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1. Charakteristika Chomutova 
Chomutov je pátým největším městem Ústeckého kraje s počtem 51 400 obyvatel, z toho je 

3 089 cizinců, ve struktuře jsou zastoupeny národnostní menšiny. Průměrný věk je 40,4 let, 

podíl ekonomicky aktivních z obyvatelstva činí v Chomutově 52,1 % (všechny údaje k 31. 12. 

2011). 

Dříve bylo orientované na těžký průmysl, energetiku, hutnictví a hnědouhelnou těžbu, 

v současnosti je spíše zaměřené na lehký průmysl, který se rozvíjí hlavně v nových zónách na 

okraji města. Chomutov je významným správním centrem jako obec III. typu pro spádovou 

oblast 24 měst a obcí Chomutovska a je od roku 2005 statutárním městem.  

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva se stále zlepšuje, což se projevuje postupným poklesem 

počtu osob se základním vzděláním a naopak nárůstem podílu osob minimálně se 

středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Velkým problémem, 

který je ovlivněn nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva, je poměrně 

vysoká míra nezaměstnanosti, která se dlouhodobě pohybuje okolo 13%.  

Negativně se projevuje tzv. šedá ekonomika a nelegální zaměstnávání, což způsobuje rozpor 

mezi nezaměstnaností a nedostatkem pracovních sil.  

Bytový fond města zahrnuje zhruba 21 tisíc trvale obydlených bytů, především v panelových 

domech, jejichž vlastníky jsou převážně sdružení vlastníků bytových jednotek a bytová 

družstva a žijí zde asi 2/3 obyvatelstva.  

Chomutov lze aktuálně hodnotit jako město s vcelku dobře saturovaným spektrem sociálních 

služeb, se zaměřením na všechny cílové skupiny. Velkým a dlouhodobým problémem města 

i regionu jsou lokality ohrožené sociálním vyloučením, jichž je zde několik a jejich eliminace je 

řešena především cílenou terénní prací.  

Ve městě je poměrně široká nabídka sítě maloobchodů a obchodních center, Chomutov také 

nabízí odpovídající počet i úroveň ubytovacích zařízení v rozličných kategoriích, včetně 

možností veřejného stravování.   

Město Chomutov nabízí řadu možností pro trávení volného času. V roce 2011 bylo otevřeno 

moderní multifunkční centrum sportu, oddychu a relaxace s celoročním využitím pro všechny 

věkové kategorie. Ve městě kromě toho funguje řada sportovních zařízení (např. městské 

lázně, městská sportovní hala, zimní a letní stadion). V oblasti kultury se Chomutov řadí mezi 

významná města regionu, do jeho působnosti patří městské divadlo, galerie a výstavní síně, 

kina, knihovna a muzeum. Aktivní využití volného času dále umožňuje unikátní Kamencové 

jezero, Podkrušnohorský zoopark a Přírodní park Bezručovo údolí.  
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2. Sociální politika města 
Chomutov disponuje propracovaným systémem, poměrně dobře saturovaným spektrem 

a relativně dostačujícími kapacitami v oblasti sociálních služeb. Sociální aktivity řadí město na 

přední místa v rámci kraje i celorepublikově.  
 

2.1 Subjekty sociální politiky na území města 
 

2.1.1 Subjekty samosprávy 
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova (dále jen OSV) 

Výkonný orgán Rady města Chomutova provádí činnost na úseku samosprávy, přenesené 

působnosti a výkonu státní správy obce s rozšířenou působností. Zajišťuje základní sociální 

poradenství, sociálně-právní ochranu dětí, opatrovnictví a další činnosti v oblasti samosprávy 

dle platné legislativy. 

Odbor je členěn na: 

 Oddělení terénní sociální práce 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

V současné době se na OSV nevyplácí již žádné sociální dávky. Agendu nepojistných sociálních 

dávek zajišťuje plně Úřad práce České republiky. 

 

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace  

Obsahem činnosti organizace zřizované městem je poskytování a zabezpečování širokého 

spektra registrovaných sociálních služeb a dalších aktivit v oblasti sociální, výchovné, 

poradenské a zdravotní  v zájmu občanů města a regionu. 

 

2.1.2 Subjekty státní správy 
Úřad práce České republiky - krajská pobočka Ústí n. Labem, kontaktní pracoviště Chomutov 

Činnost úřadu se orientuje na problematiku trhu práce, poradenství a rekvalifikace, vede 

evidenci uchazečů o zaměstnání a vyplácí podpory v nezaměstnanosti. Do jeho kompetence 

také spadá oblast nepojistných sociálních dávek, která zahrnuje dávky státní sociální podpory, 

dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.  

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov 

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) je územní organizační jednotka ČSSZ a působí 

v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.  
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2.1.3 Soukromé a neziskové subjekty  
Efektivita činnosti NNO se odvíjí od principu, který zásadně uplatňuje neziskový sektor, a tím 

je dosažení užitku majícího zpravidla podobu veřejné služby. V Chomutově je dlouhodobě 

vytvořena funkční síť poskytovatelů sociálních služeb, kteří pracují na principu partnerství     a 

vzájemného respektování. Z hlediska uspokojování potřeb dotčených komunit i jednotlivců lze 

v současné době situaci hodnotit jako pozitivní, ačkoliv se objevují okrajové oblasti, které je 

nutné výhledově řešit.  

 

2.2 Nástroje sociální politiky města   
Chomutov je možné charakterizovat jako obec, která realizuje velmi vstřícnou sociální politiku, 

disponuje funkčním a širokým spektrem nástrojů a má propracovaný systém s řadou 

uskutečněných i naplánovaných aktivit. 

 

 Komise pro sociálně právní ochranu dětí 

Koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. 

 Sociální komise 

Poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova pro sociální oblast.  

 Záchranný kruh Chomutov 

Podstatou poradního orgánu Záchranný kruh Chomutov je soubor bezpečnostních 

a sociálních opatření, zaměřených na potírání pouliční prostituce a kriminality, řešení 

záškoláctví,  boj proti neplatičům, aj. Do systému je zapojena státní i městská policie 

a příslušné odbory magistrátu města, tedy sociální, školský a finanční.  

 Chomutovské partnerství 

V rámci prevence dalšího rozšiřování sociálně vyloučených lokalit vytvořilo město 

Chomutov model Chomutovské partnerství, který má působnost zejména v oblasti 

integrace sociálně vyloučených obyvatel do společnosti a následné prevenci dalšího 

sociálního vyloučení.  

 Komunitní plán 

Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž plánujeme rozvoj služeb  

na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Tato metoda 

umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni 

obce i kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým 

znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast 

týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou 

účastníků. 
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3. Sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách 
 

Základní formy sociálních služeb: 
 pobytové 

 ambulantní 

 terénní 

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 

nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí. 

 

Základní druhy sociálních služeb: 
 sociální poradenství 

 služby sociální péče 

 služby sociální prevence 

 

3.1 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 

druhu sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách 

pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných 

činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést 

ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních 

pomůcek. 

 

3.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, 

s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v 

případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit důstojné prostředí a zacházení. 

 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 

prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
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Pečovatelská služba je terénní služba nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je 

umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

 

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 

látkách a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popř. 

individuálního bydlení. 
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3.3 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájm; trestnou 

činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 

jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. 

 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 

let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální 

situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 

specifické potřeby. 

 

Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které 

se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné sociální situaci, kterou 

přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

 

Tlumočnické služby jsou poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými 

především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné 

fyzické osoby. 

 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. 

 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let veku, které po 

dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou 

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 

sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní popřípadě terénní služby 

osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních 

a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

 

Intervenční centra - na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu 

vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným 

chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto 

rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra muže být poskytnuta rovněž 

na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné 
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obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o 

ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou 

poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 

 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 

přístřeší. 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit 

kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 

způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována anonymně. 

 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování. 

 

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 

s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 

absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu, nebo se jí 

podrobují, nebo osobám, které abstinují. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadu 

dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u 

kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, 

popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se 

zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 

otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyku a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na 

návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o 

začlenění do běžného života. 
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Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 

osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby 

je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 

poskytována anonymně. 

 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směrujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob a to rozvojem jejich specifických dovedností, posilováním 

návyku a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 

způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových 

služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 
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4. Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního 

města Chomutova 
Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je plánování na místní a regionální úrovni, kdy se 

zajišťuje efektivní fungování těchto služeb a účelné využívání finančních prostředků a dalších 

zdrojů, což znamená, že služby jsou dostupné, na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální 

potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové 

služby, které jsou potřebné. 

Hlavním charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený na zapojování 

všech subjektů, kterých se zpracovávaná oblast týká, na partnerství, dialog a vyjednávání a na 

dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Procesy komunitního 

plánování vždy vycházejí ze zdrojů, které jsou k dispozici, a charakteristik daného místa, to 

znamená, že jeho podoba je vždy originální. 

