
VYHODNOCENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU V OBDOBÍ  2004 – 2008, se zaměřením na Varnsdorf 

 

 

 

Obecné cíle 

 

Cíl 1 : Vytvoření objektivního a přehledného informačního systému pro veřejnost 

Informovanost je zajištěna tištěným komunitním plánem sociálních služeb na období 2004 – 

2008, v roce 2005 vyšel katalog sociálních služeb (letos se připravuje jeho aktualizace). Většina 

poskytovatelů sociálních služeb zveřejňuje informace na internetu. 

 

 

Cíl 2: zajistit efektivní financování sociálních služeb, zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních 

služeb podle místních potřeb 

Byla zpracována analýza zdrojů financování sociálních služeb za roky 2006 – 2008.  

Poskytovatelé soc. služeb žádají finance od ESF, MPSV, Úřadu vlády, KÚ ÚK, obcí. 

Poskytovatelé zkvalitňují služby – registrací,  zaváděním Standardů kvality, někteří již mají za 

sebou  inspekci. Varnsdorf zaregistroval 5 sociálních služeb, jednu sociální službu má smluvně 

zajištěnou, dále zde působí nezisková organizace, která má také zaregistrovanou sociální 

službu  a pečovatelská služba ve Varnsdorfu má za sebou inspekci kvality (srpen 2008). 

 

 

 

 

Oblast – SENIOŘI 

 
Vedoucí pracovní skupiny – Oldřich Podzimek, ředitel DD Filipov 

 

Cíle do roku 2008: 

1. Realizace kvalitních , profesionálních soc. služeb pro seniory  

Splněno. Poskytovatelé, kteří se zaregistrovali, mají ze zákona povinnost zavést 

Standardy kvality (zákon 108/2006 Sb. o soc. službách). Pečovatelská služba / PS / 

Varnsdorf vytvořila své Standardy kvality a od roku 2007 postupně je zavádí do praxe, 

služba se zkvalitňuje a profesionalizuje. U PS byla provedena inspekce kvality v srpnu 

2008 a v současné době je zpracován plán k odstranění nedostatků.  
2. Stávající DD postupně přeměnit na specializovaná zařízení pro lidi vyžadující zvláštní 

péči – lidé trpící demencí – Alzheimerovou chorobou, psychotiky, alkoholiky, apod.  

Nesplněno.  

3. Zřídit denní stacionáře pro seniory 

Nesplněno. 

4. Služby pro seniory stavět v centru (snadná dostupnost ostatních služeb) 

Záleží na možnostech daného města.  Ve Varnsdorfu v ul. Nemocniční byly postaveny 

v roce 2007 32 chráněných bytů sice v centru nejsou, ale pro lepší dostupnost se zřídila 

autobusová zastávka pro pravidelnou autobusovou linku.  

 

 



5. Vybavit DD  dle norem EU 

Plněno průběžně. Poskytovatelé sociálních služeb mají nedostatek finančních prostředků 

pro svůj rozvoj, již dlouho se hovoří o výstavbě nové budovy Domov důchodců Filipov, 

Ústav sociální péče Jiříkov – výstavba nové budovy bude brzy zahájena, Domov se 

zvláštním režimem v Lipové – chystá se projekt na výstavbu nového. 

6. Zajistit financování zdravotní činnosti v DD - nebyla provedena legislativní změna. 

7. Zřídit sociální pojišťovnu -  nesplněno.  

8. Bezbariérové přístupy 

Plněno. DPS mají bebariérové vstupy, výtahy, v DPS na Nemocniční jsou 4 

bezbariérové byty / od roku 2006 /, 2 bezbariérové byty / od roku 2006 / v ul. Kostelní, 

Varnsdorf. Do klubu seniorů a zdr. postižených je bezbariérový přístup. Chybí 

bezbariérový vstup na MěÚ na nám. E. Beneše, zdravotně postiženým dopravujícím se 

vozem chybí vyhrazená parkoviště u MěÚ na T. G. M.  

Do klubu seniorů a zdr. postižených (Pohádka) je také bezbariérový přístup.  

9. Zřízení Regionálního centra celoživotního vzdělávání Šluknovského výběžku 

Nesplněno.  

10. Setrvání seniorů co nejdéle ve vlastním domácím prostředí 

Plněno průběžně. Díky pečovatelským službách senioři setrvávají ve svých 

domácnostech, pokud jsou částečně soběstační. Chybí jim však poskytování služeb ve 

večerních hodinách a o víkendech. 

11. Lépe využívat kapacitu DPS 

Plněno průběžně.Do DPS jsou umisťovány osoby, které opravdu potřebují vzhledem ke 

svému věku zkvalitnit bydlení nebo pečovatelské služby. Většina obyvatel DPS využívá 

pečovatelských služeb. Využívány jsou také bezbariérové byty. 

12. Poskytovat PS i v odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích. 

Nesplněno. Kapacita pracovníků PS Varnsdorf dostačuje zatím jen na poskytování 

služeb v dopoledních a odpoledních (do 15.30 hod.) hodinách. Klienti by měli zájem o 

služby i večer a o víkendech.  

