociálních služeb od osmnácti poskytovatelů zaměřujících se na různé cílové skupiny.  

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s. 

Asociace poskytuje ambulantní a terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 

začátku roku 2016.  

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. 

Toto centrum v Chomutově fungující od roku 2007 se zaměřuje na osoby s chronickým duševním onemocněním, 

s chronickým onemocněním, s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým zdravotním či zrakovým postižením 

a seniory. Nabízí odborné sociální poradenství poskytované ambulantně i terénně, dále i osobní asistenci.  

Centrum ucelené rehabilitace, z. ú. 

Centrum ucelené rehabilitace nabízí od roku 2018 ambulantní formou odborného sociálního poradenství pomoc 

obětem domácího násilí, osobám v krizi a rodinám s dětmi. 

Člověk v tísni o. p. s. 

Tato organizace se zaměřuje se především na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách od 15 let věku a funguje 

prostřednictvím terénních programů. Činnost organizace spočívá také v podpoře dětí – v současné době jsou 

v Chomutově provozovány dva kluby předškolního vzdělávání – Kluby Kamarád a Človíček na sídlišti Písečná. Kluby jsou 

určené dětem od tří do pěti let, které z různých důvodů nenavštěvují běžnou mateřskou školu. Pro školní děti je 

zajišťováno jak individuální, tak i skupinové doučování kladoucí důraz na zapojení rodičů do školní přípravy dětí. 

S dětmi pracují také na místní ubytovně, kde je jim nabízeno doučování. Funguje i kariérní poradenství pro mládež a 

podpora osob hledajících zaměstnání. Kromě dětí je individuální poradenství poskytováno i dospělým. Pomáhá při 

kontaktu s úřady a při hledání práce a bydlení, nabízí také dluhové poradenství. Chomutovská organizace Člověk v tísni 

spolupracuje s Úřadem práce v rámci projektu „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“, s probační a mediační 

službou v ČR, jejímž klientům umožňuje odpracování hodin v rámci veřejně prospěšných prací. 

Diecézní charita Litoměřice 

Poskytuje charitní pečovatelskou službu terénní formou osobám s chronickým onemocněním, mentálním či 

zdravotním postižením, rodinám s dětmi a seniorům. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hora_Svat%C3%A9ho_%C5%A0ebesti%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/13
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/13
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_(okres_Karlovy_Vary)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Bor
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Domov harmonie a klidu s. r. o. 

Domov harmonie a klidu poskytuje od roku 2010 pobytovou službu osobám s chronickým duševním onemocněním – 

Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, či jiným typem demence. 

Fokus Labe, z. ú. 

Tento ústav poskytuje hned několik typů služeb zaměřených na cílovou skupinu osob s chronickým duševním 

onemocněním. Nabízí chráněné bydlení i ambulantní a terénní služby prostřednictvím Centra duševního zdraví. 

Global Partner Péče, z. ú. 

Cílovou skupinou tohoto ústavu jsou osoby s chronickým onemocněním, kombinovaným, mentálním a zdravotním 

postižením, přičemž služby jsou poskytovány ambulantně a terénně prostřednictvím odborného sociálního 

poradenství a odlehčovacích služeb. 

Charita Most 

Poměrně široké spektrum služeb zaměřených na velké množství cílových skupin poskytuje Charita Most. Pomoc pro 

osoby bez přístřeší, v krizi, žijící v sociálně vyloučených komunitách, vedoucí rizikový způsob života nebo v ohrožení 

tímto způsobem života a etnické menšiny poskytuje Sociální poradna Chomutov ambulantně i terénně. Součástí služby 

je zprostředkování právního poradenství. Zároveň fungují i terénní programy, které jsou zaměřeny na vyhledávání 

potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy se v rámci Charity Most soustředí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Khamoro a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada. Obě tyto centra poskytují služby ambulantně i terénně. 

V neposlední řadě se Charita zaměřuje i na rodiny s dětmi, pro které fungují ambulantně i terénně sociálně aktivizační 

služby.  

K srdci klíč, o. p. s. 

Cílovou skupinou služby domů na půl cesty jsou osoby ve věku od 18 do 26 let věku bez domova nebo ty, které po 

dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě osoby z jiných 

zařízení pro péči o děti a mládež. Funguje pro ně pobytové zařízení Byty na půl cesty. Další cílovou skupinou jsou osoby 

bez přístřeší, pro které v Chomutově funguje nízkoprahové denní centrum a noclehárna. 

Masopust, z. s. 

Tento spolek se zaměřuje na osoby s chronickým duševním onemocněním, dále i na osoby s mentálním a zdravotním 

postižením. Pro jejich potřeby fungují v Chomutově tři sociálně terapeutické dílny pro klienty ve věku od 16 do 65 let. 

Zároveň spolek Masopust zajišťuje sociální rehabilitaci ambulantní i terénní formou.  

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 

Cílovou skupinou jsou osoby s poruchami osobnosti, s organickou duševní poruchou, s duální diagnózou, poruchami 

nálad a neurózami starší osmnácti let. Terénní forma poskytována dle potřeb klientů na území okresu Chomutov, 

Louny a spádových obcí.  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. 

Organizace poskytuje sociální poradenství osobám se zrakovým postižením ambulantní a terénní formou. 
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Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

Působnost této organizace je velmi široká. Funguje od roku 2007 a jejími cílovými skupinami jsou osoby v krizi, osoby 

s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, rodiny s dítětem či dětmi, senioři, osoby s kombinovaným 

postižením a osoby s mentálním postižením. Poskytuje tři pobytové služby – domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, azylové domy a domov pro seniory. Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen osobám 

s mentálním postižením, u nichž se může vyskytovat i jiné zdravotní postižení a jsou starší osmnácti let. Azylový dům 

slouží osobám bez přístřeší a osobám v krizi bez omezení věku. Pro osoby v krizi zároveň funguje odborné sociální 

poradenství ambulantní formou. Domov pro seniory slouží osobám starším šedesáti let. Funguje i denní stacionář pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je poskytována ambulantně klientům starším sedmnácti let. 

V rámci Sociálních služeb Chomutov je poskytována i terénní pečovatelská služba pro osoby s chronickým 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem nebo dětmi a seniory. Tato služba funguje během 

celého týdne, přizpůsobuje se potřebám klientů. 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 

Spirála nabízí prostřednictvím intervenčního centra pomoc obětem domácího násilí a obětem trestné činnosti ve všech 

formách – ambulantně, terénně i pobytově. Služba je určena osobám od 15 let věku. Pobytová forma je určena osobám 

od 18 let, nezletilým pouze v doprovodu zákonného zástupce. V průběhu jedné konzultace je možné pracovat s více 

uživateli služby najednou, např. s rodinou, párem nebo skupinou osob.  

Společně proti času, o. p. s. 

Poskytuje od roku 2015 terénní pečovatelskou a odlehčovací službu osobám se zdravotním postižením a seniorům. 

Světlo Kadaň, z. s. 

Tato organizace se zaměřuje na řešení nepříznivých jevů a nepříznivé životní situace u několika cílových skupin.  Jsou 

jimi osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími 

jevy a rodiny s dětmi. Pomoc je jim zajišťována prostřednictvím několika dílčích služeb. Na osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách se zaměřuje Poradna Světlo a K-Centrum Chomutov, obě tyto služby fungují 

ambulantně. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

Terénní práci s těmito osobami pak zajišťují terénní programy Chomutovsko. Pro děti a mládež jsou v Chomutově 

zřízeny 2 kluby na Kamenné a Březenecké. Na Kamenné zároveň funguje i poskytování služeb pro rodiny s dětmi 

ambulantně i v terénu.  

Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o. 

Zdravotní sestry pečovatelky poskytují od roku 2017 terénní pečovatelskou službu pro osoby s chronickým 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem nebo dětmi a seniory.  

2.2 Sociální služby v Jirkově 

V Jirkově je nabízeno 13 sociálních služeb od čtyř poskytovatelů zaměřujících se na různé cílové skupiny.  

Armáda spásy v České republice, z. s.  

Cílovými skupinami této organizace jsou osoby v krizi, rodiny s dítětem či dětmi. Poskytuje pobytovou službu azylového 

domu pro ženy, muže a matky s dětmi.  Další cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, pro které v Jirkově funguje 

noclehárna pro muže i ženy. 
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Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o.p.s. 

Tato organizace poskytuje služby osobní asistence osobám se zdravotním postižením i seniorům.  

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 

Činnost této organizace je přizpůsobena široké paletě cílových skupin: osobám v krizi, osobám s chronickým 

onemocněním, zdravotním postižením, seniorům, osobám s kombinovaným postižením i osobám s mentálním 

postižením. Poskytuje čtyři pobytové služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov 

se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen osobám s mentálním 

postižením, u nichž se může vyskytovat i jiné zdravotní postižení a jsou starší osmnácti let. Domov pro seniory slouží 

osobám starším šedesáti pěti let. Domov se zvláštním režimem pečuje o osoby s demencí a odlehčovací služba je 

určena zejména jako pomoc pro pečující osoby, které mohou seniora nebo osobu se zdravotním postižením na určitou 

dobu ubytovat v zařízení. Organizací je poskytována i terénní pečovatelská služba pro osoby s chronickým 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem nebo dětmi a seniory. Tato služba funguje během 

celého týdne, přizpůsobuje se potřebám klientů. Pro osoby v krizi je ambulantní i terénní formou poskytováno odborné 

sociální poradenství.   

Světlo Kadaň, z. s. 

Cílovými skupinami této organizace v Jirkově jsou osoby v krizi, osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené. Prostřednictvím terénních programů poskytuje organizace pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám, u 

kterých se zaměřuje např. na prevenci sociálně rizikových jevů, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací 

klientů včetně jejich dopadu na společnost. 

2.3 Sociální služby v ORP Chomutov podle Registru poskytovatelů sociálních služeb 

V tabulce níže je uveden přehled sociálních služeb, jejichž zařízení jsou k dispozici v Chomutově nebo v Jirkově. 