 

Partneři v komunitním plánování sociálních služeb jsou: 

 zadavatelé – představitelé státní správy a samosprávy a představitelé státních a vládních 

institucí působících v uvedeném regionu 

 poskytovatelé – odborníci poskytující sociální služby v uvedeném regionu 

 uživatelé – občané žijící v uvedeném regionu, pro které jsou sociální služby určeny 

 

Komunitní plánování vychází ze základních principů, kterými jsou: 

 partnerství a spolupráce (lokální a nadregionální partnerství) 

 zapojování místního společenství (důležitá je komunikace, ochota sdělit svůj názor 

a poskytnout zpětnou vazbu) 

 potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanovené lidmi, kteří v obci žijí (samostatná 

působnost obce, sociální služby v obci, potřeby a zdroje) 

 průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako jeho výstupy 

 kompromis přání a možností 

 

Výsledkem je: 

 systém sociálních služeb odpovídá potřebám  

 finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji 

 obec je vnímána jako partner 

 veřejnost lépe přijímá jednotlivé kroky i konečná rozhodnutí  

 spolupráce přináší lepší možnosti řešení 

 jasná a jednoznačná pravidla umožňují srozumitelnost 

V Chomutově je komunitní plánování datováno od roku 2004 a první Komunitní plán sociálních 

služeb Statutárního města Chomutova byl schválen v orgánech města v roce 2006 a 

aktualizován v roce 2009. 
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4.1 Cílové skupiny 
Vymezení následujících cílových skupin je výsledkem dlouhodobé odborné diskuze při tvorbě 

prvotního komunitního plánu a zůstalo po dohodě zachováno i pro následující období. 

 

 Osoby v krizových situacích – osoby v krizových situacích, v konfliktu se zákonem a osoby 

ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

 Rodina a děti – rodiny, děti a mladistvé osoby v obtížných životních situacích.  

 Senioři – osoby dosahující důchodového věku, nesoběstační či osamělí senioři. 

 Zdravotně postižení – osoby s mentálním, fyzickým, smyslovým, pohybovým 

a kombinovaným postižením, psychicky nemocní, s psychosomatickými a chronickými 

poruchami.  

 

4.2 SWOT analýza 
SWOT analýza umožňuje vyhodnotit relevantní stránky systému služeb, aktuální a dlouhodobé 

situace a potřeb občanů v sociální oblasti. Je efektivním nástrojem zjišťování a celkového 

zhodnocení vnitřních a vnějších činitelů ovlivňujících chod a stav systému sociálních služeb, 

popisuje skutečný stav, potřebné změny, případná rizika a zároveň nastiňuje kroky nezbytné 

pro přeměnu slabých stránek v silné a případnou eliminaci rizik. 

Jádro SWOT analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů ve čtyřech 

dimenzích. Analyzují se silné a slabé vnitřní stránky systému sociálních služeb (jde o faktory 

jako např. kvalita a efektivita služeb, spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, personální 

kapacity) a okolnosti vnějšího prostředí ovlivňující příležitosti a ohrožení (systém sociálních 

služeb může ovlivňovat např. demografická struktura obyvatelstva, spolupráce s ostatními 

městy, sociální politika kraje, státu, EU apod.). 

Pro potřeby tohoto materiálu byly použity dílčí SWOT analýzy, které charakterizují sledované 

kategorie u jednotlivých cílových skupin pro sociální oblast. 
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4.2.1  SWOT analýza PS Osoby v krizových situacích 
Silné stránky 

 dostatečný zdroj pracovních sil 

 existence rozvojového dokumentu 

Komunitní plánování sociálních služeb 

 dobrá odborná úroveň poskytovatelů 

sociálních a souvisejících služeb 

 široké spektrum a návaznost sociálních 

služeb 

 existence azylového bydlení 

 funkční odborné sociální poradenství 

 podpora sociálních služeb ze strany 

města  

 podpora aktivit národnostních menšin 

 

 

 

Slabé stránky 

 nepříznivá vzdělanostní struktura 

obyvatelstva  

 vysoká nezaměstnanost a nedostatek 

lokálních pracovních příležitostí 

 vysoká koncentrace sociálně slabých 

skupin obyvatel 

 nevyužívané a chátrající objekty  

 nepříznivá bezpečnostní situace  

(zvýšená drobná kriminalita a 

vandalismus) 

 absence speciálních sociálních služeb  

(noclehárna, nízkoprahové denní 

centrum, azylové bydlení pro rodiny, 

poradna pro závislosti) 

 nedostatek terénních pracovníků 

 absence komunitních center ve 

vyloučených lokalitách 

 absence finančně dostupného bydlení  

 absence dobrovolnického centra 

Příležitosti 

 aktivní řešení problematiky sociálně 

vyloučených lokalit 

 funkční prevence rizikových forem 

chování a jednání, zejména u dětí a 

mládeže 

 spolupráce města s NNO  

 zapojení nezaměstnaných osob do 

alternativních forem zaměstnání 

 informovanost veřejnosti o sociální 

problematice 

 budování bezbariérového města  

Hrozby 

 nepříznivá struktura obyvatelstva  

 vysoká koncentrace rizikových forem 

chování a jednání 

 vysoký počet a migrace dlužníků  

 osoby zneužívající návykové látky  

 zvyšování počtu občanů závislých na 

sociálních dávkách  

 zvyšování ekonomické zátěže rodin 

 neochota zaměstnavatelů zaměstnávat 

osoby znevýhodněné na trhu práce 

 nízká nabídka sociálních bytů 

 nesplnění opatření KP pro nedostatek 

finančních prostředků 

 ukončení činnosti některých 

poskytovatelů z ekonomických důvodů 
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4.2.2  SWOT analýza PS Rodina a děti:  
Silné stránky 

 dostatečný zdroj pracovních sil 

 existence rozvojového dokumentu 

Komunitní plánování sociálních služeb 

 dobrá odborná úroveň poskytovatelů 

sociálních a souvisejících služeb 

 široké spektrum a návaznost sociálních 

služeb 

 dostatečná nabídka volnočasových aktivit  

 funkční odborné sociální poradenství 

 podpora sociálních služeb ze strany 

města  

 podpora aktivit národnostních menšin 

 

 

 

Slabé stránky 

 nepříznivá vzdělanostní struktura 

obyvatelstva  

 vysoká nezaměstnanost a nedostatek 

lokálních pracovních příležitostí 

 vysoká koncentrace sociálně slabých  

skupin obyvatel 

 vysoký počet a migrace dlužníků  

 nepříznivá bezpečnostní situace  

(zvýšená drobná kriminalita,  

vandalismus a záškoláctví) 

 nedostatečný počet nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež 

 absence komunitních center ve 

vyloučených lokalitách 

 absence finančně dostupného bydlení 

 absence azylového bydlení pro rodiny s 

dětmi 

 nedostatek terénních pracovníků 

 nízký počet asistentů pedagoga 

 nedostatek osobních asistentů 

Příležitosti 

 aktivní řešení problematiky sociálně 

vyloučených lokalit 

 funkční prevence rizikových forem 

chování a jednání, zejména u dětí a 

mládeže 

 spolupráce města s NNO  

 zájem občanů o situaci ve městě 

 informovanost veřejnosti o sociální 

problematice 

 budování bezbariérového města  

 využití prostor školských zařízení pro 

volnočasové aktivity 

 využívání přípravných tříd  

Hrozby 

 zvyšování ekonomické zátěže rodin 

 neochota zaměstnavatelů zaměstnávat 

osoby na tzv. krátké úvazky 

 vysoká koncentrace rizikových forem 

chování a jednání 

 zvyšování počtu občanů závislých na 

sociálních dávkách  

 nezájem sociálně znevýhodněných osob 

o předškolní přípravu 

 nízká nabídka azylového bydlení a 
sociálních bytů 

 nesplnění opatření KP pro nedostatek 
finančních prostředků 

 ukončení činnosti některých 
poskytovatelů z ekonomických důvodů 
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4.2.3  SWOT analýza PS Senioři: 
 

Silné stránky 

 existence rozvojového dokumentu 

Komunitní plánování sociálních služeb 

 dobrá odborná úroveň poskytovatelů 

sociálních a souvisejících služeb 

 široké spektrum a návaznost sociálních 

služeb 

 adekvátní rozsah pobytových služeb 

 dostatečná nabídka volnočasových aktivit  

 funkční odborné sociální poradenství 

 podpora sociálních služeb ze strany 

města  

 

Slabé stránky 

 vysoká koncentrace sociálně slabých 

skupin obyvatel 

 nepříznivá bezpečnostní situace  

(zvýšená drobná kriminalita a 

vandalismus) 

 absence speciálních sociálních služeb  

(domov se zvláštním režimem, 

přechodný pobyt, denní stacionář, 

telefonická krizová pomoc) 

 absence finančně dostupného bydlení  

 absence dobrovolnického centra, 

nedostatečný počet dobrovolníků 

 absence sociálních lůžek 

 

 

Příležitosti 

 iniciování vzniku sociálních lůžek 

 spolupráce města s NNO  

 zájem občanů o situaci ve městě 

 adekvátní informovanost veřejnosti o 

sociální problematice 

 pozitivnější přístup k seniorům 

 funkční mezinárodní spolupráce  

 budování bezbariérového města 

 optimalizace kapacit pobytových služeb 

 prevence kriminality (besedy, přednášky) 

 strategický přístup k přípravě na stárnutí 

populace 

 