13. Rozvoz teplých jídel  o víkendech a o svátcích, možnost výběru  jídla, nabídka dietních 

jídel 

Nesplněno. Při rekonstrukci kuchyně v nemocnici Varnsdorf by se tato otázka vyřešila 

a to hlavně u dietních jídel. 

14. Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách pro seniory 

Plněno průběžně – ukládá zákon 108/2006 o soc. službách. Záleží na  financích 

pracovníků a poskytovatelů. 4 z 6 pracovnic Pečovatelské služby Varnsdorf splňuje 

odbornost danou zákonem o soc. službách (150-hodinový kurz pracovníka v soc. 

službách), 2 pečovatelky nastoupí do kurzu na počátku r. 2009.  

 

 

 

 

Senioři a zdravotně postižení mají možnost pravidelně se scházet v klubu seniorů a zdr. 

postižených Pohádka, kde je pro ně připravován různorodý program, besedy, výtvarná 

činnost, tanec, kavárna, masáže atp.  klub seniorů a zdr. postižených  není 

registrovanou službou dle z. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

 



 

Oblast – UŽIVATELÉ DROG, OSOBY OHROŽENÉ DROGAMI 
 

Vedoucí pracovní skupiny – Vít Jelínek, vedoucí kontaktního centra White Light I., Rumburk 

 

Ve Varnsdorfu poskytuje služby pro drogově závislé kontaktní centrum White Light I. (WL) se 

sídlem v Rumburku na základě smlouvy a za finanční příspěvek města již 3 roky. 

Do Varnsdorfu jezdí denně 2 pracovníci, prostory mají pronajaty v budově CSSU v ul. T. G. M. 

 

Cíle do roku 2008: 

1. Zajistit financování zařízení sociálních služeb pro osoby ohrožené drogou a drogově závislé 

ve ŠV. 

Splněno. WL je řádně registrovanou sociální službou. Finance na provozní náklady 

získává od MPSV a z příspěvků měst,  ve kterých poskytuje své služby (Rumburk, 

Varnsdorf). Městu Varnsdorf  WL poskytuje služby za roční příspěvek Kč 270.000,-. 

2. Realizovat kvalitní, profesionální služby pro osoby ohrožené drogou a drogově závislé ve 

ŠV. 

Splněno. Pracovníci WL splňují odbornost danou zákonem a dále si doplňují vzdělání 

různými kurzy zaměřenými na drogovou oblast a práci s klienty. WL má zavedené 

standardy kvality. 

3. Zajistit poskytování služeb dle Seznamu výkonů pro kontaktní a poradenské služby pro 

drogově závislé osoby pro celý ŠV 

Splněno částečně.Ve Varnsdorfu a v Rumburku WL zajišťuje. WL postupuje dle Akčního 

plánu ÚK na roky 2005 – 09. 

4. Mapovat drogovou scénu v oblasti 

Splněno. WL mapuje drogovou scénu. Ve Varnsdorfu vyhledávají pracovníci místa 

výskytu injekčních stříkaček, mapují složení uživatelů drog, jaké drogy užívají, věkovou 

strukturu. O zjištěných skutečnostech podávají pravidelná měsíční hlášení OSVZ 

(koordinátorovi soc. služeb, který do WL také dochází). 

5. Zajistit terénní služby pro osoby ohrožené drogou a drogově závislé v celém ŠV 

Plněno průběžně. Pracovníci WL poskytují terénní služby zatím jen v Rumburku a ve 

Varnsdorfu.  Vyhledávají uživatele v terénu, poskytují informace, spolupracují 

s lékárnami ve vyhledávání a informování uživatelů.  

6. Vytvořit strukturovaný program primární prevence 

Plněno průběžně. Záleží na zájmu škol.  

7. Public relations 

Plněno průběžně. Ve Varnsdorfu provádí osvětu ohledně drogové problematiky v ZŠ a SŠ 

pracovníci WL – přednášky, diskuse. Informace o činnosti WL jsou na internetových 

stránkách města Varnsdorf. WL šíří mezi veřejnost svoje letáky. Město v roce 2007 

pořádalo pro žáky 8. tříd ZŠ akci Hrou proti Aids, se kterou oblast drog také souvisí. 

8. Zapojování dobrovolníků do činnosti nízkoprahových zařízení. 

Nesplněno. Dobrovolníci, kteří by chtěli pracovat s touto cílovou skupinou, nejsou. 

9. Využívat získané know how, dále jej posilovat a rozvíjet v partnerství s příhraničními 

poskytovateli obdobných soc. služeb 

Nesplněno. Dosud se žádné partnerství neděje, jazykové bariéry, jiné podmínky.  

 

 



Oblast – SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

 
Vedoucí skupiny – Ing. Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí, Šluknov 

 

Cíle do roku 2008: 

1. Přirozenou cestou snižovat kapacitu stávajících  ÚSP s ohledem na zvýšení kvality 

poskytovaných služeb. Prolnutí rodinné a ústavní péče, možnost nových služeb ve 

stávajících objektech ústavů (realitní péče). 