Název poskytovatele Sociální služba/zařízení 
poskytovatele 

Cílová skupina Forma poskytování 
služby 

Armáda spásy v České 
republice, z. s., Jirkov 

Azylový dům, Boženy Němcové Osoby bez přístřeší, osoby v krizi Pobytové 

Azylový dům, Studentská Osoby bez přístřeší, osoby v krizi Pobytové 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež/Klub Jonatán, Školní a 

Ervěnická 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 

Ambulantní, terénní 

Noclehárna, Boženy Němcové Osoby bez přístřeší Ambulantní 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, Školní a 

Ervěnická 

Rodiny s dítětem/dětmi Ambulantní, terénní 

Asociace pracovní rehabilitace 
ČR z. s., Chomutov 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 

postižením, Revoluční 

Osoby se zdravotním postižením Ambulantní, terénní 

Centrum pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory o. p. s., 

Chomutov 

Odborné sociální poradenství, 
Kochova 

Zdravotně postižení a senioři Ambulantní, terénní 

Osobní asistence, Kochova Zdravotně postižení a senioři Terénní 
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Centrum ucelené rehabilitace, 
z. ú., Chomutov 

Odborné sociální 
poradenství/Poradna pro 

manželství, rodinu a mezilidské 
vztahy Chomutov, Revoluční 

Oběti domácího násilí, osoby 
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi 

Ambulantní 

Člověk v tísni o. p. s., Chomutov Terénní programy, Školní Osoby sociálně vyloučené a 
sociálním vyloučením ohrožené 

Terénní 

Diecézní charita Litoměřice, 
Chomutov 

Pečovatelská služba, 
Březenecká 

Osoby s chronickým 
onemocněním, 

mentálním/zdravotním 
postižením, rodiny s dětmi, 

senioři 

Terénní 

Domov harmonie a klidu           
s. r. o., Chomutov 

Domov se zvláštním režimem, 
Pod Břízami 

Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Pobytové 

Důstojný život – centrum pro 
zdravotně postižené, o.p.s., 

Jirkov 

Osobní asistence, Nábřeží Zdravotně postižení a senioři Terénní 

Fokus Labe, z. ú., Chomutov Chráněné bydlení, 
Čelakovského 

Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Pobytové 

Sociální rehabilitace, 
Čelakovského 

Ambulantní, terénní 

Sociální rehabilitace/Centrum 
duševního zdraví, Kochova 

Ambulantní, terénní 

Global Partner Péče, z. ú., 
Chomutov 

Odlehčovací služba, Školní Osoby s chronickým 
onemocněním, kombinovaným, 

mentálním a zdravotním 
postižením 

Terénní 

Odborné sociální poradenství, 
Školní 

Ambulantní 

Charita Most, Chomutov Odborné sociální 
poradenství/Sociální poradna, 

17. listopadu a Pod Břízami 

Osoby bez přístřeší, v krizi, žijící 
v sociálně vyloučených 

komunitách, vedoucí rizikový 
způsob života nebo v ohrožení 
tímto způsobem života, etnické 

menšiny 

Ambulantní, terénní 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež/Khamoro a Zahrada, 

Jiráskova a Pod Břízami 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 

Ambulantní, terénní 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, Pod Břízami 

Rodiny s dítětem/dětmi Ambulantní, terénní 

Terénní programy, 17. listopadu 
a Pod Břízami 

Osoby bez přístřeší, v krizi, žijící 
v sociálně vyloučených 

komunitách, vedoucí rizikový 
způsob života nebo v ohrožení 
tímto způsobem života, etnické 

menšiny 

Terénní 

K srdci klíč, o. p. s., Chomutov Byty na půl cesty, 
Dostojevského a Beethovenova 

Osoby do 26 let věku opouštějící 
školská zařízení pro výkon ústavní 

péče 

Pobytové 

Nízkoprahové denní centrum, 
Kochova 

Osoby bez přístřeší Ambulantní 
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Noclehárna, Kochova Osoby bez přístřeší Ambulantní 

Masopust, z. s., Chomutov Sociálně terapeutické dílny, 
Palackého, Husovo nám. a 

Moravská 

Osoby s chronickým duševním 
onemocněním, mentálním a 

zdravotním postižením 

Ambulantní 

Sociální rehabilitace/Esprit, 
Husovo nám. a Moravská 

Ambulantní, terénní 

Městský ústav sociálních služeb 
Jirkov, příspěvková organizace 

Odborné sociální poradenství, U 
Dubu, Krušnohorská a Ervěnická 

Osoby komerčně zneužívané, 
osoby se zdravotním postižením, 

osoby v krizi, osoby žijící 
v sociálně vyloučených 

komunitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy, 
senioři 

Ambulantní, terénní 

Pečovatelská služba, 
Mládežnická 

Osoby s chronickým 
onemocněním, osoby 

s mentálním postižením, osoby se 
zdravotním postižením, rodiny 

s dítětem/dětmi, senioři 

Terénní 

Odlehčovací služba, U Dubu Osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby 

s chronickým onemocněním, 
osoby se zdravotním postižením, 

senioři 

Pobytové 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením, U Dubu 

Osoby s chronickým 
onemocněním, osoby se 
zdravotním postižením 

Pobytové 

Domov pro seniory, 
Mládežnická 

Senioři Pobytové 

Domov se zvláštním režimem, U 
Dubu 

Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Pobytové 

Psychiatrická léčebna 
Petrohrad, příspěvková 
organizace, Chomutov 

Sociální rehabilitace, Kochova Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Ambulantní, terénní 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 

z. s., Chomutov 

Odborné sociální 
poradenství/Sociální poradna, 

Dřínovská 

Osoby se zrakovým postižením Ambulantní, terénní 

Sociálně aktivizační služby pro 
osoby se zdravotním 

postižením/Sociální poradna, 
Dřínovská 

Sociální služby Chomutov, 
příspěvková organizace, 

Chomutov 

Odborné sociální 
poradenství/Sociální centrum, 

Kamenná 

Osoby v krizi Ambulantní 

Pečovatelská služba/Centrum 
denních služeb, Bezručova 

Osoby s chronickým 
onemocněním, zdravotním 

postižením, rodiny 
s dítětem/dětmi, senioři 

Terénní 
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Denní stacionář/ Centrum pro 
osoby se zdravotním 
postižením, Písečná 

Osoby s kombinovaným 
postižením, osoby s mentálním 

postižením 

Ambulantní 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením/Centrum pro osoby 

se zdravotním postižením, 
Písečná 

Pobytové 

Domov pro seniory, Písečná Senioři Pobytové 

Azylový dům, Písečná Osoby bez přístřeší, osoby v krizi Pobytové 

Spirála, Ústecký kraj, z.s., 
Chomutov 

Intervenční centrum, Kamenná Oběti domácího násilí, oběti 
trestné činnosti 

Pobytové, ambulantní, 
terénní 

Společně proti času, o. p. s., 
Chomutov 

Pečovatelská služba, Kochova Osoby s chronickým 
onemocněním, osoby se 

zdravotním postižením, rodiny 
s dítětem/dětmi, senioři 

Terénní 

Odlehčovací služba, Kochova Osoby se zdravotním postižením, 
senioři 

Terénní 

Světlo Kadaň, z. s., Chomutov Odborné sociální 
poradenství/Poradna Světlo, 

Nerudova 

Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Ambulantní 

Kontaktní centrum, Hálkova Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Ambulantní 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež/Klub Kámen – SC 
Kamínek, Školní pěšina 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 

Ambulantní, terénní 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež/Klub Molo, Březenecká 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 

Ambulantní, terénní 

Služby pro rodiny s dětmi/SC 
Kamínek, Školní pěšina 

Rodiny s dítětem/dětmi Ambulantní, terénní 

Terénní programy, Hálkova a 
Nerudova 

Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Terénní 

Světlo Kadaň, z. s., Jirkov Terénní programy, Ervěnická Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Terénní 

Zdravotní sestry a pečovatelky 
s. r. o., Chomutov 

Pečovatelská služba, Kochova Osoby s chronickým 
onemocněním, osoby se 

zdravotním postižením, rodiny 
s dítětem/dětmi, senioři 

Terénní 

Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/ 

2.4 Sociální služby v ORP Chomutov s nadregionální působností  

V tabulce níže je uveden přehled sociálních služeb, jejichž zařízení nejsou k dispozici v Chomutově nebo v Jirkově, 

avšak mohou poskytovat podporu a pomoc klientům v terénu. Tyto sociální služby mají nadregionální působnost, 

tzn., že působí v některých nebo ve všech krajích České republiky. 

 

http://iregistr.mpsv.cz/
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Anděl strážný, z. ú. 

 

SOS tlačítko (tísňová služba 24 
hodin 7 dní v týdnu) pro 

zachování samostatnosti a 
nezávislosti v přir. prostředí 

Osoby se zdravotním postižením, 
senioři 

Terénní 

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

Poradenské služby Osoby se zdravotním postižením Terénní 

Česká unie neslyšících 

 

Tlumočnické služby Osoby se sluchovým postižením a 
osoby neslyšící 

Terénní 

Demosthenes, o. p. s. 

 

Raná péče Pro děti s rizikovým vývojem, 
vývojovými poruchami, dětskou 

mozkovou obrnou, poruchou 
autistického spektra, sluchovým a 

kombinovaným postižením 

Terénní 

Diakonie ČCE – středisko Praha Raná péče Pro děti s opožděným vývojem, 
mentálním, pohybovým nebo 
kombinovaným postižením, 

poruchami autistického spektra, 
kurz podpory komunikace, 
půjčovna rehabilitačních 

pomůcek a hraček 

Terénní 

 

 

 

In Iustitia, o. p. s. 

 

Poradna Justýna – právní 
poradenství 

Oběti trestných činů z nenávisti  Terénní 

Národní ústav pro autismus, z. ú. Poradenské služby Osoby s autismem Terénní 

Poradna pro integraci, z. ú. Poradenské služby Imigranti, azylanti, osoby v krizi, 
osoby s rizikovým způsobem 

života 

Terénní 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Rozkoš bez rizika, z. s. Terénní programy 
(předcházení a snižování rizik 

osob pracujících v sexbyznysu, 
součástí jsou i zdravotní 

služby) 

Osoby v krizi, sociálně vyloučené 
či sociálním vyloučením ohrožené 

Terénní 

Spirála, Ústecký kraj, z.s.,  Krizová pomoc (včetně 
telefonické krizové pomoci) 

Oběti trestné činnosti, osoby        
v krizi 

Terénní 

Tichý svět, o. p. s. 

 

Tlumočnické služby Osoby se sluchovým a 
kombinovaným postižením 

Terénní 

Tlumočnické služby Ústecký kraj 

 

Tlumočnické služby Osoby se sluchovým a 
kombinovaným postižením 

Terénní 

Tyflocentrum Ústí nad Labem,     
o. p. s. 

Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

Osoby se zrakovým postižením Terénní 

VIDA centrum Ústí nad Labem Poradenské služby Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Terénní 

Zdroj: www.socpom.cz 

http://www.socpom.cz/
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3. Přehled souvisejících služeb v ORP Chomutov 

Související služby nejsou registrovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Svou činností doplňují síť sociálních služeb, zabezpečují potřeby občanů a stabilizují jejich sociální situaci. V Chomutově 

i v Jirkově je nabízena široká paleta souvisejících služeb pro cílové skupiny dětí, mládeže, rodin, osob v krizi, osob se 

zdravotním postižením i seniorů.  

3.1 Související služby v ORP Chomutov  

V tabulce níže je uveden přehled souvisejících služeb v ORP Chomutov, jejichž zařízení jsou k dispozici v Chomutově 

nebo v Jirkově. 

Název poskytovatele/místo 
poskytování 

Související služba/zařízení 
poskytovatele 

Cílová skupina 

Adra, o. p. s., Chomutov Dobrovolnické centrum (zajištění 
dobrovolníků pro organizace 

poskytující služby v Chomutově) 

Organizace v sociální oblasti 

Charitativní obchůdek Osoby v krizi, sociálně vyloučené 

Archa 777, z. s., Jirkov Mateřské centrum (poradna, tvořivá 
dílna, pravidelné akce ad.), mikrojesle 

Děti, rodiny s dětmi 

Asociace Pro HANDICAP, 
Chomutov 

 

Pomoc a podpora, hipoterapie, 
canisterapie, plavání, společné akce, 

pobyty, poradenství 

Rodiče děti s mentálním a kombinovaným 
postižením 

Centrum pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory, z. s., 

Chomutov 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
(polohovací postele, invalidní vozíky, 

chodítka) 

Pacienti bez doporučení lékaře 

Člověk v tísni o. p. s., Chomutov Předškolní kluby, podpora vzdělávání 
v rodinách, poradenství a prevence, 

kariérní a pracovní poradenství, 
preventivní služba, dluhové 

poradenství, resocializační služba 

Děti, mládež, rodiny, dospělí sociálně vyloučení nebo 
sociálním vyloučením ohrožení, osoby v krizi 

Diecézní charita Litoměřice, 
Chomutov 

Domácí zdravotní péče (zdravotní a 
ošetřovatelské úkony doma u pacientů 
na základě doporučení lékaře zdarma) 

Pacienti s doporučením lékaře 

Dobrovolnické centrum, z. s., 
Chomutov 

Zajištění dobrovolníků do Krajské 
zdravotní, a. s., včetně Nemocnice 

Chomutov o. z. 