Hrozby 

 nepříznivá struktura obyvatelstva  

 vysoký počet dlužníků  

 vysoká koncentrace rizikových forem 

chování a jednání 

 zvyšování ekonomické zátěže rodin 

 nižší vzájemná tolerance lidí 

 nedostatek osobních asistentů 

 nesplnění opatření KP pro nedostatek 

finančních prostředků 

 ukončení činnosti některých 

poskytovatelů z ekonomických důvodů 
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4.2.4  SWOT analýza PS Zdravotně postižení: 
 

Silné stránky 

 existence rozvojového dokumentu 

Komunitní plánování sociálních služeb 

 dobrá odborná úroveň poskytovatelů 

sociálních a souvisejících služeb  

 široké spektrum a návaznost sociálních 

služeb 

 adekvátní rozsah pobytových služeb 

 dostatečná kapacita bezbariérových bytů 

 funkční odborné sociální poradenství 

 podpora sociálních služeb ze strany 

města  

 

Slabé stránky 

 vysoká nezaměstnanost a nedostatek 

lokálních pracovních příležitostí 

 neochota zaměstnavatelů zaměstnávat 

osoby znevýhodněné na trhu práce 

 vysoká koncentrace sociálně slabých  

skupin obyvatel 

 nepříznivá bezpečnostní situace  

(zvýšená drobná kriminalita a 

vandalismus) 

 absence speciálních sociálních služeb 

(denní stacionář, tréninková pracoviště, 

chráněné pracovní dílny a místa) 

 nedostatek terénních pracovníků a  

     osobních asistentů 

 absence finančně dostupného bydlení  

 absence dobrovolnického centra 

 absence chráněného a  

     podporovaného bydlení 

 absence chráněných pracovních dílen 

 

Příležitosti 

 spolupráce města s NNO  

 zapojení zdravotně postižených osob do 

alternativních forem zaměstnání 

 informovanost veřejnosti o sociální 

problematice 

 zlepšený přístup k osobám se zdravotním 

znevýhodněním  

 budování bezbariérového města  

 optimalizace kapacit pobytových služeb 

 existence chráněných pracovních míst  

 

Hrozby 

 nepříznivá struktura obyvatelstva  

 vysoký počet a migrace dlužníků  

 vysoká koncentrace rizikových forem 

chování a jednání 

 zvyšování počtu občanů závislých na 

sociálních dávkách  

 zvyšování ekonomické zátěže rodin 

 nedostatek osobních asistentů  

 nesplnění opatření KP pro nedostatek 

finančních prostředků 

 ukončení činnosti některých 

poskytovatelů z ekonomických důvodů 
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4.3 Priority a opatření 
V návaznosti na klíčové dokumenty, které se zabývají sociální problematikou cíleně nebo 

okrajově (uvedené v příloze č. 4 tohoto materiálu), byly po projednání a schválení v řídící 

a pracovních skupinách definovány následující priority: 

Upřesnění: 

 U předložených opatření jsou uvedena kritéria, která přibližují dané opatření.  

 Kategorie ekonomická náročnost je pouze orientační, vztahuje se k rozpočtu města. 

 Cílová skupina není uvedena u opatření, která mají charakter doporučení, podpory 

apod., specifikace bude předmětem nového komunitního plánu. 

 Na konci stanoveného období bude nutné provést komplexní vyhodnocení plnění 
priorit a toto bude  předloženo k posouzení radě města. 
 

 

4.3.1 Priorita č. 1 

Cílená podpora udržení a rozvoje sociálních služeb 
Město přímo podporuje poskytovatele sociálních služeb v Chomutově vyčleněním části 

rozpočtu na provoz Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, a na podporu 

ostatních poskytovatelů a vytváří každoroční rozpočtovou rezervu, která umožní městu 

spolupodílet se na financování rozvojových projektů, jež zajistí udržení a případný rozvoj 

některých sociálních služeb. 

Součástí je i nefinanční podpora projektů ve formě doporučení, reference a případné 

partnerství města v projektech subjektů zajišťujících sociální služby ve městě, které žádají 

finanční dotace z jiných než městských zdrojů. 

Chce udržet šíři nabídky a podporovat rozvoj sociálních služeb s orientací na služby umožňující 

jejich uživatelům zůstat v přirozeném sociálním prostředí. 

Do systému sociálních služeb chce aktivně zapojovat veřejnost a využívat k tomu všechny 

dostupné komunikační možnosti a dlouhodobě tak podporovat a rozvíjet aktivní spolupráci 

všech partnerů zapojených do procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Opatření 1.1 

Zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb Statutárního 

města Chomutova 
Zajistit podmínky a vytvoření nového komplexního komunitního plánu na 

rozhodné období 2013 – 2017. 
 

1.1.1 

 

podat žádost na projekt z vyhlášených dotačních titulů  

zpracovat podklady a zajistit podmínky pro zpracování nového Komunitního plánu 

sociálních služeb Statutárního města Chomutova 

odůvodnění:  nutnost aktuálního komplexního dokumentu, včetně analýz, statistik, 

demografie, apod.  

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   1 mil. Kč 

formy a zdroje financování:  dotační titul ESF                                                         

cílová skupina:  občané  SMCH 

 

 

Opatření 1.2 

Přímá podpora poskytovatelů sociálních služeb 
Zabezpečit efektivní ekonomické plánování a finanční saturaci sociálních služeb 

s ohledem na srovnatelné podmínky subjektů poskytujících sociální služby 

občanům města. 
 

1.2.1 

 

vyčlenit část rozpočtu města na provoz příspěvkové organizace města Sociální 

služby Chomutov 

odůvodnění:  zajistit stávající úroveň a spektrum poskytovaných sociálních služeb 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost: cca 30 mil. Kč/rok 

formy a zdroje financování:  rozpočet SMCH                                                        

cílová skupina: 1 200 osob 
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1.2.2 

 

vyčlenit část rozpočtu města na podporu dalších poskytovatelů, kteří zabezpečují 

služby pro potřeby občanů města  

odůvodnění:  zajistit stávající úroveň a spektrum poskytovaných sociálních služeb 

zodpovídá:  SMCH 

termín:  31. 12. 2013 

spolupracuje:  poskytovatelé 

ekonomická náročnost:   není vyčísleno, SMCH podporuje pouze jím zřízené 

organizace 

formy a zdroje financování:  rozpočet SMCH                                                         

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

 

Opatření 1.3 

Spolufinancování projektů 
Zajistit podíl města na financování rozvojových projektů, jež zajistí udržení 

a případný rozvoj sociálních služeb. 
 

1.3.1 

 

naplňovat  Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 

Chomutova při spolufinancování rozvojových projektů v oblasti sociálních služeb 

odůvodnění:  zajistit rozvoj a spektrum poskytovaných sociálních služeb 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   max. 4 mil Kč/rok na všechny podporované činnosti 

formy a zdroje financování:   rozpočet SMCH 

cílová skupina: občané SMCH 

1.3.2 

 

vyčlenit část rozpočtu na spolufinancování projektů poskytovatelů sociálních 

služeb  

odůvodnění:  zajistit rozvoj a spektrum poskytovaných sociálních služeb 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit, zatím nikdo nepožádal 

formy a zdroje financování:     rozpočet SMCH                                                      

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 
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Opatření 1.4   

Nefinanční podpora projektů 
Poskytovat doporučení, reference a případné partnerství města v projektech 

subjektů zajišťujících sociální služby ve městě, které žádají finanční dotace 

z jiných než městských zdrojů. 
 

1.4.1 

 

naplňovat pravidla pro poskytování nefinanční podpory města rozvojovým 

projektům sociálních služeb 

odůvodnění:  zajistit rozvoj poskytovaných sociálních služeb z rozvojových projektů 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP  

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit, podpora je nefinanční 

formy a zdroje financování:  

cílová skupina: poskytovatelé                                                           

1.4.2 

 

poskytovat metodickou pomoc poskytovatelům sociálních služeb při tvorbě 

projektů  

odůvodnění:  zajistit fungování a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím projektů 

zodpovídá:  MM Chomutov, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:  rozpočty jednotlivých subjektů                                                         

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

1.4.3 

 

kontinuálně informovat poskytovatele i zájemce o aktuální nabídce v oblasti 

dotačních programů  

odůvodnění:  zajistit fungování a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím projektů 

zodpovídá:  MM Chomutov 

spolupracuje:  úsek projektů SMCH 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:  není relevantní, řešena v rámci běžné agendy  

formy a zdroje financování:    rozpočet SMCH     

cílová skupina: poskytovatelé                                                                                                            
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Opatření 1.5  

Informovanost veřejnosti o sociálních službách  
Využívat všechny dostupné komunikační možnosti pro průběžné a optimální 

informování veřejnosti o stavu a změnách v oblasti sociálních služeb, včetně 

jejího zapojení do procesu rozvoje sociálních služeb. 
 

1.5.1 

 

představovat v Chomutovských novinách aktuální poskytovatele sociálních služeb 

na základě stanoveného harmonogramu 

odůvodnění:  poskytovat adekvátní informovanost maximálnímu spektru a počtu 

občanů 

zodpovídá:  MM Chomutov, ŘS KP 

spolupracuje:  úsek propagace a cestovního ruchu SMCH, poskytovatelé 

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:   rozpočet SMCH                                                        

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

1.5.2 

 

aktualizovat katalog poskytovatelů na internetových stránkách města a Sociálních 

služeb Chomutov, příspěvkové organizace, tištěnou formu materiálu poskytovat 

dle zájmu 

odůvodnění:  poskytovat adekvátní informovanost občanům 

zodpovídá:  ŘS KP, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:  rozpočet SMCH                                                        

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

1.5.3 

 

vytvořit kapesní brožuru poskytovatelů sociálních služeb, event. pro jednotlivé 

cílové skupiny  

odůvodnění:  poskytovat adekvátní informovanost občanům 

zodpovídá:  ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   20 000 Kč/rok 

formy a zdroje financování:   rozpočet SMCH                                                        

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 
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1.5.4 

 

uspořádat výstavu o sociálních službách ve městě – např. v rámci týdne sociálních 

služeb 

odůvodnění:  poskytovat adekvátní informovanost občanům 

zodpovídá:  ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé, úsek propagace a cestovního ruchu SMCH 

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   není relevantní (prostory SMCH, materiál – poskytovatelé) 

formy a zdroje financování:   rozpočty jednotlivých subjektů                                                       

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

 

1.5.5 

 

seznamovat veřejnost se zákonem o sociálních službách prostřednictvím médií, 

poskytovatelů, orgánů a organizací města 

odůvodnění:  informovat veřejnost o systému a možnostech sociálních služeb 

zodpovídá:  MM Chomutov, ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé, úsek propagace a cestovního ruchu SMCH 

termín:  průběžně v roce 2013 

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:  rozpočty jednotlivých subjektů                                                        

cílová skupina:  občané SMCH 

 

1.5.6 

 

vytvořit systém dobrovolnictví, včetně základního registru  

odůvodnění:  zapojit širokou veřejnost do aktivní účasti při poskytování sociálních 

služeb 

zodpovídá:  ŘS KP, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé, SŠ, zaměstnavatelé v regionu 

termín:  30. 6. 2012  

ekonomická náročnost:  není relevantní, řešena v rámci běžné agendy   

formy a zdroje financování:  rozpočty jednotlivých subjektů                                                         

 

 

1.5.7 

 

zkvalitňovat vzájemnou spolupráci organizací zabývajícími se dobrovolnictvím, 

včetně dobrovolníků mezi mládeží (školy) 

odůvodnění:  propojit stávající i budoucí subjekty v systému dobrovolnictví 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé, SŠ 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit, jedná se o spolupráci 

cílová skupina: poskytovatelé                                                                                                                 
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Opatření 1.6 

Podpora komunitního plánování sociálních služeb 
Dlouhodobě podporovat a rozvíjet aktivní spolupráci všech partnerů 

zapojených do procesu komunitního plánování, vyhledávat další subjekty. 

 

1.6.1 

 
zajistit permanentní a efektivní podporu a aktivní spolupráci orgánů města na 
pokračování komunitního plánování sociálních služeb 
odůvodnění:  podpora komunitního plánování je základní podmínka rozvoje 
sociálních služeb v obci 
zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 
spolupracuje:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
termín:  průběžně v roce 2013  
ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 
formy a zdroje financování:  
cílová skupina: občané SMCH                                                           

1.6.2 

 
zapojovat do aktivní a efektivní spolupráce další poskytovatele sociálních služeb ve 

městě, popř. v regionu 

odůvodnění:  docílit úplné, nebo maximálně možné spoluúčasti všech poskytovatelů 

na tvorbě a realizaci sociální politiky města 

zodpovídá:  ŘS KP, PS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

1.6.3 

 
průběžně aktualizovat „Návrh priorit a opatření pro rozvoj sociálních služeb 

Statutárního města Chomutova na období 2012 – 2013“ a „Katalog subjektů 

působících v sociální oblasti na území města“ na internetových stránkách města 

a Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, tištěnou formu materiálu 

poskytovat dle zájmu 

odůvodnění:  poskytovat všem subjektům zapojeným do komunitního plánování 

aktuální a platné informace 

zodpovídá:  ŘS KP, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé, MM Chomutov 

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 
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1.6.4 

 

permanentně aktualizovat informační panel komunitního plánování na magistrátu 

města  

odůvodnění:  poskytovat dostupnou formou veřejnosti aktuální a platné informace  

zodpovídá:  ŘS KP, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé, MM Chomutov  

termín:  průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešeno v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:     rozpočty jednotlivých subjektů   

cílová skupina: občané SMCH       

                                                                                                       

1.6.5 

 

seznamovat veřejnost s komunitním plánováním prostřednictvím médií, 

poskytovatelů, orgánů a organizací města 

odůvodnění:  poskytovat dostupnou formou veřejnosti aktuální a platné informace 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  úsek propagace a cestovního ruchu SMCH 

termín:  průběžně v roce 2013 

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešeno v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:    rozpočet SMCH                                                       

cílová skupina:  občané SMCH 

 

 

Opatření 1.7 

Zvyšování odbornosti pracovníků v sociálních službách a orientace na 

preventivně vzdělávací aktivity ve vztahu k veřejnosti 
Podporovat zvyšování kvalifikace a celoživotní vzdělávání osob pracujících 

v sociálních službách. 

Podporovat a zvyšovat odbornou úroveň uživatelů a veřejnosti jako účastníků 

procesu komunitního plánování sociálních služeb. 
 

1.7.1 

 

podpůrnými, vzdělávacími a metodickými aktivitami pomáhat co nejširšímu okruhu 

poskytovatelů při naplňování standardů kvality sociálních služeb  

odůvodnění:  pomáhat subjektům při naplňování ustanovení zákona o sociálních 

službách a zvyšovat jejich odbornost  

zodpovídá:  MM Chomutov, poskytovatelé 

termín:  průběžně v roce 2013  
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ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

formy a zdroje financování:  rozpočty jednotlivých subjektů                                                    

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

 

1.7.2 

 

předávat a prohlubovat zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb v rámci 

pracovních skupin, zveřejňovat a aplikovat u dalších subjektů příklady dobré praxe, 

využívat všech dostupných forem medializace (www stránky KP, informační panel, 

média) 

odůvodnění:  pomáhat subjektům při naplňování ustanovení zákona o sociálních  

službách a zvyšovat jejich odbornost 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

termín:   průběžně v roce 2013  

ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit    

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

1.7.3 

 

pořádat pro veřejnost tematické semináře z oblasti sociálních služeb  

odůvodnění:  seznamovat veřejnost se zákonem o sociálních službách a zvyšovat 

jejich informovanost 

zodpovídá:  MM Chomutov, ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  OSV 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:  není relevantní (prostory SMCH, materiály jednotliví 

poskytovatelé)   

formy a zdroje financování: rozpočty jednotlivých subjektů                                                         

cílová skupina:  občané SMCH 

 

 

Opatření 1.8 

Zvyšování kvality sociálních služeb v rámci jejich současné nabídky    
Podporovat a rozvíjet šíři nabídky a zvyšovat kvalitu všech poskytovaných 

pobytových, ambulantních a terénních služeb. 
 

1.8.1 

 

podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat stávající pobytové, ambulantní a terénní služby 

uvedené v katalogu sociálních služeb 

odůvodnění:  poskytovat odpovídající úroveň dle standardů kvality sociálních služeb  

zodpovídá:  SMCH, poskytovatelé 

termín:  průběžně  
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Opatření 1.9 

Vzájemná spolupráce mezi subjekty v sociální oblasti 
Soustřeďovat se na společné působení v rámci vzájemné spolupráce 

a partnerství.  
 

1.9.1 

 

udržovat, popř. rozvíjet spolupráci mezi subjekty, které se zabývají problematikou 

rizikových forem chování 

odůvodnění:  vytvářet partnerská spojení a kontakty 

zodpovídá:  ŘS KP, PS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

1.9.2 

 

spolupracovat při tvorbě projektů v rámci pracovních skupin i jednotlivců 

odůvodnění:  získávat vzájemné zkušenosti a navýšit možnosti při podání projektů 

zodpovídá:  MM Chomutov, ŘS KP, PS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina: poskytovatelé                                                                                                              

 

 

 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  viz přehled subjektů v příloze 

 

1.8.2  

 

pokračovat v budování bezbariérového města  

odůvodnění:  zpřístupnit město všem cílovým skupinám 

zodpovídá:  SMCH 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   viz rozpočet SMCH 

formy a zdroje financování:   v rámci rozpočtu SMCH – oprava infrastruktury                                                       

cílová skupina:  občané SMCH 
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4.3.2 Priorita č. 2   

Orientace na řešení situace v oblasti rizikových forem 

chování a jednání, s důrazem na problematiku sociálně 

vyloučených lokalit s cílem jejich eliminace.   
Město se cíleně zaměřuje na účelovou a smysluplnou podporu prevence rizikových forem 

chování a jednání (kriminalita, domácí násilí, prostituce, gamblerství, drogy, alkoholismus 

a další závislosti), podporu pozitivního způsobu života a pracovních a volnočasových aktivit. 

Cílem je snížení výskytu rizikových forem chování a předcházení jejich vzniku. Ohroženým 

skupinám osob poskytuje dostupné sociální poradenství, včetně nabídky komplexních 

resocializačních aktivit. Podporuje všechny subjekty, které se orientují na řešení problematiky 

osob v nepříznivé sociální situaci a žijících na okraji společnosti a spolupracuje s orgány 

a organizacemi zabývajícími se problematikou rizikových forem chování s cílem společného 

působení na danou problematiku. 