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s. 

Domácí hospic Sv. Terezie, z. ú., 
Chomutov 

 

Pomoc a podpora v terminálním stadiu 
nemoci na doporučení lékaře (tělesný, 

sociální, duchovní a duševní rozměr 
služby) 

Umírající pacienti a jejich rodiny 

Dům dětí a mládeže Paraplíčko 
Jirkov 

 

Volnočasové aktivity pro děti i pro 
dospělé (kroužky výtvarné, počítačové, 
jazykové, taneční, hudební, pro rodiče 
s dětmi, tábory, pravidelné akce ad.) 

Děti, mládež, dospělí 

Farní charita Jirkov Potravinová pomoc, charitativní šatník Osoby v krizi, bez přístřeší, sociálně vyloučené 
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Charita Chomutov Dětská skupina Děti do 3 let 

Potravinová pomoc, charitativní šatník Osoby v krizi, bez přístřeší, sociálně vyloučené 

Charita Most, Chomutov Potravinová pomoc, charitativní šatník Osoby v krizi, bez přístřeší, sociálně vyloučené 

Chomutovská knihovna, p. o., 
Chomutov 

Vzdělávací a volnočasové aktivity Děti, mládež, dospělí, senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

Fond ohrožených dětí, z. s., 
Chomutov 

Klokánek – zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 

Děti a mládež 

Kapka 97, z. s., Chomutov Poradenství a pomoc  Pacienti s onkologickým onemocněním a jejich blízcí 

Křesťanské centrum pro rodinu 
Horizont, Chomutov 

Kluby, rodinné poradenství, setkávání, 
volnočasové prorodinné aktivity 

Děti, mládež, rodiny 

Masopust, z. s., Chomutov 

 

Klub Esprit – komunitní podpůrná 
služba zaměřená na společné a 
individuální aktivity (sportovní, 

relaxační, umělecké, společenské) 

Osoby s duševním onemocněním 

Městský ústav sociálních služeb 
Jirkov, p. o. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
(polohovací postele, invalidní vozíky, 

chodítka) 

Pacienti bez doporučení lékaře 

Pedagogicko-psychologická 
poradna Ústeckého kraje, 

Chomutov 

Odborná péče, diagnostika příčin 
výchovně vzdělávacích obtíží, 

psychologická a speciálně pedagogická 
pomoc 

Děti a mládež 

Rodinné centrum Kolibřík, 
Chomutov 

 

Kroužky a kurzy, poradenství, 
příměstské tábory, bazárek oblečení 

ad. 

Rodiny s dětmi 

ROSKA Chomutov, z. p. s. 

 

Podpora a organizování aktivit (cvičení, 
plavání, přednášky, rekondiční pobyty 

a další)  

Pacienti s roztroušenou sklerózou 

Sociální služby Chomutov, p. o. Dětské skupiny Děti do 3 let 

SoS Doprava Osoby se zdravotním postižením a senioři 
z Chomutova a Jirkova  

Solid Ground, z. s., Chomutov 

 

Mateřské centrum a dětský klub u 
Broučka – zaměření na rozvoj 

výtvarných, pohybových a sociálních 
dovedností dětí 

Rodiny s dětmi 

Speciálně pedagogické centrum 
Měcholupy, Chomutov 

Poradenské služby osobám se 
zdravotním postižením 

Děti, žáci, studenti se zdravotním postižením, jejich 
rodiče (zákonní zástupci), školy a školská zařízení  

Spolek Prohandicap Jirkov 

 

 

Rozvoj dobrovolnictví, pomoc rodičům, 
převoz do škol, zajištění asistenta, 

kontakt s úřady a možnost zúčastnit se 
společenských a kulturních akcí, 

půjčování kompenzačních pomůcek 

Děti se zdravotním postižením a jejich zákonní 
zástupci 
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Sportovní klub Handisport, z. s., 
Chomutov 

Podpora sportovních aktivit Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny 

 

Středisko volného času 
Domeček,p. o., Chomutov 

 

Volnočasové aktivity (kroužky hudební, 
jazykové, počítačové, výtvarné, 
taneční, sportovní, pro rodiče 

s předškoláky, pravidelné akce ad.) 

Děti, mládež, dospělí 

Středisko výchovné péče 
Dyáda, pracoviště Chomutov 

 

Poradenské služby při řešení 
výchovných problémů (záškoláctví, 

vztahy mezi spolužáky, v rodině) 

Děti a mládež 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v České republice,  

z. s., ZO Jirkov 

 

Organizace rekondičních a 
rehabilitačních programů, prevence 
civilizačních chorob a zaměření na 

zdravý životní styl 

Osoby se zdravotním postižením 

Svaz tělesně postižených v ČR, 
z. s., MO Chomutov 

Společenský klub s poradenstvím a 
podporou 

Osoby s onemocněním pohybového ústrojí 

Světlo Kadaň, z. s., Chomutov 

 

 

Programy primární prevence 
rizikového chování – certifikovaný 

program „Světlem k prevenci“ (besedy, 
exkurze, školení) 

Žáci a studenti základních a středních škol 

Projekt Lepší uplatnění – podpora 
k dokončení studia a nalezení 

pracovního uplatnění 

Mládež od 15 do 26 let 

Šance žít – Chance be live, z. s., 
Chomutov 

Pomoc a podpora Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Základní umělecká škola 
Chomutov, p. o. 

Vzdělávací a volnočasové aktivity Děti, mládež, dospělí, senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

Zdravotní sestry a pečovatelky 
s. r. o., Chomutov 

Domácí zdravotní péče (zdravotní a 
ošetřovatelské úkony doma u pacientů 
na základě doporučení lékaře zdarma) 

Pacienti s doporučením lékaře 

Zdravotní ústav Ústí nad Labem 
– pracoviště Chomutov 

Testování HIV, odběry, poradenství Pacienti bez doporučení lékaře 

Zdroj: www.socpom.cz  
 

Síť služeb zahrnuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova, pod nějž spadá Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD) a Oddělení terénní sociální práce (OTSP). Do spolupráce jsou zapojeni i relevantní pracovníci 

Odboru školství Magistrátu města Chomutova, Odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Jirkově, Centra 

komunitního plánování v Chomutově a Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, který zahrnuje zástupce všech 25 

obcí v ORP Chomutov. Spolupráce se účastní dále i zaměstnanci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Chomutově a 

v Jirkově, zaměstnanci Probační a mediační služby, Policie České republiky, Městské policie v Chomutově i v Jirkově či 

Okresní správy sociálního zabezpečení v Chomutově. V síti sociálních a souvisejících služeb jsou zařízení výše 

vyjmenovaných poskytovatelů, součástí celkové sítě jsou aktéři poskytující zdravotnické služby. Celkový přehled 

sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov je dostupný na stránkách www.socpom.cz.  

Aktéři se v lokalitě setkávají v rámci formálně ukotvených platforem, zejména prostřednictvím komunitního plánování. 

Častou formou jejich spolupráce jsou případové konference, které v opodstatněných situacích ukládá zákon. Platforma 

Lokální partnerství utvořená v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování se setkává na základě pracovních 

skupin (Bydlení, Bezpečnost, Zaměstnanost, Rodina, mládež, dluhy a zdraví, Vzdělávání). 

http://www.socpom.cz/
http://www.socpom.cz/
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4. Komunitní plánování v ORP Chomutov 

Komunitní plánování služeb v sociální oblasti se zaměřuje na otevřené a veřejné plánování sociálních služeb zřízených 

dle zákona a služeb doplňujících poskytování sociálních služeb ve vymezeném území takovým způsobem, aby jako 

celek odpovídaly potřebám občanů. Jedná se o proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení 

efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních a souvisejících služeb. 

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb probíhá na území ORP Chomutov. Účastníkem procesu 

komunitního plánování se může stát každý, kdo se dobrovolně zúčastňuje jednání pracovních skupin komunitního 

plánování a podílí se na realizaci a vyhodnocení komunitního plánu. Jedná se především o zástupce uživatelů, 

poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti. 

Při vyhodnocování dosažených cílů a plnění předpokládaných hodnot dílčích opatření je kladen důraz na informovanost 

politické reprezentace všech měst a obcí na území ORP Chomutov. Stejně tak budou výstupy tohoto oddílu přístupné 

a využívané dalšími aktéry komunitního plánování v oblasti sociálních a souvisejících služeb, vč. široké, odborné i 

osobně zainteresované veřejnosti. 

Při přípravě systému vyhodnocování jednotlivých cílů a opatření se vychází z dobrých zkušeností z předchozího období. 

Navržený systém tedy metodicky navazuje na dobrou praxi předchozího období (Komunitní plán sociálních a 

souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 – 2021).  

Proces vyhodnocování jednotlivých cílů a opatření bude obsahovat následující kroky: 

1. Sběr vstupních informací 

2. Zpracování standardizovaného Vyhodnocení za dílčí Opatření 

3. Kompletace Vyhodnocení plnění Cílů za předchozí období (Informativní zpráva) 

4. Předložení Informativní zprávy orgánům zapojených měst a obcí 

5. Projednání Informativní zprávy a přijetí nezbytných úprav Komunitního plánu 

4.1 Pracovní skupiny a řídicí skupina komunitního plánování 

Proces komunitního plánování je založen zejména na setkávání pracovních skupin a následném předávání informací, 

podnětů, požadavků a vyhodnocení komunitního plánu mezi členy pracovních skupin a od členů pracovních skupin 

řídicí skupině, sociálním komisím rad (pokud jsou zřízeny), radám a zastupitelstvům obcí v ORP Chomutov. Pracovní 

skupiny jsou rozděleny tematicky na oblasti řešení krizových situací, problematiku rodin, dětí a mládeže, seniorů a 

osob se zdravotním postižením. Jednání pracovních skupin se koná každé dva měsíce a po jednání pracovních skupin 

se pravidelně schází řídicí skupina, která je informována o záležitostech ze všech pracovních skupin. Čtyřikrát ročně se 

koná setkání ke komunitnímu plánování, na které jsou zváni členové všech pracovních skupin a dochází k předávání 

informací napříč sociální oblastí.  

4.1.1 Pracovní skupina Osoby v krizových situacích 

Pracovní skupina Osoby v krizových situacích se zabývá řešením sociální problematiky v oblasti sociálního vyloučení, 

ohrožení sociálním vyloučením, závislostí či sociálně patologických jevů v souvislosti s problémy jednotlivců. 