V rámci primární prevence město podporuje aktivity orientované na informovanost veřejnosti 

v oblasti návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů. Důležitá je zejména práce s 

dětmi a mládeží na všech typech škol formou poradenských a vzdělávacích programů. 

Je třeba rozšířit, případně vytvořit nabídku služeb pro osoby se závislostí, jako jsou kontaktní 

centra, programy zaměřené na léčbu, služby následné péče, resocializační aktivity vyléčených 

uživatelů, poradenství, terénní práci i odborné služby pro jejich rodiny a blízké.  

Významnou součástí sociální politiky města je řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit 

s cílem jejich eliminace, především s ohledem na neorganizovaný volný čas dětí a mládeže, 

které nemají dostatek příležitostí seznámit se způsobem života mimo území lokalit. Statutární 

město Chomutov za tímto účelem využívá činnosti Lokálního partnerství, které se cíleně touto 

problematikou zabývá. Jednou z možností předcházení rizikových forem chování a jednání 

jsou volnočasové aktivity. Město proto podporuje vznik a rozvoj sítě nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.   

Dalším systémovým opatřením je využívání možností terénní práce v rámci standardní činnosti 

OSV a účelových dotačních titulů. V tomto směru se město zařazuje mezi úspěšné žadatele a 

v rámci projektů na podporu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách zvyšuje počet 

terénních pracovníků.  
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Opatření 2.1  

Podpora prevence rizikových forem chování a jednání, pozitivního 

způsobu života a pracovních a volnočasových aktivit 

Poskytovat skupinám osob ohroženým rizikovými formami chování a jednání 

dostupné odborné sociální poradenství a podporovat jejich komplexní 

resocializační aktivity. 
 

2.1.1 

 

vybudovat Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamínek, zaměřené na 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, včetně odborného sociálního 

poradenství 

odůvodnění:  poskytovat dětem a mládeži plnohodnotné využívání volného času 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  úsek projektů MM Chomutov 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:  14,5 mil. Kč (vybudování);  2,34 mil. Kč/rok (provoz)  

formy a zdroje financování: rozpočet SMCH, dotační tituly ESF                                                      

cílová skupina:  obyvatelé sídliště Kamenná 

 

2.1.2 

 

podporovat vznik dalších nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, zaměřených 

na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, včetně odborného sociálního 

poradenství 

odůvodnění:  poskytnout dětem a mládeži další možnosti plnohodnotné využívání 

volného času 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  občané SMCH 

2.1.3 

 

podporovat odborné sociální poradenství v oblasti rizikových forem chování a 

jednání prostřednictvím terénní sociální práce 

odůvodnění:  nabídnut poradenství sociálním skupinám, které odmítají 

institucionální formu 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  občané SMCH 
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2.1.4 

 

pokračovat v politice města ve vztahu k hracím automatům a pouliční prostituci 

odůvodnění:  prevencí snižovat rizikové projevy chování 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  ŘS KP 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  občané SMCH 

 

 

Opatření 2.2  

Podpora nabídky sociálních služeb zaměřených na rizikové formy 

chování a jednání v souladu se zákonem o sociálních službách  
Podporovat všechny subjekty, které se orientují na řešení problematiky osob 

v nepříznivé sociální situaci a žijících na okraji společnosti. 
 

2.2.1 

 

podporovat sociálně aktivizační služby prostřednictvím NNO 
odůvodnění:  zapojit do preventivních aktivit ve vyšší míře NNO 
zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 
spolupracuje:  poskytovatelé 
termín:  31. 12. 2013  
ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 
cílová skupina:  občané SMCH 

 

2.2.2 

 

podporovat terénní programy pro osoby s rizikovým způsobem života, sociálně 
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby  
odůvodnění:  eliminovat působnost osob s rizikovými formami chování 
zodpovídá:  SMCH, OSV, ŘS KP 
spolupracuje:  poskytovatelé  
termín:  31. 12. 2013  
ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 
cílová skupina:  občané SMCH 

2.2.3 

 

zvýšit počet terénních pracovníků především v sociálně vyloučených lokalitách 

odůvodnění:  zefektivnit terénní působení na cílovou skupinu 

zodpovídá:  SMCH, OSV, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013  
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ekonomická náročnost:   předpoklad 300 000 Kč/rok/1 terénní pracovník 

formy a zdroje financování:    rozpočty poskytovatelů, ESF OP LZZ                                                     

cílová skupina:  obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 

 

 

Opatření 2.3 

Efektivní spolupráce subjektů s orgány a organizacemi zabývajícími 

se problematikou rizikových forem chování 
Usilovat o vzájemnou adekvátní spolupráci všech dotčených subjektů 

zabývajícími se problematikou rizikových forem chování s cílem společného 

působení na danou cílovou skupinu. 
 

2.3.1 

 

podporovat působnost a činnost subjektů řešících problematiku závislostí  

odůvodnění:  v současnosti ve městě žádný subjekt nepůsobí (kromě K-centra) 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit 

cílová skupina: osoby s rizikovými formami chování a jednání 
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4.3.3 Priorita č. 3   

Orientace na snižování zadluženosti občanů města. 
Zvyšování privátní zadluženosti je neustále rostoucím celorepublikovým problémem, 

i Chomutov má nespočet občanů, kteří jsou nuceni řešit svou předluženost. Největší podíl na 

této skutečnosti mají úvěry na bydlení a spotřební úvěry. Základním předpokladem pro 

snižování zadluženosti je aktivní a bezodkladné řešení vzniklé situace. Pomoci s privátním 

zadlužením může i tzv. insolvenční zákon, který nabízí možnost oddlužení pro soukromé 

osoby, jež nemají jiné východisko, jsou v dluhové pasti a nejsou schopny splácet své závazky. 

Město na základě podrobné analýzy vyhodnotilo současnou situaci v oblasti pohledávek vůči 

jednotlivým subjektům a přijalo systém opatření. Řešením je institut uznání dluhu a uzavření 

splátkového kalendáře, případně odložení platby, nebo možnost konsolidace splátek. 

Podmínkou vždy je, aby dlužník projevil zájem své dluhy řešit. 

Jedním z preventivních nástrojů v oblasti vzniku nebo nárůstu dluhů za bydlení je institut 

zvláštního příjemce. Jeho využití přispívá k předcházení vyššímu zadlužování sociálně slabých 

obyvatel, naprostému sociálnímu propadu, sociálnímu vyloučení, případně zmírňuje dopady 

uvedených jevů.  

Podporu při řešení své nepříznivé finanční situace mohou občané hledat u svých blízkých,  

případně využít služeb sociální poradny, která nabízí občanům Chomutovska bezplatné 

dluhové poradenství se zaměřením na hledání přijatelného řešení neschopnosti splácet dluhy. 

Pomoc poskytují odborníci z oblasti práva, psychologie a sociální práce. 

Krajní možností jsou exekuce příjmů dlužníka nebo jeho majetku. Zabavený majetek dlužníků 

je poté předmětem dražby, jejíž výtěžek slouží k uspokojení pohledávky města vůči dlužníku.  

 

 

Opatření 3.1 

Pořádání pravidelných přednášek a seminářů 
Seznamovat veřejnost se základy finanční gramotnosti s důrazem na prevenci 

zadluženosti. 

 

3.1.1 

realizovat přednášky a semináře v rámci prevence proti zadluženosti u cílových 
skupin KP 
odůvodnění:  zvyšovat informovanost občanů 
zodpovídá:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
spolupracuje:  poskytovatelé 
termín:  31. 12. 2013 
ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 
formy a zdroje financování:   rozpočet SMCH, dotace MPSV ČR                                                      
cílová skupina:  občané SMCH 
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Opatření 3.2 

Využívat prostředky a možnosti pro zmírnění dopadů dluhové zátěže 
Orientovat se na konkrétní pomoc osobám řešících problémy s dluhy. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

 

opakovaně publikovat články s tématem dluhová problematika v regionálních 

médiích 

odůvodnění:  zvyšovat informovanost občanů 

zodpovídá:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:  rozpočet SMCH, dotace MPSV ČR                                            

cílová skupina:  osoby s rizikovými formami chování a jednání 

 

3.2.1 

 

propagovat využívání dluhové kalkulačky  

odůvodnění:  vzrůstající počet předlužených osob a domácností 

zodpovídá:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  OSV, poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  občané SMCH 

3.2.2 

 

poskytovat specializované dluhové poradenství v Sociální poradně Písečná 

odůvodnění:  vzrůstající počet předlužených osob a domácností 

zodpovídá:  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešeno v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:   rozpočet SMCH, dotace MPSV                                                       

cílová skupina:  občané SMCH 
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4.3.4 Priorita č. 4  

Podpora přirozeného sociálního prostředí osob 

prostřednictvím sociálních služeb. 
Zákon o sociálních službách přinesl řadu pozitivních změn, které mají přímý vliv na život osob 

se specifickými potřebami. Důležitým cílem je posun od péče poskytované v pobytových 

zařízeních, tzv. péče ústavní, směrem k poskytování sociálních služeb odpovídajících 

individuálním potřebám uživatelů v jejich přirozeném prostředí. V řadě případů není umístění 

v pobytovém zařízení nevyhnutelné, ale je důsledkem nedostatečné nabídky specializovaných 

služeb, s jejichž pomocí by mohl daný uživatel zůstat ve svém přirozeném prostředí.  