Členové pracovní skupiny Osoby v krizových situacích: 

Jméno a příjmení Organizace 

Kristián Drapák, vedoucí skupiny Charita Most 

Renata Adamová Světlo Kadaň 

Michaela Říhová MěÚSS Jirkov 
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Jitka Marková Odbor sociálních věcí MěÚ Jirkov 

Magdalena Šormová IN IUSTITIA 

Jarmila Kuchárová Charita Most 

Miroslava Glogovská PČR 

Denisa Albrechtová Charita Chomutov 

Michal Auersvald Charita Most 

Renata Kubátová Probační a mediační služba 

Iva Ejim Městská policie Chomutov 

Jindřich Weinert Městská policie Chomutov 

Martina Vojtíšková Spirála 

Petra Hauptmanová Člověk v tísni 

Jan Šipoš Člověk v tísni 

Markéta Němečková ASZ ČR 

Kamila Zinčenková ASZ ČR 

Lenka Zahelová FOKUS LABE, CDZ 

Hana Pitterlingová K srdci klíč 

Zdeňka Nováková Světlo Kadaň 

Jan Šroub Světlo Kadaň 

Michaela Skopová Armáda Spásy ČR, Jirkov 

Kamila Wurbs Sociální služby Chomutov 

Barbora Šebestová Člověk v tísni 

Kamila Vodňanská Člověk v tísni 

Adam Milan Odbor sociálních věcí MMCH, OTSP 

Josef Egermann Obec Málkov 

Petra Broumská Světlo Kadaň 

Jitka Reiterová Úřad práce, KoP Chomutov 

Karolína Hajská Rozkoš bez rizika 

Tereza Petřinová DC ADRA 

Lenka Nagyová Poradna pro integraci 

Jana Hronová Centrum kom. plánování SMCH 
 

4.1.2 Pracovní skupina Rodina, děti a mládež 

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež se zabývá řešením sociální problematiky v oblasti sociálního vyloučení, 

ohrožení sociálním vyloučením, sociálně patologických jevů, trávení volného času apod. v souvislosti s problémy dětí, 

mládeže a rodin. 
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Členové pracovní skupiny Rodina, děti a mládež 

Jméno a příjmení Organizace 

Zuzana Horčíková, vedoucí skupiny Armáda Spásy ČR, Jirkov 

Martin Vršan Městská policie Jirkov 

Petra Brožíková ARCHA 777 

Jana Křelinová ARCHA 777 

Kristián Drapák Charita Most 

Michal Auersvald Charita Most 

Petra Hauptmanová Člověk v tísni 

Karina Sobotková FOD, Klokánek 

Jitka Marková Odbor sociálních věcí MěÚ Jirkov 

Vendula Dostálová DC ADRA  

Jana Šilhánková Na Louce, RC Kolibřík 

Filip Ráža Světlo Kadaň 

Lukáš Tomko Charita Chomutov 

Alena Štroufová Odbor sociálních věcí MMCH, OSPOD 

Iveta Babická ZŠ a MŠ 17. listopadu Chomutov 

Lenka Michalcová ZŠ Kadaňská Chomutov 

Miroslav Žalud ZŠ Písečná Chomutov 

Soňa Adamová Úřad práce, KoP Jirkov 

Blanka Hvozdová ESOZ Chomutov 

Naďa Randáčková MŠ Chomutov 

Jana Pernekrová ZŠS a MŠ Chomutov 

Jana Gregorová SVP DYÁDA Chomutov 

Aneta Budová Světlo Kadaň  

Jan Matoušek KCR Horizont 

Kamila Wurbs Sociální služby Chomutov 

Radoslav Malarik SVČ Domeček 

Ivona Pavlovová MŠ Jirkov 

Simova Pavlisová ZŠ Studentská, Jirkov 

Markéta Němečková ASZ ČR  

Petra Broumská Světlo Kadaň 

Hana Pitterlingová K srdci klíč 

Renata Kubátová Probační a mediační služba 

Brigita Hartmanová SŠ TGA Chomutov 

Karel Straka MAP Chomutovsko 

Pavel Vitvar Solid Ground 
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Iva Ejim Městská policie Chomutov 

Jindřich Weinert  Městská policie Chomutov 

 Jiří Nedbálek Městská policie Chomutov 

Kamila Vodňanská Člověk v tísni 

Petra Petržílová Člověk v tísni 

Libor Kundrát VEKI BOX klub Chomutov 

Broňa Huňátová Solid Ground 

Hana Paterová Solid Ground  

Šárka Hniličková ROSKA Chomutov 

Alexandra Zdeňková DDM Jirkov 

Radka Herclíková Centrum ucelené rehabilitace  

Nikola Kořínková Odbor školství MMCH 

Patricie Gillová Probační a mediační služba  

Jana Tussetschlägerová Triaspekta 

Eliška Jiránek Triaspekta 

Lenka Nagyová Poradna pro integraci 

Jana Hronová Centrum kom. plánování SMCH 

 

4.1.3 Pracovní skupina Senioři 

Pracovní skupina Senioři se zabývá řešením sociální problematiky v oblasti služeb péče o seniory vzhledem k jejich 

ubývající soběstačnosti. 

Členové pracovní skupiny Senioři 

Jméno, příjmení Organizace 

Lenka Straková, vedoucí skupiny Veřejnost 

Jaroslava Habětínová MěÚSS Jirkov 

Jitka Marková Odbor sociálních věcí MěÚ Jirkov 

Petra Špičková Domov harmonie a klidu 

Zdislava Binterová Společně proti času 

Veronika Brabcová Bravencová Odbor sociálních věcí MMCH 

Monika Benešová Zdravotní sestry a pečovatelky 

Hana Vašinová Zdravotní sestry a pečovatelky 

Kamila Wurbs Sociální služby Chomutov 

Vendula Šťastná Sociální služby Chomutov 

Jitka Kucer KZ, a.s. 

Pavla Smilov Diecézní charita Litoměřice 

Vendula Dostálová DC ADRA  

Věra Vejražková Klub Seniorů Chomutov 

Barbora Šebestová Člověk v tísni 
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Roman Brand Obec Spořice 

Jaroslava Šnáblová Odbor sociálních věcí MMCH 

Karel Žižka ZUŠ Chomutov 

Stanislava Husáková Chomutovská knihovna 

Jana Müllerová, Marta Abtová STP v ČR z.s., MO Chomutov (pro pohybové ústrojí) 

Brigita Hartmanová SŠ TGA Chomutov 

Petra Pauknerová OSSZ Chomutov 

Radka Lichtenbergová OSSZ Chomutov, Odd. nemoc. poj.  

Iva Křivánková Anděl strážný 

Jitka Kucerová Důstojný život 

Karel Müller Sociální komise Rady města Chomutova 
Ra 

Věra Pajerová Klub českých turistů 

Soňa Kučerová Global Partner Péče 

Petra Meinlschmidtová Domácí hospic Sv. Terezie 

Jana Hronová Centrum kom. plánování SMCH 
 

4.1.4 Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením 

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením se zabývá řešením sociální problematiky v oblasti služeb péče o 

osoby s handicapem vzhledem k jejich nižší soběstačnosti. 

Členové pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 

Jméno, příjmení Organizace 

Hana Kaplanová, vedoucí skupiny Centrum pomoci pro zdr. postižené a seniory 

Adéla Kosová MěÚSS Jirkov 

Jitka Marková Odbor sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov 

Jaroslava Šubrtová ÚP ČR Chomutov 

Jiřina Kollárová ÚP ČR Chomutov 

Lenka Zahelová FOKUS LABE, CDZ  

Vladislava Prollová Masopust 

Eva Zrzavecká ÚP ČR Chomutov 

Marcela Čermáková Odbor sociálních věcí MMCH, OTSP 

Barbora Jiráková Raná péče Diakonie 

Dana Patočková Asociace Pro HANDICAP 

Lucie Novotná Asociace pracovní rehabilitace ČR 

Monika Benešová Zdravotní sestry a pečovatelky 

Vendulka Závorová SONS ČR 

Kucerová Jitka  Důstojný život 

Kamila Wurbs Sociální služby Chomutov 

Marcela Vörösová Kapka 97 
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Petr Džambasov Centrum ucelené rehabilitace 

Jana Müllerová, Marta Abtová Svaz tělesně postižených 

Petra Pauknerová OSSZ Chomutov 

Radka Lichtenbergová OSSZ Chomutov, Odd. nemoc. poj.  

Veronika Kopalová Demosthenes 

Šárka Hniličková ROSKA Chomutov 

Lucie Prchlíková HEWER 

Soňa Kučerová Global Partner Péče 

Iva Křivánková Anděl strážný 

Jana Hronová Centrum kom. plánování SMCH  
 

4.1.5 Řídicí skupina 

Řídicí skupina zpracovává informace, podněty, požadavky či vyhodnocení komunitního plánu a předává tyto 

informace k vedení měst a obcí v ORP Chomutov.  

Členové řídicí skupiny 

Jméno a příjmení Organizace Pozice  

Milan Märc Statutární město Chomutov Náměstek primátora  

Dana Jurštaková Město Jirkov Místostarostka 

Renata Adamová 
A 

Sociální komise RSMCH Předsedkyně 

Kamila Faiglová Odbor sociálních věcí MMCH Vedoucí 

Martina Kalová Odbor školství MMCH Vedoucí 

Karel Bernt Odbor sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov Vedoucí 

Jana Hronová Centrum komunitního plánování SMCH Vedoucí 

Jitka Marková  Odbor sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov Koordinátorka komunitního plánování 

Lenka Straková Veřejnost  Vedoucí PS Senioři 

Hana Kaplanová Centrum pomoci pro zdr. postižené a seniory Vedoucí PS Osoby se zdravotním postižením 

Zuzana Horčíková Armáda spásy v ČR, Jirkov Vedoucí PS Rodina, děti a mládež 

Kristián Drapák Charita Most Vedoucí PS Osoby v krizových situacích 

Eva Šulcová MěÚSS Jirkov Vedoucí PS služeb péče regionu Chomutovsko ÚK 

Filip Ráža Světlo Kadaň Vedoucí PS služeb prevence regionu Chomutovsko ÚK 

Markéta Němečková ASZ ČR Lokální konzultantka 

Lenka Kynčilová Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko Manažerka 

Petr Šmíd Obec Hrušovany Starosta 
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5. SWOT analýza sociální oblasti v ORP Chomutov 

Struktura SWOT analýzy zaměřené na problematiku sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov vychází 

ze standardní metodiky pro zpracování tohoto typu analytického materiálu. Analýza integruje informace získané 

prostřednictvím informací z pracovních skupin komunitního plánování a dalších relevantních zdrojů informací do 

přehledně strukturovaných poznatků. Z vyhodnocení této klíčové datové základny byly definovány hlavní směry i dílčí 

opatření rozvoje na úrovni řešené sociální problematiky na území ORP Chomutov.  