Jedním z nástrojů k dosažení uvedeného cíle je příspěvek na péči, díky němuž má uživatel 

možnost vybrat a hradit si takovou službu, kterou skutečně potřebuje a která umožní setrvání 

v jeho přirozeném prostředí. Nutnou podmínkou je však na druhé straně existence sítě 

odpovídajících terénních i ambulantních služeb, které by uživatel mohl využít.  

 

 

Opatření 4.1   

Pracovní skupina Senioři 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

 

podporovat rozšiřování kapacity pečovatelské služby v domácnostech občanů 

i v domech s pečovatelskou službou 

odůvodnění:  naplňovat ustanovení zákona o sociálních službách a umožnit občanům 

setrvání v přirozeném prostředí 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   250 000 Kč/zaměstnanec 

formy a zdroje financování:   rozpočty poskytovatelů, dotační tituly ESF OP LZZ                                                       

cílová skupina:  senioři SMCH 
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Opatření 4.2   

Pracovní skupina Zdravotně postižení                                                                                         
 

4.2.1 

 

podporovat navýšení počtů asistentů pedagoga pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním 

odůvodnění:  zpřístupnit žákům se zdravotním znevýhodněním zapojit se do 

vzdělávacího proudu 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  ZŠ a SŠ 
termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit  

cílová skupina:  školáci se zdravotním znevýhodněním 

4.2.2 

 

 

podporovat sociální rehabilitaci u osob se zdravotním znevýhodněním  

odůvodnění:  umožnit osobám se zdravotním znevýhodněním adekvátní socializaci 

zodpovídá: SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:   rozpočty jednotlivých poskytovatelů, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                        

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním  

4.2.3 

 

podporovat pracovní využití osob se zdravotním znevýhodněním, včetně sociálního 

podnikání a vytvoření dalších pracovních míst 

odůvodnění:  umožnit osobám se zdravotním znevýhodněním adekvátní pracovní 

zařazení a uplatnění 

zodpovídá:  SMCH, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty jednotlivých poskytovatelů, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                        

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním  

4.2.4 

 

podporovat navýšení počtů osobních asistentů pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním - děti 

odůvodnění:  zpřístupnit žákům se zdravotním znevýhodněním zapojit se do 
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vzdělávacího systému 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  ZŠ a SŠ 
termín:  31. 8. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty poskytovatelů, dotační tituly MPSV ČR, ESF OP 

LZZ                                                         

cílová skupina:  školáci se zdravotním znevýhodněním 

 

4.2.5 

 

podporovat navýšení počtu osobních asistentů pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním - dospělí 

odůvodnění:  umožnit osobám se zdravotním znevýhodněním adekvátní socializaci 

zodpovídá:  SMCH, poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním  

 

4.2.6 

 

budovat  a rozvíjet tréninková pracoviště pro osoby se zdravotním znevýhodněním  

odůvodnění:  zpřístupnit osobám se zdravotním znevýhodněním adekvátní pracovní 

dovednosti 

zodpovídá:  SMCH, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty poskytovatelů, dotační tituly MPSV ČR, ESF OP 

LZZ                                                                                                                 

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním  

4.2.7 

 

podporovat vznik chráněného bydlení  

odůvodnění:  podporovat samostané bydlení a odpovídající socialializaci osobám se 

zdravotním znevýhodněním  

zodpovídá:  SMCH, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním  
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Opatření 4.3   

Pracovní skupina Rodina a děti 
 

4.3.1 

 

rozšířit kapacitu Azylového domu Písečná - pro ženy a matky s dětmi 

odůvodnění:  stávající kapacity  jsou nárazově i výhledově nedostačující 

zodpovídá:  SMCH, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   30 000 Kč/měsíc/místo 

formy a zdroje financování: rozpočet SMCH, úhrada od klienta, dotační titul MPSV ČR     

cílová skupina:  matky s dětmi – navýšení o 10 míst 

4.3.2 

 

podporovat činnost a vznik mateřských center 
odůvodnění:  optimální socializační služba pro cílovou skupinu mimo zákon o 
sociálních službách 
zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 
spolupracuje:  poskytovatelé  
termín:  31. 12. 2013  
ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 
cílová skupina:  rodiny s dětmi 

4.3.3 

 

podporovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
odůvodnění:  optimální komplexní socializační služba pro cílovou skupinu dle zákona 
o sociálních službách 
zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 
spolupracuje:  poskytovatelé  
termín:  31. 12. 2013  
ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit 
cílová skupina:  rodiny s dětmi 

4.3.4 

 
podporovat navýšení počtů asistentů pedagoga pro osoby se sociokulturním 
znevýhodněním 
odůvodnění:  umožnit maximálnímu počtu osob vstup do standardního sociálního 
prostředí a hlavního vzdělávacího proudu 
zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 
spolupracuje:  ZŠ a SŠ 
termín:  31. 12. 2013  
ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit 
cílová skupina:  školáci se sociokulturním znevýhodněním 
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Opatření 4.4   

Pracovní skupina Osoby v krizových situacích 
 

4.4.1 

 

Iniciovat úpravu pravidel SMCH pro přidělování sociálních bytů 

odůvodnění:  podmínka bezdlužnosti znemožňuje přidělení bytu potřebným 

žadatelům 

zodpovídá:  OSV 

spolupracuje:  SMCH 
termín:  31. 8. 2012  

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

cílová skupina:  občané SMCH                                                        
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4.3.5 Priorita č. 5 

Orientace na řešení sociálně nepříznivé situace osob 

poznamenaných ztrátou zaměstnání, krizovou situací, 

změnou životní situace či zdravotního stavu. 
Sociálně nepříznivou situaci charakterizuje oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života 

vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, 

aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Velmi 

častým důsledkem je sociální exkluze, jako reakce na aktuální i dlouhodobou nepříznivou 

situaci nebo sociálně znevýhodňující prostředí. Cílem navrhovaných opatření je navazování 

kontaktu, poskytování informací, odborná pomoc, podpora a vytváření podmínek pro sociální 

začlenění. Snižováním možných rizik souvisejících s problémovým způsobem života, umožnění 

lepší orientace v sociálním prostředí a vytváření podmínek pro řešení nepříznivé sociální 

situace bude ve své důsledku mít pozitivní změnu ve způsobu života. 
 
 

Opatření 5.1 

Reakce na aktuální situaci v oblasti nezaměstnanosti a podpora osob 

ohrožených sociální exkluzí v jejich návratu na trh práce 
Cíleně sledovat celospolečenské i regionální trendy v oblasti zaměstnanosti, 

orientovat se na pomoc osobám postiženým dlouhodobou nezaměstnaností, 

osobám obtížně uplatnitelným na trhu práce a osobám sociálně vyloučeným. 
 

5.1.1 

 

vzájemně spolupracovat ve smyslu nabídky pracovních míst, informačních zdrojů, 

apod. (úřad práce, okresní hospodářská komora, Město Chomutov, 

zaměstnavatelé, agentury práce a další subjekty) 

odůvodnění:  usilovat o maximální informovanost a kooperaci v oblasti 

zaměstnanosti  

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  OHK, ÚP, další subjekty 
termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   není relevantní, řešena v rámci běžné agendy 

formy a zdroje financování:    rozpočty jednotlivých subjektů  

cílová skupina: poskytovatelé                                                                                                              
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5.1.2 

 

využívat a podporovat alternativní možnosti zaměstnávání (veřejně prospěšné 

práce, společensky účelná pracovní místa, veřejná služba, apod.) 

odůvodnění:  vytvářet alernativními formami zaměstnávání pracovní návyky 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  ÚP, poskytovatelé, další subjekty 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  nezaměstnaní SMCH 

 

5.1.3 

 

podporovat vznik a udržitelnost pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním, sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby 

odůvodnění:  usilovat o maximální zaměstnanost osob obtížně uplatnitelných na 

trhu práce 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  ÚP, poskytovatelé, další subjekty  

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním, sociálně vyloučené a 

sociálním vyloučením ohrožené osoby 

5.1.4 

 

podporovat odborné poradenství orientované na nezaměstnanost a uplatnitelnost 

osob na trhu práce 

odůvodnění:  usilovat o maximální informovanost osob v oblasti zaměstnanosti 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  ÚP, poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  nezaměstnaní SMCH 
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Opatření 5.2  

Podpora prevence rizikových forem chování a jednání, pozitivního 

způsobu života a pracovních a volnočasových aktivit 
 Poskytovat skupinám osob ohroženým rizikovými formami chování dostupné 

odborné sociální poradenství a podporovat jejich komplexní resocializační 

aktivity. 
 

5.2.1 

 

podporovat odborné sociální poradenství v oblasti řešení nepříznivé sociální 

situace (např. insolvence) 

odůvodnění:  dostupným odborným poradenstvím pomáhat řešit obtížné sociální 

situace jednotlivců i skupin 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  občané SMCH 

5.2.2 

 

udržet spektrum nabídky v oblasti odborného sociálního poradenství, reagovat na 

aktuální celospolečenské problémy (např. domácí násilí…) 

odůvodnění:  vyhovující stávající spektrum odborného sociálního poradenství podle 

potřeby rozšiřovat o požadované oblasti 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  průběžně  

ekonomická náročnost:   2,285 mil. Kč/rok/Sociální poradna Písečná 

formy a zdroje financování:    rozpočet SMCH, dotační tituly MPSV ČR                                                   

cílová skupina:  občané SMCH 
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Opatření 5.3  

Podpora nabídky sociálních služeb zaměřených na řešení nepříznivé 

sociální situace  
Podporovat všechny subjekty, které se orientují na řešení problematiky osob 

v nepříznivé sociální situaci a žijících na okraji společnosti. 
 

5.3.1 

 

podporovat azylové bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení  

odůvodnění:  udržovat stávající kapacity a úroveň azylového bydlení 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP, Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   2 mil. Kč/rok/Azylový dům Písečná 

formy a zdroje financování:  rozpočet SMCH, dotační tituly MPSV ČR, úhrady klientů                          

cílová skupina:  osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení  

 

5.3.2 

 

podporovat sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení, rodiny s dětmi, sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 

ohrožené osoby 

odůvodnění:  zabývat se situací v oblasti bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel  

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP  

spolupracuje:  poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:                                                           

cílová skupina:  osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, rodiny 

s dětmi, sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby 
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Opatření 5.4 

Efektivní spolupráce subjektů s orgány a organizacemi zabývajícími 

se problematikou rizikových forem chování a jednání 
Usilovat o vzájemnou adekvátní spolupráci všech dotčených subjektů 

zabývajícími se problematikou rizikových forem chování a jednání s cílem 

společného působení na danou cílovou skupinu. 
 

 

5.4.1 

 

propojovat vzájemné působení a koordinovat činnosti vedoucí k inkluzi osob 

s rizikovými formami chování a jednání 

odůvodnění:  intenzivní, cílenou a permanentní spoluprací dotčených subjektů 

usilovat o inkluzi osob uvedené cílové skupiny 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:  není relevantní, řešena v rámci běžné agendy   

formy a zdroje financování:   rozpočty poskytovatelů                                                        

cílová skupina:  osoby s rizikovými formami chování a jednání 
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4.3.6 Priorita č. 6 

Řešení absence sociálních služeb.  
V současné době je ze strany veřejnosti i odborníků avizována absence specializovaných 

sociálních služeb. Jedná se o specifické, finančně náročné služby pro omezený počet uživatelů. 

Proto je vhodné služby regionálně sdružit, aby je využívali nejen obyvatelé města, ale i 

okolních obcí a jejich poskytování tak bylo efektivní. Je tedy nutné, aby při jejich vzniku a 

realizaci spolupracovali zřizovatelé a poskytovatelé v rámci regionu.    

 

 

Opatření 6.1 
Uvedené opatření zahrnuje chybějící služby napříč cílovými skupinami KP 
 

6.1.1 

 

podporovat zavedení institutu tzv. asistenta sociální péče v domácnostech občanů  

odůvodnění:  rozšířit poskytování terénních služeb u seniorů a osob  se zdravotním 

znevýhodněním  

zodpovídá:  ŘS KP, OSV 

spolupracuje:  ÚP, poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:  nelze vyčíslit 

cílová skupina:  senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 

6.1.2 

 

iniciovat výstavbu domů s pečovatelskou službou 

odůvodnění:  koordinovat aktivity subjektů, které se touto problematikou zabývají 

zodpovídá: ŘS KP, poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013 

spolupracuje:  poskytovatelé a další subjekty 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                                                                

cílová skupina:  senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním  
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6.1.4 

 

iniciovat a podporovat vznik azylového bydlení pro rodiny v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení  

odůvodnění:  vybudovat bydlení pro celé rodiny jako alternativu k stávajícím formám 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP, OSV 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                         

cílová skupina:  rodiny v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení  

6.1.3 

 

iniciovat vybudování střediska následného vzdělávání pro osoby s těžšími formami 

mentálního a tělesného postižení, žijícími ve své rodině 

odůvodnění:  umožnit osobám  se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám 

alternativu celoživotního vzdělávání 

zodpovídá: Asociace Pro HANDICAP, OO SPMP Chomutov 

spolupracuje:  SMCH 

termín:  31. 12. 2013 

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                                                                   

cílová skupina:   osoby se zdravotním znevýhodněním  

6.1.5 

 

iniciovat výstavbu nového domova pro seniory, včetně odlehčovací služby 

odůvodnění:  stávající čekací doba jsou neúměrně dlouhé - cca 2 roky 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  ŘS KP, poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:    nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:    rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                                                                 

cílová skupina:  senioři SMCH 

6.1.6 

 

iniciovat vznik denního stacionáře pro seniory a pro seniory, kteří trpí chronickým 

duševním onemocněním 

odůvodnění:  umožnit cílové skupině aktivně trávit volný čas, včetně odpovídajícího 

zaměstnávání 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  ŘS KP, poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  
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6.1.9 

 

podporovat vznik chráněného bydlení  

odůvodnění:  řešit problematiku bydlení pro osoby se sníženou soběstačností 

zodpovídá:  SMCH, ŘS KP 

spolupracuje:  poskytovatelé 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit 

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním 

 

 

6.1.10 

 

vybudovat nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

odůvodnění: poskytnout osobám bez přístřeší prostory pro osobní hygienu 

a poradenství  

zodpovídá:  SMCH, poskytovatelé 

ekonomická náročnost:    nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:   rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                                                                  

cílová skupina:   senioři SMCH 

6.1.7 

 

iniciovat provozování denního stacionáře pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

ve věku 5 – 17 let 

odůvodnění:  umožnit cílové skupině aktivně trávit volný čas, včetně odpovídajícího 

zaměstnávání 

zodpovídá:  SMCH 

spolupracuje:  ŘS KP, poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:    nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:   rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                                                                  

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním ve věku 5 – 17 let 

 

6.1.8 

 

budovat tréninková pracoviště pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

odůvodnění:  prostřednictím tréninkového pracoviště vytvářet a udržovat pracovní 

návyky 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé  

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:    nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:   rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                                                                  

cílová skupina:  osoby se zdravotním znevýhodněním 
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spolupracuje:  poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:  rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                  

cílová skupina:  osoby bez přístřeší  

6.1.11 

 

vybudovat noclehárnu pro osoby bez přístřeší 

odůvodnění: řešit problematiku osob bez přístřeší, které nepotřebují formu 

azylového bydlení 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:    rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ              

cílová skupina:  osoby bez přístřeší 

6.1.12 

 

vybudovat sezónní noclehárnu pro osoby bez přístřeší 

odůvodnění: řešit problematiku osob bez přístřeší, které nepotřebují formu 

azylového bydlení a noclehánu budou využívat pouze v zimním období 

zodpovídá:  poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:   nelze vyčíslit – dle konkrétního záměru 

formy a zdroje financování:     rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                        

cílová skupina:  osoby bez přístřeší 

 

 

6.1.13 

 

iniciovat vznik odborného poradenství pro oblast závislostí (alkohol, gambling, 

drogy, ….) 

odůvodnění:  řešit poradenskou formou problematiku závislostí 

zodpovídá:  ŘS KP, poskytovatelé 

spolupracuje:  poskytovatelé a další subjekty 

termín:  31. 12. 2013  

ekonomická náročnost:  500 000 Kč/vybudování kanceláře  (prostory SMCH náklady 

pouze na vybavení, příp. úpravu prostor);  600 000 Kč/rok/provoz (2 zam.) 

formy a zdroje financování:     rozpočty poskytovatelů, rozpočet SMCH, dotační tituly 

MPSV ČR, ESF OP LZZ                                                                        

cílová skupina:  občané SMCH 
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5.  Dlouhodobé priority do roku 2020 
 
V rámci zabezpečení udržitelnosti sociálních služeb je nezbytné zaměřit se důsledně na dva 

faktory. Především na výkonné a vysoce odborné připravené poskytovatele s akcentem na 

každého jednotlivce a dále na způsob vícezdrojového financování sociální politiky, na němž se 

podílejí jak stát formou dotací, tak i zřizovatel a poskytovatel, ale i samotní příjemci, jejich 

rodiny, dobrovolníci a další subjekty. Aplikace pojmu „udržitelnost“ do oblasti sociální politiky 

akcentuje rostoucí potřebu kvalitního plánování a vytváření programů cíleného sociálního 

rozvoje, který musí být akceptovatelný pro všechny zúčastněné subjekty. 

Bude nutné v následujících letech zohlednit tyto priority: 

 

5.1 Zabezpečit efektivní ekonomické plánování a finanční saturaci sociálních 

služeb subjektům poskytujících sociální služby občanům města. 

 

5.2 Poskytovat nefinanční podporu a případné partnerství města v projektech 

subjektům zajišťujících sociální služby ve městě, které žádají finanční dotace 

z jiných než městských zdrojů. 

 

5.3 Aktivně zapojovat veřejnost a využívat komunikační možnosti pro informování 

o situaci v oblasti sociální politiky města. 

 

5.4 Podporovat komunitní plánování sociálních služeb a rozvíjet aktivní spolupráci 

všech zapojených partnerů. 

 

5.5 Podporovat a rozvíjet nabídku a zvyšovat kvalitu pobytových, ambulantních a 

terénních služeb a podporovat sociální služby umožňující uživatelům zůstat 

v přirozeném sociálním prostředí. 