Silné stránky Slabé stránky 
• institucionálně fungující síť poskytovatelů sociálních 

a souvisejících služeb  

• dlouhodobě fungující síť pobytových zařízení  

• široká nabídka poradenských služeb  

• vysoká míra podílu služeb poskytovaných terénní formou 

• dlouhodobě fungující síť pobytových zařízení pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením se standardními i specifickými 

potřebami  

• vysoká míra podílu služeb poskytovaných pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením terénní formou  

• široká nabídka poradenských služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením  

• vnímaná potřeba (ze strany společnosti, poskytovatelů sociálních 

služeb, relevantních orgánů veřejné správy) dalšího rozvoje 

kapacit pobytových a dalších zařízení pro cílovou skupinu 

seniorů, u níž lze předpokládat významné zvýšení podílu na 

celkové populaci (v absolutních i relativních hodnotách) 

• vysoká míra specializace některých poskytovatelů na konkrétní 

zdravotní handicapy 

• ochota části zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením vč. legislativních zvýhodnění zaměstnávání těchto 

osob, existence chráněných pracovních míst 

 

 

 

• ohrožení provozu noclehárny pro ženy v Chomutově 

• ohrožení provozu nízkoprahového denního centra pro osoby bez 

přístřeší 

• chybějící pobytové zařízení pro nízkopříjmové osoby 

• chybějící kapacity pro poskytování krizového bydlení 

• absence širšího spektra služeb pro osoby opouštějících výkon 

trestu odnětí svobody vč. mentoringu  

• absence krizové pomoci  

• nedostatečná kapacita odborného sociálního poradenství  

• nedostatečná kapacita sociálně aktivizační služby 

• nedostatečná kapacita pobytových i ambulantních služeb pro 

osoby s problémovým chováním nebo pro osoby závislé  

• nedostatek bytů pro sociální a dostupné bydlení  

• vyšší koncentrace osob sociálně vyloučených, případně žijících 

v sociálně vyloučených lokalitách 

• obecně vyšší koncentrace sociálně vyloučených lokalit a lokalit 

s hrozícím vznikem tohoto jevu 

• negativní vlivy vnitrostátní migrace sociálně slabších osob do 

stávajících či vznikajících sociálně vyloučených lokalit či lokalit 

tímto jevem ohrožených 

• vysoká míra zadlužení a uvalených exekucí (v porovnání 

s průměrem ve společnosti i ve srovnání s ostatními cílovými 

skupinami) na cílovou skupinu, 

• existující obchod s chudobou, resp. jeho problematická právní 

regulace (dluhy, exekuce, neúměrně vysoké nájemné s vazbou 

na čerpání sociálních dávek na zajištění bydlení) 

• snadná dostupnost drog, vč. možného přístupu školní mládeže 

k návykovým látkám 

• vysoká míra nezaměstnanosti  

• ohrožení provozu azylového domu pro rodiny s dětmi 

• chybějící psychiatrická a psychologická péče pro děti a mládež 

(nízká kapacita, nízký počet odborníků) 

• nedostatek a nedostatečná kapacita nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež na některých větších sídlištích 

• nedostatečná kapacita sociálně aktivizační služby pro cílovou 

skupinu 

• nízká kapacita pečovatelské služby v menších obcích 

• chybějící denní stacionář pro seniory 

• nízká kapacita hospicové péče pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

• nedostatek pobytových a ambulantních služeb pro osoby se 

specifickými potřebami (zejm. poruchy autistického spektra a 

jiné psychiatrické diagnózy) 

• nedostatek pobytových i ambulantních služeb pro osoby 

s demencí v seniorském věku 

• omezený přístup k sociálním službám pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením přímo v menších obcích 

• nedostatečný počet psychiatrických a psychologických 

ambulancí; nedostatek všeobecných lékařů pro dospělé a dalších 

lékařských specializací  

• chybějící odlehčovací služba pro osoby s mentálním postižením 

• nízká kapacita domovů se zvláštním režimem 

• omezená nabídka služeb pro osoby s duševním nemocněním, 

• omezená informovanost osob se zdravotním postižením o 

možnostech pracovní rehabilitace zajišťované úřadem práce 
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Příležitosti Hrozby 
• podpora rozvoje sociálního poradenství v problematice 

závislostí, dluhů a rodinného života 

• navýšení počtu terénních pracovníků působících přímo 

v přirozeném prostředí cílové skupiny 

• podpora rozvoje poradenských a souvisejících služeb nabízejících 

odbornou pomoc osobám v nepříznivých a krizových situacích 

• rozvoj komunitních a preventivních programů 

• podpora služeb pro osoby závislé na alkoholu a jiných omamných 

látkách 

• očekávané zlepšení možností prostupnosti bydlení a získání 

odpovídajícího bydlení v důsledku implementace zákona 

o sociálním bydlení 

• snižování administrativních bariér pro získání odpovídajícího a 

stabilního bydlení osobami s problematickou sociální situací 

• podpora možností zaměstnávání osob se znevýhodňujícím 

aspektem na trhu práce 

• rozvoj možností motivačního aspektu přidělování sociálních 

dávek 

• rozvoj sítě nízkoprahových center pro děti a mládež 

• rozvoj možností volnočasových aktivit pro cílovou skupinu 

• podpora regionální mobility (usnadnění dojíždění za prací 

a vzděláním) 

• rozšíření sítě psychiatrických a psychologických pracovišť pro děti 

a mládež (zvýšení kapacity na úroveň poptávky) 

• podpora služeb pro děti a mládež s problémovým chováním 

• odstraňování bariér pro snazší sladění profesního a rodinného 

života (kapacita a provozní doba zařízení pro malé děti, školní 

družiny, využití volného času větších dětí a mládeže) 

• podpora rozvoje rovných příležitostí pro muže a ženy 

• podpora zavádění nových způsobů řešení rodinných sporů (např. 

Cochem) 

• zkvalitnění vzdělanostní struktury obyvatelstva s ohledem na 

potřeby trhu práce; užší spolupráce zaměstnavatelů 

a vzdělávacích institucí 

• zvýšení kapacity pobytových zařízení pro cílovou skupinu 

ve vazbě na demografický vývoj populace 

• zvýšení kapacity terénních služeb v celém ORP pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením  

• rozvoj možností volnočasových aktivit pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

• aktivizace seniorů při nástupu do pobytových i ambulantních 

sociálních služeb 

• podpora služeb pro klienty s demencí, rozvoj hospicových služeb 

• rozvoj mezigenerační spolupráce 

• zapojení rodiny do života seniorů a do služeb pro seniory 

• podpora služeb pro osoby v terminálním stadiu nemoci 

• odstraňování bariér pro přístup seniorů a osob se zdravotním 

postižením z menších obcí ke službám poskytovaným ve městech 

• využívání preference zadávání veřejných zakázek firmám, které 

zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 

• podpora a rozvoj sociálního podnikání 

• zvyšování kvalifikace osob s handicapem 

 

 

 

• prohlubování izolace sociálně vyloučených lokalit, zvyšování 

podílu populace žijící v těchto lokalitách 

• vznik nových sociálně vyloučených lokalit 

• pokračující rozvoj komerčních ubytoven a nájemního bydlení pro 

sociálně slabé osoby za nepřiměřeně vysokou cenu s čerpáním 

příspěvků a doplatků na bydlení apod.  

• negativní vlivy migrace do řešené oblasti (pokračování či rostoucí 

tendence příchodu sociálně slabých či jinak znevýhodněných 

obyvatel) či z řešené oblasti (odliv kvalifikovaných, kreativních a 

mladých obyvatel ze strukturálně postiženého regionu za lepšími 

možnostmi do jiných oblastí České republiky nebo do zahraničí) 

• nárůst počtu osob bez domova či přístřeší 

• rostoucí podíl zadlužené populace, vyšší intenzita dopadů 

exekucí na dlužníka a jeho rodinu 

• nezájem potenciálních klientů o nabízené služby 

• nárůst počtu osob užívajících návykové látky 

• nárůst diskriminace, xenofobie a extremismu ve společnosti 

• nevhodné finální znění či chybná implementace nového zákona 

o sociálním bydlení 

• neřešení či nevhodné změny v legislativě upravující dluhovou 

problematiku a exekuce 

• nedostatek veřejných prostředků pro vhodnou či dostatečně 

kapacitní podporu sociálního bydlení (ve vazbě na finální znění 

zákona o sociálním bydlení) 

• zhoršení celkové ekonomické situace v národním hospodářství, 

zvýšení míry nezaměstnanosti 

• obavy zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zápisem v rejstříku 

trestů 

• negativní vztah a nedůvěra části veřejnosti k některým 

segmentům cílových skupin 

• absence zákona o sociálním a dostupném bydlení 

• nedostatečná kapacita pedagogicko-psychologických poraden 

• nedostatek veřejných prostředků pro vhodnou či dostatečně 

kapacitní podporu sociálního bydlení (ve vazbě na finální znění 

zákona o sociálním bydlení) 

• nárůst počtu osob ve věkové kategorii dětí a mládeže užívajících 

návykové látky, 

• narůstající agresivita a kriminalita dětí a mládeže 

• pokračující a prohlubující se rozklad rodinných vazeb 

• nezájem rodičů o trávení volného času dětí 

• poměrně snadný přístup mládeže k návykovým látkám 

• problematické zajištění provozu a údržby veřejných hřišť pro děti 

a mládež (vandalismus, drogy) 

• potenciálně demotivující systém sociálních dávek u mládeže 

• obecně mnoho dysfunkčních rodin 

• stárnutí populace s důsledkem většího tlaku na poskytovatele 

sociálních služeb pro seniory 

• narůstající počet osob, které nebudou mít nárok na výplatu 

důchodů  

• chybějící byty pro sociálně slabé seniory a OZP 

• rostoucí náklady na pobytové služby pro cílovou skupinu 

• absence návaznosti sociálních a souvisejících služeb na zdravotní 

péči 

• vyšší míra izolace seniorů a osob se zdravotním postižením 

v domácím prostředí 

• negativní vztah části veřejnosti k seniorům 

• chybné využívání příspěvků na péči (není využíváno přímo pro 

potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením) 

• zhoršující se zdravotní stav obyvatelstva  

• nedostatečná individuální prevence při péči o zdraví 

• omezené možnosti pracovních příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením  
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6. Cíle a opatření komunitního plánu ORP Chomutov 

Z provedené SWOT analýzy v sociální oblasti vyplynula potřeba nastavení cílů a opatření komunitního plánu, která jsou 

podrobně zpracována v následujících tabulkách. Jsou dělena na průřezová opatření týkající se všech pracovních skupin 

a opatření zaměřená na problematiku osob v krizových situacích, rodin, dětí a mládeže, seniorů a osob se zdravotním 

postižením. Návrh cílů a opatření komunitního plánu byl ovlivněn uzavřením Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 

kraje, jejímž prostřednictvím jsou sociální služby financovány státem, dotace jsou rozdělovány Ústeckým krajem. 

K uzavření Základní sítě sociálních služeb kraje došlo k 1. 1. 2019. Před uzavřením Základní sítě služeb probíhalo 

zařazení nových služeb a jejich kapacit do Základní sítě po kladném vyjádření obce o potřebnosti služby v regionu na 

základě schváleného komunitního plánu. Docházelo k nepředvídatelnému rozšiřování poskytování sociálních služeb, 

Ústecký kraj byl tedy nucen Základní síť uzavřít vzhledem k omezenému přídělu finančních prostředků na poskytování 

sociálních služeb ze státního rozpočtu. Opatření komunitního plánu jsou tedy rozdělena na opatření prioritní 

(v souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje) a ostatní. 

Obce v ORP Chomutov tímto deklarují nejvyšší potřebnost sociálních služeb uvedených v prioritách a nutnost jejich 

financování ze státního rozpočtu.  

 

PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ  

 

Název Cíle 
1  
Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách v ORP 
Chomutov 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

1.1  
Podpora povědomí veřejnosti o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb a jejich 
nabídce služeb v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024  

Garanti 
Obce v ORP Chomutov, DSO Chomutovsko, NNO, příspěvkové organizace měst v ORP 
Chomutov a ostatní poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Popis opatření 
Zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb a jejich nabídce 
služeb v ORP Chomutov prostřednictvím:  

• webových stránek všech obcí v ORP Chomutov, 

• webových stránek DSO Chomutovsko, 

• webových stránek SOCIÁLNÍ OBLAST – CHOMUTOV, JIRKOV A OKOLÍ (socpom.cz), 

• facebookového profilu „Komunitní plánování ORP Chomutov“, 

• roll-upů o sociálních a souvisejících službách, 

• videí o sociálních a souvisejících službách, 

• veřejného setkání s obyvateli ORP Chomutov (1x ročně), 

• pravidelných článků v Chomutovských a Jirkovských novinách,  

• další aktivity obdobného charakteru s vlivem na prezentaci plánování sociálních a 

souvisejících služeb mezi cílovými skupinami i širokou veřejností. 

Výstupy 
Webové stránky sociální oblasti Chomutov, Jirkov a okolí, 8 vydaných článků v periodikách 
ročně, 4 roll-upy, 4 videa prezent. v kině, 80 plakátů zveřejněných v MHD, 1 veřejné setkání 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

35.000,- Kč ročně (rozpočty obcí z ORP Chomutov) 



26 
 

     

 

PS OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH  

 

Název Cíle 
2  
Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel 

 

PRIORITNÍ OPATŘENÍ OBCÍ V ORP CHOMUTOV v souvislosti se 
zajištěním poskytování sociálních služeb v Základní síti sociálních 
služeb Ústeckého kraje 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.1 
Zajištění provozu nízkoprahového denního centra v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, NNO 

Popis opatření 
Provoz nízkoprahového denního centra poskytujícího ambulantní služby pro osoby bez 

přístřeší. Denní centrum zahrnuje i hygienické středisko a pomoc při přípravě stravy.  

Výstupy Nízkoprahové denní centrum pro 12 osob 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Provoz: 2.500.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.2 
Zajištění provozu noclehárny pro ženy v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, NNO 

Popis opatření 
Provoz noclehárny pro ženy bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a 

přenocování. Služba poskytne podmínky pro osobní hygienu a přenocování. 

Výstupy Noclehárna pro ženy pro 2 osoby 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Provoz: 300.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.3 
Zajištění poskytování odborného sociálního dluhového poradenství v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Město Jirkov, příspěvková organizace města Jirkova 

Popis opatření Problém s finanční situací trápí velkou část obyvatel ORP Chomutov (zejm. v rámci cílové 
skupiny „Osoby v krizové situaci“, dále též i částečně u ostatních cílových skupin 
„Komunitního plánu“, případně v rámci široké veřejnosti). Tyto problémy jsou způsobeny 
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řadou příčin (nezaměstnanost, nedostupnost odpovídajícího ubytování, nepřiměřené 
náklady na bydlení, nemoc, příčiny v osobním, partnerském, pracovním životě apod.), stejně 
různorodé mohou být též způsoby řešení dluhů, exekucí a souvisejících problémů. Vysoce 
kvalifikované a snadno dostupné poradenství se proto stane prvním krokem ke zdárnému 
zvládnutí těchto krizových situací, které mohou v případě neřešení vést k upadnutí do 
dluhové spirály, případně dalších navazujících nežádoucích situací. 

Výstupy Zajištění 3 kapacit pro město Jirkov.   

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

4.500.000,- Kč ročně 

Rozpočet města Jirkova, rozpočet příspěvkové organizace, Fondy EU, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.4 
Vybudování a následný provoz domova se zvláštním režimem pro lidi bez domova 
v Ústeckém kraji ("přístav") 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024  

Garanti Ústecký kraj, obce v ORP Chomutov, NNO 

Popis opatření Pobytové zařízení, které slouží osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách. V Ústeckém kraji je v provozu 
pouze jedno obdobné zařízení.   

Výstupy Domov se zvláštním režimem s min. kapacitou 50 míst 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Výstavba: 20.000.000,- Kč 

Provoz: 24.000.000,- Kč 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet Ústeckého kraje 

  

 OSTATNÍ OPATŘENÍ  

Opatření, které 
vedou k naplnění Cíle 

2.5 
Zajištění terénní sociální práce města Chomutova – Odbor sociálních věcí Magistrátu města 
Chomutova 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov 

Popis opatření Zachování počtu terénních pracovníků na Odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Chomutova. 

Výstupy Udržení kapacity 10 terénních pracovníků 
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Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

8.000.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.6 
Prevence sociálně patologických jevů a možnosti kvalitního trávení volného času v ORP 
Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov 

Popis opatření Podpora projektů prevence kriminality při zapojení dalších subjektů (městské policie, 
příslušné odbory na městech, NNO zaměřující se na programy prevence) do jejich přípravy 
ve městech Chomutově a Jirkově s dopadem na celé ORP Chomutov.  

Výstupy 8 podaných žádostí o podporu projektů zaměřených na prevenci kriminality ročně (4 pro 
město Chomutov, 4 pro město Jirkov) 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

1.800.000,- Kč 

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, Fondy EU, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.7 
Rozvoj sociálního bydlení v Chomutově a Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov, NNO, příspěvkové organizace dotčených měst 

Popis opatření Na území měst Chomutova a Jirkova bude vybudováno 40 sociálních bytů, které budou 
určeny pro sociálně slabší občany. Bydlení v nich bude zpoplatněno nižším než tržním 
nájmem. 

Výstupy 20 sociálních bytů na území města Chomutova a 20 sociálních bytů na území města Jirkova 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

9.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, Fondy EU, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.8 
Zajištění poskytování odborného sociálního dluhového poradenství v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Problém s finanční situací trápí velkou část obyvatel ORP Chomutov (zejm. v rámci cílové 
skupiny „Osoby v krizové situaci“, dále též i částečně u ostatních cílových skupin 
„Komunitního plánu“, případně v rámci široké veřejnosti). Tyto problémy jsou způsobeny 
řadou příčin (nezaměstnanost, nedostupnost odpovídajícího ubytování, nepřiměřené 
náklady na bydlení, nemoc, příčiny v osobním, partnerském, pracovním životě apod.), stejně 
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různorodé mohou být též způsoby řešení dluhů, exekucí a souvisejících problémů. Vysoce 
kvalifikované a snadno dostupné poradenství se proto stane prvním krokem ke zdárnému 
zvládnutí těchto krizových situací, které mohou v případě neřešení vést k upadnutí do 
dluhové spirály, případně dalších navazujících nežádoucích situací. 

Výstupy Zajištění 3 kapacit pro město Chomutov.   

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

4.500.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.9 
Podpora resocializačních programů u mládeže do 15 let v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO  

Popis opatření Sociální začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání, nebo závažného porušení 
společenských norem. Cílem programu je minimalizovat rizika recidivy a zamezit 
opakovanému konfliktu se společenskými normami. 

Výstupy 300 osob podpořených resocializačním programem 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

5.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova, 
rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.10 
Zachování kapacity terénních pracovníků v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO  

Popis opatření Terénní pracovníci pomáhají sociálně ohroženým osobám a celým rodinám minimalizovat 
rizika jejich způsobu života. Pomáhají jim zprostředkovávat kontakt se společenským 
prostředím, při uplatňování práv, oprávněných zájmů či při obstarávání osobních záležitostí.  

Výstupy Zachování 4 kapacit terénních pracovníků 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

4.000.000,- Kč ročně 

Rozpočty NNO, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova, 
rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.11 
Poskytování hmotné pomoci 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 
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Popis opatření Jedná se o provoz potravinové banky, nábytkové banky, sociálního šatníku, poskytování 
drobného vybavení domácnosti či jiné hmotné pomoci při péči o děti. 

Výstupy Hmotná pomoc je poskytována dle potřeb obyvatel na území měst Chomutova a Jirkova 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

2.000.000,- Kč ročně 

Rozpočty NNO, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova, 
rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.12 
Rekonstrukce objektu pro zkvalitnění poskytování služeb K-centra, terénních programů a 
odborné poradny v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, NNO  

Popis opatření Rekonstrukce a zkvalitnění provozu služeb K-centra, terénních programů a odborné sociální 
poradny. Služby terénních programů a odborného sociálního poradenství budou do budovy 
po rekonstrukci přemístěny, nyní jsou poskytovány v jiné ulici v Chomutově. V objektu budou 
zrekonstruovány místnosti pro potřeby čtyř uživatelů při práci s jednotlivcem a dvanácti 
uživatelů při skupinové práci v K-centru, pro potřeby čtyř uživatelů při práci s jednotlivcem u 
služby terénních programů a pro potřeby jednoho uživatele při práci s jednotlivcem a tří 
uživatelů při skupinové práci v odborném sociálním poradenství včetně zázemí pro odborný 
personál u všech tří zmíněných služeb. 

Výstupy Rekonstruovaný objekt služeb K-centra, terénních programů a odborné poradny, zachování 
provozu zmíněných služeb 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Objekt: 15.000.000,- Kč  

Provoz služeb: 8.000.000,- Kč ročně 

Rozpočty NNO, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.13 
Rekonstrukce objektu pro zkvalitnění poskytování služeb azylového domu a noclehárny 
pro osoby bez přístřeší v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Město Jirkov, NNO  

Popis opatření Rekonstrukce a zkvalitnění provozu služeb azylového domu a noclehárny pro osoby bez 
přístřeší. Zmíněné služby nabízejí na přechodnou dobu ubytování či nocleh osobám 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Při rekonstrukci zároveň dojde 
k rozšíření hygienického zázemí pro uživatele služeb. 

Výstupy Rekonstruovaný objekt služeb azylového domu a noclehárny, zachování provozu zmíněných 
služeb 
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Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Objekt: 10.000.000,- Kč  

Provoz služeb: 8.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.14 
Zřízení a následný provoz krizových lůžek v rámci sociální služby krizová pomoc v ORP 
Chomutov 

Garanti NNO 

Popis opatření Zřízení 2 lůžek – pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v ohrožení 
života nebo zdraví, kdy nemohou tuto nepříznivou sociální situaci překonat vlastními silami. 

Výstupy Zřízení 2 lůžek pro krizovou pomoc 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

2.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, státní rozpočet, fondy EU 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.15 
Vybudování a následný provoz komunitního centra v Jirkově  

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Město Jirkov, NNO 

Popis opatření Rekonstrukce objektu a provoz komunitního centra v Jirkově zaměřeného na společenský 
komunitní život. Jedná se o zázemí pro spolky, kluby a zachování provozu sociální služby 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.  

Výstupy Rekonstruovaný objekt komunitního centra, provoz komunitního centra 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Objekt: 20.000.000,- Kč  

Provoz služeb: 2.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, spolků, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.16 
Vybudování a následný provoz mobilního poradenského centra pro osoby pracující 
v sexbyznysu v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO  

Popis opatření 
Na území města Chomutova je potřeba zaměřit se na prevenci kriminality a klást důraz na 

inkluzi sociálních či znevýhodněných menšin, např. prostřednictvím skupinové terapie. 