 

5.6 Orientovat se na řešení aktuální a dlouhodobé situace v oblasti rizikových 

forem chování a jednání. Podporovat opatření vedoucí k prevenci rizikových 

forem chování a jednání, pozitivního způsobu života a pracovních 

a volnočasových aktivit. 
 

5.7 Reagovat na aktuální situaci v oblasti nezaměstnanosti a podporovat osoby 

ohrožené sociální exkluzí v návratu na trh práce. 
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5.8 Orientovat se na pomoc osobám postiženým dlouhodobou nezaměstnaností 

a osobám obtížně uplatnitelným na trhu práce. 

 

5.9 Poskytovat osobám ohroženým rizikovými formami chování a jednání 

odpovídající sociální poradenství, rozšiřovat spektrum o aktuální 

celospolečenské problémy (např. sociální exkluze, insolvence, domácí násilí…). 

 

5.10 Podporovat resocializační aktivity osob ohroženým rizikových forem chování 

a jednání. 

 

5.11 Podporovat subjekty s orientací na řešení problematiky osob v nepříznivé 

sociální situaci a žijících na okraji společnosti. 

 

5.12 Podporovat azylové a sociální bydlení pro osoby bez přístřeší. 

 

5.13 Podporovat sociální rehabilitaci zvýšením počtu romských terénních 

pracovníků a asistentů.  

 

5.14 Zvyšovat počty terénních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

5.15 Podporovat terénní programy pro osoby s rizikovým způsobem života. 

  

 
 
Závěr 
 
Komunitní plánování nemá kouzelnou moc, aby dokázalo okamžitě splnit všechna přání 

a očekávání. Není ani nástrojem k prosazování potřeb a přání některé ze zúčastněných stran. 

Komunitní plánování sociálních služeb znamená dialog a spolupráci, jejichž pomocí můžeme 

objevit nové, netušené zdroje k uspokojení zjištěných potřeb. 
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Přílohy 
1. Přehled sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území 

Chomutova (zdrojem je registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR, ze dne 
10.2.2012) 

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 
Odborné sociální poradenství 
název subjektu/právní forma 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 
Kapka 97, občanské sdružené onkologických pacientů a přátel, o.s. 
Oblastní charita Most – Poradna Chomutov 
 
 
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
 
Osobní asistence  
název subjektu/právní forma 
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 
 
Pečovatelská služba  
název subjektu/právní forma 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
Diecézní charita Litoměřice, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
Chomutov 
 
Odlehčovací služby 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
 
Centra denních služeb 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 

 
Denní stacionáře  
název subjektu/právní forma 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
 
Týdenní stacionáře 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 

 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
název subjektu/právní forma 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
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Domovy pro seniory  
název subjektu/právní forma 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
 
Domovy se zvláštním režimem  
název subjektu/právní forma 
Penzion Pod Břízami, s.r.o. 
Domov se zvláštním režimem SOWULO, o.s. 
 
Chráněné bydlení 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
 
 
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
 
Raná péče  
název subjektu/právní forma 
Raná péče Diakonie Stodůlky* 
Raná péče EDA, o.p.s.* 
 
Telefonická krizová pomoc 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
 
Tlumočnické služby 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
 
Azylové domy  
název subjektu/právní forma 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 
 
Domy na půl cesty 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 

 
Kontaktní centra  
název subjektu/právní forma 
Světlo Kadaň, o.s. (K-centrum Chomutov) 
 
Intervenční centra  
název subjektu/právní forma 
Spirála, o.s. 
 
Nízkoprahová denní centra 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
název subjektu/právní forma 
Světlo Kadaň, o.s. (Klub Molo) 
Oblastní charita Most (Khamoro) 
 
Noclehárny 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
 
Služby následné péče 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 

 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
název subjektu/právní forma 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Fond ohrožených dětí 
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
název subjektu/právní forma 
Kapka 97, občanské sdružené onkologických pacientů a přátel, o.s. 
Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých ČR 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Chomutov* 
 
Sociálně terapeutické dílny 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 
 
Terapeutické komunity 
nerealizováno, prostor pro poskytování dalšími subjekty 

 
 Terénní programy 
název subjektu/právní forma 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Světlo Kadaň, o.s. 
 
Sociální rehabilitace  
název subjektu/právní forma 
Fond ohrožených dětí 
Tyfloservis, o.p.s.* 
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OSTATNÍ – NEREGISTROVANÉ 
název subjektu/právní forma 
Na louce, o.s. (Mateřské centrum Kolibřík) 
Masopust, o.s. (Café Atrium) 
Asociace Pro HANDICAP, OO SPMP Chomutov 
Kuprospěchu, o.s. 
Náboženská obec Církve československé husitské v Chomutově 
CESTA NADĚJE, o.s. 
Občanské sdružení Romů Integrace NOVUM Chomutov 
 

*SUBJEKT MÁ SLUŽBU REGISTROVANOU MIMO CHOMUTOV 
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2. Přehled subjektů v rámci komunitního plánování statutárního 

města Chomutova   

 
Struktura subjektů v rámci KP: 
 
1. Řídící skupina 

 manažerka projektu – Mgr. Alena Tölgová 
 asistentka projektu – Mgr. Jana Mrkvičková 
 vedoucí OSV Magistrátu města Chomutova – Bc. Kamila Faiglová 
 vedoucí pracovní skupiny Osoby v krizových situacích – Mgr. Vladimír Moravec, DiS. 
 vedoucí pracovní skupiny Rodina a děti – Bc. Jana Mrázová 
 vedoucí pracovní skupiny Senioři – Lenka Straková 
 vedoucí pracovní skupiny Zdravotně postižení – Hana Kaplanová 

 
 

2. Pracovní skupina Osoby v krizových situacích 
 Člověk v tísni, o.p.s. 
 Občanské sdružení Světlo Kadaň (K-centrum Chomutov) 
 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (Sociální centrum Písečná) 
 Náboženská obec Církve československé husitské v Chomutově 
 Občanské sdružení CESTA NADĚJE 
 Občanské sdružení Romů Integrace NOVUM Chomutov 
 Smírčí rada 

 
 

3. Pracovní skupina Rodina a děti 
 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a 

školní jídelna Liberec, pracoviště: SVP Chomutov - Dyády 
 Člověk v tísni, o.p.s. 
 Fond ohrožených dětí 
 Kuprospěchu, o.s. 
 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (Denní stacionář Písečná) 
 Občanské sdružení Na louce (Mateřské centrum Kolibřík) 
 Občanské sdružení Světlo Kadaň (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo) 

 
 

4. Pracovní skupina Senioři 
 Diecézní charita Litoměřice, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 

Chomutov 
 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (Domov pro seniory Písečná, 

Centrum denní služeb Bezručova, Klub seniorů) 
 OS- Domov se zvláštním režimem SOWULO 
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5. Pracovní skupina Zdravotně postižení 
 Asociace Pro HANDICAP, OO SPMP Chomutov 
 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 
 Diecézní charita Litoměřice, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 

Chomutov 
 Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel 
 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (Denní stacionář Písečná, Denní 

stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná) 

 Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé 
 Občanské sdružení Masopust (Café Atrium) 
 Občanské sdružení Na louce (Mateřské centrum Kolibřík) 
 Raná péče Diakonie Stodůlky 
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Chomutov 
 Tyfloservis, o.p.s. 

 
6. Spolupracující instituce 

 Dům dětí a mládeže Chomutov 
 Magistrát města Chomutova 
 Městská policie Chomutov 
 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chomutov 
 Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov 
 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Pracoviště Chomutov 
 Policie ČR 
 Probační a mediační služba ČR 
 Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov  
 Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p.o. 
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3. Legislativní rámec  
 

SOCIÁLNÍ OBLAST     další odkazy na legislativu: www.mpsv.cz – právní předpisy 

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a jeho prováděcí vyhláška 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení  

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

 

PRACOVNÍ PRÁVO 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

OBČANSKÉ PRÁVO 

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád  

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na 

tuto úmluvu navazujících 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte  

 

TRESTNÍ PRÁVO 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže  

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 
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4. Klíčové dokumenty a odkazy 
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011  

 Komunitní plán sociálních služeb Statutárního města Chomutova 

 Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 

 Záchranný kruh Chomutov 

 Koncepce romské integrace 2010 – 2013 

 Sociologická studie Chomutov 2009 

 Integrační opatření obce v rámci prevence sociálního vyloučení 

 www.mpsv.cz 

 www.chomutov-mesto.cz 

 

 

5. Přehled použitých zkratek 

 
ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 

ESF OP LZZ  Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a 

Zaměstnanost 

KP   Komunitní plán 

MM Chomutov  Magistrát města Chomutova 

MPSV ČR  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

OHK   Okresní hospodářská komora 

OSV   Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova 

OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečení 

PS KP   pracovní skupina komunitního plánu 

ŘS KP   řídící skupina komunitního plánu 

SMCH   Statutární město Chomutov 

SŠ   střední škola 

ÚP   Úřad práce České republiky 

ZŠ   základní škola 

 

o.s.   občanské sdružení 

o.p.s.   obecně prospěšná společnost 

p.o.   příspěvková organizace 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným  

 

 

Chomutov 14. 2. 2012 