Zároveň by bylo vhodné doplnit poskytování zmíněných sociálních služeb zdravotními 

službami (testování veřejnosti i cílové skupiny) a doprovodnou kampaní zaměřující se na 

zdraví obyvatel prostřednictvím mobilní poradny.  
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Výstupy Mobilní poradna pro cílovou skupinu i veřejnost 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Mobilní kontejner: 2.000.000,- Kč  

Provoz služeb: 2.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.17 
Udržení rozsahu a zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby v krizových situacích, 
přizpůsobení kapacity potřebám v celém ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti 
Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb z ORP Chomutov 

Popis opatření Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc se zajištěním péče o 
osoby v krizových situacích. Stávající síť bude podporována i nadále. 

Výstupy Kvalitní sociální služby pro osoby v krizových situacích, které flexibilně reagují na poptávku 
po těchto službách (garance kontinuity poskytování služeb v minimálně shodné kvalitě a 
rozsahu s předchozím obdobím). 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Nelze přesně vyčíslit 

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov, státní rozpočet 

 

OPATŘENÍ PŘESAHUJÍCÍ DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 

V KPSSS jsou podchyceny problémy související se sociální oblastí, ale řešení nejsou v její kompetenci. Opatření jsou zde 

uvedena jako podnět pro vedení města s cílem podpořit řešení problému vzájemným jednáním s kompetentními 

institucemi. 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.18 
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty v ORP 
Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov 

Popis opatření Na území ORP Chomutov je registrován kapacitní nedostatek všeobecných i specializovaných 
lékařů či dalších odborníků pro dospělé (zejm. všeobecné lékařství, zubaři, kožní lékaři). 
Stávající lékaři nejsou schopni plně uspokojit potřeby cílové skupiny, což může mít za 
následek též kvalitativní dopad na poskytovanou péči.  

S ohledem na nedostatek věcné příslušnosti aktérů sociálních a souvisejících služeb pro 
oblast bude v rámci tohoto opatření využito společenské a politické síly ORP Chomutov při 
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jednání se zodpovědnými institucemi k posílení kapacity lékařských ordinací pro dospělé 
pacienty. 

Pozn.: Toto opatření je zaměřené též na ostatní definované cílové skupiny i širokou 
veřejnost jako celek (pacienti aktuálně vyžadující lékařskou péči). Problematika 
nedostatku psychologů a psychiatrů je řešena prostřednictvím samostatného opatření. 

Výstupy Vyvolání jednání s příslušnými institucemi, případně podniknutí dalších podpůrných a 
iniciačních aktivit směrem k zodpovědným subjektům za síť lékařských ordinací a dalších 
odborných pracovišť pro dospělé pacienty s cílem prezentovat vysokou míru poptávky pro 
těchto službách ze strany cílové skupiny (a v důsledku zvýšení kapacity těchto zařízení). 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

0,- Kč 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

2.19 
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie pro dospělé i děti 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov 

Popis opatření Na území ORP Chomutov je registrováno pouze 9 ordinací psychologické/ psychiatrické péče. 
Tento počet odborníků není schopen uspokojit vysokou poptávku po předmětných službách 
ze strany cílových skupin.  

S ohledem na nedostatek věcné příslušnosti aktérů sociálních a souvisejících služeb pro 
oblast bude v rámci tohoto opatření využito společenské a politické síly ORP Chomutov při 
jednání se zodpovědnými institucemi k posílení kapacity psychologické a psychiatrické péče. 

Pozn.: Výstupy z opatření mohou být využity všemi ostatními cílovými skupinami 
Komunitního plánu.  

Výstupy Vyvolání jednání s příslušnými institucemi, případně podniknutí dalších podpůrných a 
iniciačních aktivit směrem k zodpovědným subjektům za síť psychologických a 
psychiatrických zařízení s cílem prezentovat vysokou míru poptávky pro těchto službách ze 
strany cílové skupiny (a v důsledku zvýšení kapacity těchto zařízení). 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

0,- Kč 
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PS RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ  

 

Název Cíle 
3 
Rozvoj služeb na podporu rodin a mládeže v nepříznivé sociální situaci 

 

PRIORITNÍ OPATŘENÍ OBCÍ V ORP CHOMUTOV v souvislosti se 
zajištěním poskytování sociálních služeb v Základní síti sociálních 
služeb Ústeckého kraje 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.1 
Zajištění provozu azylového domu pro celé rodiny v Chomutově a v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvková organizace města Chomutova, NNO 

Popis opatření Zajištění provozu azylového domu, který nabízí na přechodnou dobu ubytování celým 
rodinám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Klientem může být pouze 
celá rodina - tj. otec, matka a děti. 

Výstupy Azylový dům se 3 byty s kapacitou 14 osob v Chomutově, azylový dům se 4 byty s kapacitou 
27 v Jirkově 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Provoz: 7.000.000,- Kč ročně (Chomutov) 

Provoz: 9.000.000,- Kč ročně (Jirkov) 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet příspěvkové organizace města Chomutova, rozpočet 
NNO, rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.2 
Vyšší podpora odborného sociálního poradenství pro partnerské a rodinné soužití v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvková organizace města Jirkova 

Popis opatření Kapacita odborného poradenství je v současné době dostatečná z hlediska zajištění 
odborného sociálního poradenství sociálními pracovníky, v budoucnosti se však při ukončení 
projektu financovaného z evropských strukturálních fondů sníží. Jedná se o zachování 
kapacity odborného poradenství v současné formě.   

Výstupy Zachování 1 kapacity  

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

1.000.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet příspěvkové organizace města, rozpočet města Jirkova  
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 OSTATNÍ OPATŘENÍ 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.3 
Zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově  

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, NNO 

Popis opatření Zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a dorost v blízkosti sídlišť Písečná a 
Zahradní, které poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým 
společensky nežádoucími jevy. Cílem zařízení bude zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. 

Výstupy Nízkoprahové zařízení pro děti ve věku 6 – 26 let s okamžitou kapacitou 3 

Garanti NNO 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Provoz: 3.000.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.4 
Vytváření podmínek pro setkávání rodičů a nezletilých dětí v ORP Chomutov (asistovaný 
kontakt) 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvkové organizace měst, NNO 

Popis opatření V ORP Chomutov napomáhá Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) s asistovaným 
předáváním dětí po rozchodu rodičů. V ORP Chomutov se zprostředkováním kontaktu rodičů 
s nezletilými dětmi zabývá jedna organizace. Cílem asistovaného kontaktu je vytvořit 
bezpečné podmínky pro setkávání nezletilého dítěte s rodičem (prarodičem nebo dalším 
příbuzným dítěte), který je oprávněn ke styku s dítětem a napomáhat zlepšení vzájemných 
vztahů, aby se spolu mohli bezpečně setkávat. 

Asistovaný kontakt je poskytován:  

a) rodinám v krizi, které řeší rozvodovou, porozvodovou situaci, výchovu a výživu dětí a 
rodinám, kde jeden z rodičů je omezen na právech výchovy dítěte,  

b) rodinám ohroženým domácím násilím, 

c) rodinám v evidenci OSPOD nebo intervenčního centra, kde jsou děti označené jako děti 
ohrožené domácím násilím. 



36 
 

Výstupy 
Zachování a rozšíření služby asistované setkávání rodičů s nezletilými dětmi  

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

1.500.000,- Kč ročně 

Rozpočet příspěvkové organizace měst, rozpočty NNO, státní rozpočet, fondy EU, rozpočty 
statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.5 
Vyšší podpora odborného sociálního poradenství pro partnerské a rodinné soužití 
v Chomutově  

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Kapacita odborného poradenství je dostatečná z hlediska zajištění odborného sociálního 
poradenství sociálními pracovníky, nedostatečná však z hlediska zajištění ostatními 
odborníky, zejména akreditovanými manželskými poradci, psychoterapeuty a rodinnými a 
akreditovanými mediátory.  

Výstupy Navýšení úvazku akreditovaného mediátora / psychoterapeuta o 0,5 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

800.000,- Kč 

Rozpočet NNO 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.6 
Provoz dětských skupin v Chomutově  

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvková organizace města Chomutova 

Popis opatření Zachování provozu dětských skupin v Chomutově, které nahradily bývalé jesle. Dětské 
skupiny jsou určeny pro děti od 1 do 3 let. Zaměstnanci jsou kvalifikovaní pracovníci 
s individuálním přístupem k dětem. Nástup a odchod dětí je možný kdykoliv během dne.  

Výstupy Zařízení pro 2 dětské skupiny s kapacitou 37 dětí, které je otevřeno ve všední dny v čase 5:30 
– 18:30 hod. 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

7.000.000,- Kč ročně 

Fondy EU, rozpočet příspěvkové organizace, rozpočet statutárního města Chomutova, státní 
rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.7 
Provoz dětských skupin v Jirkově  

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 
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Garanti NNO 

Popis opatření Zachování provozu dětských skupin v Jirkově, které nahradily bývalé rodinné mikrojesle. 
Dětské skupiny jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 4 let. Zaměstnanci jsou kvalifikovaní 
pracovníci, pečující osoby s individuálním přístupem k dětem. Nástup a odchod dětí je možný 
kdykoliv během dne. 

Výstupy Zařízení pro 2 dětské skupiny s kapacitou 8 dětí, které je otevřeno ve všední dny v čase 6:30 
– 18:00 hod. 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

1.000.000,- Kč ročně 

Fondy EU, rozpočet NNO, rozpočet města Jirkova, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.8 
Provoz denního centra pro rodiny s dětmi v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Cílem denního centra je podpora veřejných služeb pro rodiny, které mají preventivní a 
podpůrný charakter. Služby posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, 
podporují rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny. Cílem je 
poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a 
posilovat význam rodiny pro celou společnost.   

Aktivity budou poskytovány za účelem komplexní pomoci rodině jako celku (tj. širší rodině 
včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost. Konkrétně se bude jednat 
o svépomocné skupiny rodičů s dětmi s pracovníkem mateřského centra a poskytování 
laického poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, realizace nejrůznějších volnočasových 
aktivit.     

Denní centrum bude provozováno svépomocí za účasti členů spolků a organizací. 

Výstupy Počet podpořených osob: 200 ročně 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

500.000,- Kč ročně 

Rozpočty NNO, státní rozpočet, rozpočet města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.9 
Pravidelná setkávání organizací na podporu rodin, dětí a mládeže v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti OSPOD, NNO, příspěvkové organizace 

Popis opatření Z důvodu zamezení zneužívání služeb, kdy se může stát, že o jednu rodinu pečuje více NNO, 
budou konána pravidelná setkávání všech organizací z ORP Chomutov, jejichž cílovou 
skupinou je rodina, děti a mládež.  

Především v zájmu zamezení duplicitního poskytování obdobných sociálních a souvisejících 
služeb jedné rodině prostřednictvím více poskytovatelů (zejm. NNO) budou pořádána 
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pravidelná koordinační setkání všech organizací působících na území ORP Chomutov 
(poskytovatelů služeb pro rodiny, děti a mládež). Cílem setkání bude rovněž celkové zvýšení 
efektivity poskytovaných služeb a zvyšování podpory rodin s dětmi. Garantem setkání a 
průběhu jednání bude OSPOD. 

Výstupy 2 setkání ročně všech organizací na podporu rodiny, dětí a mládeže 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

0,- Kč 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.10 
Zachování kapacit sociálně aktivizační služby v Chomutově a v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Zachování kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která poskytuje své služby 
rodině 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. 

Výstupy Zachování 2 okamžitých kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Garanti NNO 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

2.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, fondy EU, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet 
města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

3.11 
Udržení rozsahu a zvyšování kvality sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, 
přizpůsobení kapacity potřebám v celém ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti 
Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb z ORP Chomutov 

Popis opatření Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc se zajištěním péče o 
rodiny, děti a mládež. Stávající síť bude podporována i nadále. 

Výstupy 
Kvalitní sociální služby pro rodinu, děti a mládež, které flexibilně reagují na poptávku po 
těchto službách (garance kontinuity poskytování služeb v minimálně shodné kvality a 
rozsahu s předchozím obdobím). 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Nelze přesně vyčíslit 

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov, státní rozpočet 

 



39 
 

 

 

PS SENIOŘI  

 

Název Cíle 
4 
Rozvoj péče o seniory v ORP Chomutov 

 

PRIORITNÍ OPATŘENÍ OBCÍ V ORP CHOMUTOV v souvislosti se 
zajištěním poskytování sociálních služeb v Základní síti sociálních 
služeb Ústeckého kraje 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.1 
Navýšení kapacit terénní odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené v ORP 
Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Chomutov 

Popis opatření Odlehčovací služba se zaměřuje na pomoc pečujícím osobám, které potřebují odpočinek 
nebo se z osobních důvodů nemohou o svěřenou osobu postarat – jedná se o převzetí péče 
u lidí se sníženou soběstačností v domácím prostředí.   

Výstupy Navýšení okamžité kapacity odlehčovací služby o 3 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

2.000.000,- Kč 

Rozpočet poskytovatele sociálních služeb v ORP Chomutov  

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.2 
Navýšení kapacit terénní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené v ORP 
Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Chomutov 

Popis opatření Pečovatelská služba poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  

Výstupy Navýšení okamžité kapacity pečovatelské služby o 3 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

2.000.000,- Kč 

Rozpočet poskytovatele sociálních služeb v ORP Chomutov  

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.3 
Zajištění provozu mobilní hospicové péče pro seniory a zdravotně postižené v ORP 
Chomutov 
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Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 

Popis opatření Smyslem opatření je zajištění personálního i hmotného zázemí, včetně péče zajištěné lékaři, 
zdravotníky, ošetřovateli, rehabilitačními pracovníky, případně dalšími profesemi pro 
možnost poskytování mobilní péče. Předmětem mobilní (domácí) péče je zajištění pomoci 
osobám v terminálním stadiu života, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické 
léčby, přímo v jejich domácím prostředí. Podstatou tohoto typu péče je úcta k životu 
a umožnění maximální kvality života (zmírnění všech potíží, zohlednění biologických, 
psychologických a sociálních potřeb) umírajícímu člověku poskytováním kvalitní péče a 
podpory nemocným i rodinným příslušníkům. 

Výstupy Mobilní hospicová péče s okamžitou kapacitou 3 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

5.000.000,- Kč 

Rozpočet NNO 

  

 OSTATNÍ OPATŘENÍ 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.4 
Rozšíření kapacit dopravy pro seniory a zdravotně postižené v Chomutově a v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvková organizace města Chomutova 

Popis opatření Služba, která usnadňuje přepravu seniorů a zdravotně postižených osob především 
k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov apod.  

Výstupy Doprava pro seniory od 70 let a osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP 
nebo ZTP/P) města Chomutova a Jirkova na území měst Chomutova a Jirkova za snížený 
poplatek. 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Roční náklady: 500.000,- Kč 

Rozpočet statutárního města Chomutova a města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.5 
Rozšíření kapacit domova se zvláštním režimem v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření 
Předmětem opatření je rozšíření kapacit domova se zvláštním režimem. Toto zařízení bude 
poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého 
věku, stařecké Alzheimerovy demence, ostatních typů demence, případně dalších duševních 
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chorob, a zároveň vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v zařízení je 
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  

Výstupy Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem až o 50 osob  

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Výstavba: 20.000.000,- Kč 

Provoz: 24.000.000,- Kč ročně 

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

4.6 
Vybudování a následný provoz denního stacionáře pro seniory v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Jedná se o zřízení denního stacionáře pro seniory, tedy poskytování ambulantní služby pro 
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby.  

Výstupy Denní stacionář pro seniory s kapacitou 25 osob 

Garanti NNO 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Výstavba: 10.000.000,- Kč 

Provoz: 5.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, Fondy EU, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.7 
Podpora vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti 
Statutární město Chomutov, město Jirkov, Chomutovská knihovna, p. o., KVIZ Jirkov, p. o., 
Základní umělecké školy v Chomutově a Jirkově, příspěvkové organizace měst, kluby seniorů, 
spolky, NNO 

Popis opatření Statutární město Chomutov a město Jirkov budou podporovat nové a stávající aktivity spolků 
a organizací, které nabízejí kulturní akce a vzdělávání pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Výstupy Počet podpořených osob: 100 ročně 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

900.000,- Kč 

Rozpočty statutárního města Chomutova, města Jirkova, příspěvkových organizací 
zapojených měst, NNO 
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Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.8 
Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov 

Popis opatření Z požadavků obyvatel ORP Chomutov vyplývá, že rodiče v seniorském věku pečující o své 
rodinné příslušníky se zdravotním postižením (nejčastěji své dospělé děti s mentálním 
postižením) již tuto péči z důvodu svého vysokého věku a zdravotních problémů nezvládají. 
Aktuální podoba zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. toto sloučení nepovoluje, avšak 
pokud dojde k novelizaci zákona, který již sloučení služeb bude povolovat, budou toto 
sloučení podporovat i obce z ORP Chomutov. 

Výstupy Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

0,- 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

4.9 
Udržení rozsahu a zvyšování kvality sociálních služeb pro seniory, přizpůsobení kapacity 
potřebám v celém ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti 
Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb z ORP Chomutov 

Popis opatření Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc se zajištěním péče o 
seniory. Stávající síť bude podporována i nadále. 

Výstupy Kvalitní sociální služby pro seniory, které flexibilně reagují na poptávku po těchto službách 
(garance kontinuity poskytování služeb v minimálně shodné kvality a rozsahu s předchozím 
obdobím). 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Nelze přesně vyčíslit 

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

PS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

 

Název Cíle 
5 
Rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 

PRIORITNÍ OPATŘENÍ OBCÍ V ORP CHOMUTOV v souvislosti se 
zajištěním poskytování sociálních služeb v Základní síti sociálních služeb 
Ústeckého kraje 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

5.1 
Rozšíření služby sociální rehabilitace včetně organizace skupinových a individuálních 
programů pro mladé ohrožené duševním onemocněním v ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návykům a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Výstupy Rozšíření služeb sociální rehabilitace o okamžitou kapacitu 3 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

3.000.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO 

  

 OSTATNÍ OPATŘENÍ 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

5.2 
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Rozvoj a udržení zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně zaměstnávání 
administrativních a sociálních pozic.  

Výstupy Zaměstnání dalších 4 osob se zdravotním postižením 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

700.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO 



44 
 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

5.3 
Podpora služeb podporovaného zaměstnávání v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Zaměstnávání osob se zdravotním postižením u poskytovatele sociálních služeb z ORP 
Chomutov financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  

Výstupy Tréninková pracovní místa pro 20 – 25 osob se zdravotním postižením 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

700.000,- Kč ročně 

Rozpočet NNO, strukturální fondy EU, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

5.4 
Rozšíření kapacit dopravy pro seniory a zdravotně postižené v Chomutově a v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvková organizace města Chomutova 

Popis opatření Služba, která usnadňuje přepravu seniorů a zdravotně postižených osob především 
k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov apod.  

Výstupy Doprava pro seniory od 70 let a osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP 
nebo ZTP/P) města Chomutova a Jirkova na území měst Chomutova a Jirkova za snížený 
poplatek. 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Roční náklady: viz opatření 4.4 

Rozpočet statutárního města Chomutova a města Jirkova 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

5.5 
Vybudování a následný provoz chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením 
v Jirkově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Příspěvková organizace města 

Popis opatření Zřízení a následný provoz chráněného bydlení, které bude sloužit pro osoby s mentálním 
postižením, event. s kombinovanými vadami. Cílovou skupinou budou osoby, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Výstupy Chráněné bydlení s kapacitou 6 osob pro osoby s mentálním postižením  

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Výstavba: 10.000.000,- Kč 
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Provoz: 2.500.000,- Kč ročně 

Rozpočet města Jirkova, rozpočet příspěvkové organizace města, fondy EU, státní rozpočet 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

5.6 
Podpora vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti 
Statutární město Chomutov, město Jirkov, Chomutovská knihovna, p. o., KVIZ Jirkov, p. o., 
Základní umělecké školy v Chomutově a Jirkově, příspěvkové organizace měst, kluby seniorů, 
spolky, NNO 

Popis opatření Statutární město Chomutov a město Jirkov budou podporovat nové a stávající aktivity spolků 
a organizací, které nabízejí kulturní akce a vzdělávání pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Výstupy Počet podpořených osob: 100 ročně 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Roční náklady: viz opatření 4.7 

Rozpočty statutárního města Chomutova, města Jirkova, příspěvkových organizací 
zapojených měst, NNO 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

5.7 
Vybudování a provoz denního centra pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti NNO 

Popis opatření Jedná se o podporu setkávání osob se zdravotním postižením s důrazem na kvalitní a 
smysluplné trávení volného času prostřednictvím organizovaných volnočasových aktivit. 
Denní centrum bude provozováno svépomocí za účasti členů spolků a organizací.  

Výstupy Počet podpořených osob: 100 ročně 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Vybudování: 300.000,- Kč 

Provoz: 200.000,- Kč ročně 

Rozpočty NNO, státní rozpočet, rozpočet statutárního města Chomutova 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

5.8 
Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti Statutární město Chomutov, město Jirkov 

Popis opatření Z požadavků obyvatel ORP Chomutov vyplývá, že rodiče v seniorském věku pečující o své 
rodinné příslušníky se zdravotním postižením (nejčastěji své dospělé děti s mentálním 
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postižením) již tuto péči z důvodu svého vysokého věku a zdravotních problémů nezvládají. 
Aktuální podoba zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. toto sloučení nepovoluje, avšak 
pokud dojde k novelizaci zákona, který již sloučení služeb bude povolovat, budou toto 
sloučení podporovat i obce z ORP Chomutov. 

Výstupy Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

0,- 

Opatření, která 
vedou k naplnění Cíle 

5.9 
Udržení rozsahu a zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 
přizpůsobení kapacity potřebám v celém ORP Chomutov 

Předpokládaný 
termín realizace 

2022 – 2024 

Garanti 
Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb z ORP Chomutov 

Popis opatření Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc se zajištěním péče o 
osoby se zdravotním postižením. Stávající síť bude podporována i nadále (garance kontinuity 
poskytování služeb v minimálně shodné kvality a rozsahu s předchozím obdobím). 

Výstupy Kvalitní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, které flexibilně reagují na 
poptávku po těchto službách. 

Předpokládané 
náklady (vč. zdrojů) 

Nelze přesně vyčíslit 

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov 

 
Použité zdroje: 

Český statistický úřad 

Otevřená encyklopedie Wikipedie 

Agentura pro sociální začleňování 

Registr poskytovatelů sociálních služeb  

Sociální pomoc – Chomutov, Jirkov a okolí 

 

 

 

 

 

 