Nesplněno. 

Kapacita ÚSP(Lobendava, Jiříkov, Brtníky, K. Lípa, Lipová, Kytlice) se nesnižuje. NNO 

a poskytovatelé soc. služeb nemají dostatek finančních prostředků pro rozvoj, jen ÚSP 

Jiříkov bude stavět novou budovu.  

Ve výběžku funguje služba Agentura Pondělí – sociální rehabilitace a denní centrum 

v Rumburku, která připravuje klienty ústavů a rodin na pobyt mimo tyto instituce. Služba 

chtěla rozvinout své služby o podporované nebo chráněné bydlení, ale na letošní rok 

dostala od MPSV 27 % požadovaných financí a z KÚ nic. Agentura může jen doporučit 

zařízení mimo výběžek. 

2. Zajistit, aby o umístění klienta do ústavu rozhodoval sám klient ve spolupráci s týmem 

odborníků. 

Plněno částečně. 

Klient má možnost podat si žádost do kteréhokoli zařízení, má možnost si jej prohlédnout, 

volných míst je však málo. Na klientovu žádost o přijetí do sociální služby rozhoduje 

služba sama – poskytovatelé soc. služeb mají své podmínky pro přijímání a odmítání 

klientů (dle kapacity, formy postižení atp.) 

3. Integrace zdravotně postižených občanů do života místní komunity 

Plněno průběžně.  

O integraci zdravotně a mentálně postižených osob se již začíná v ústavech i ve 

společnosti více mluvit. Některé ústavy vytváří chráněné bydlení. Terénní služby 

setrvávají na stejné úrovni, jejímu rozšíření brání financování. Je třeba více terénních 

pracovníků. Klienti si mají služby nakupovat z příspěvku na péči (PNP), ale většinou si 

ho nechávají na něco jiného a služby nekupují.  

S tím souvisí cíl 4.  Agentura Pondělí Šluknov (denní centrum v Rumburku) pomáhá 

zdravotně postiženým integrovat se na trh práce.   

U budovy MěÚ Varnsdorf v ul. T. G. M (agenda mimořádných výhod pro zdravotně 

postižené) chybějí parkovací místa vyhrazená pro zdravotně  postižené, kteří jezdí 

vozem, budova MěÚ na Nám. E. Beneše nemá bezbariérový přístup.  

Zdravotně postižení senioři mají ke svému setkávání k dispozici klub důchodců“ 

Pohádku“, kde od roku 2008 je tento klub k dispozici po celý týden v dopoledních i 

odpoledních hodinách s pravidelným měsíčním programem. 

Služby jako chráněné dílny nebo sociální podniky zde chybí.  

4. Bezbariérový přístup 

Plněno průběžně.  

V domech s pečovatelskou službou ve Varnsdorfu jsou bezbariérové přístupy, v DPS je 

celkem 38 bezbariérových bytů ul. Nemocniční a  Kostelní,  v klubu seniorů a zdravotně 

postižených je bezbariérový vstup. Při opravách a stavbách budov jsou budovány 

bezbariérové přístupy. Při budování nových chodníků jsou budovány nájezdy  sjezdy pro  

vozíčkáře. 



Nově stavěné budovy DD nebo ÚSP již budou zcela bezbariérové.  

5. Zajištění komplexního programu sociálních služeb 

Nesplněno. Komplexní systém zatím není zajištěn, protože jsou problémy s financováním 

soc. služeb. Za období KP žádná nová služba pro osoby se zdravotním postižením 

nevznikla.  

6. Propracovaný systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

Plněno průběžně. SŠ lesnická a SŠ sociální ve Šluknově, SŠ služeb a cestovního ruchu 

ve Varnsdorfu a v občanském sdružení Slunečnice Děčín probíhají akreditované kurzy 

pro pracovníky v sociálních službách. Vzdělávání pro sociální pracovníky ve výběžku 

není. 

7. Existující pracovní místa pro zdravotně postižené občany 

Plněno průběžně. Chráněné dílny nevznikají.  

Někteří zdravotně postižení z Varnsdorfu využívají služeb Agentury Pondělí, která 

poskytuje podporované zaměstnávání a vyhledává vhodná místa pro osoby se zdravotním 

postižením na místním trhu práce. Pracovních míst je opravdu málo.  

8. Vytvoření legislativního rámce pro efektivní způsob financování soc. služeb 

Nesplněno.  

Registrace sociálních služeb nezajišťuje pro všechny sociální služby zdroje financování 

(terénní služby nedostávají dotace). 

9. Vytvoření krajského (celostát) systému standardů kvality, následných inspekcí, které 

budou hodnotit kvalitu služeb 

Projekt MPSV  – Proškolení nezávislých odborníků = inspektorů kvality, kteří jezdí na 

inspekce spolu s krajskými inspektory většinou ve 4 členném týmu. Inspekce probíhají, 

jejich metodika se ověřuje v praxi. Je otázka kvality inspekčních týmů a střetů zájmů, kdy 

krajští inspektoři kontrolují ve svém kraji a kontrolují tedy své konkurenty. Ve 

Šluknovském výběžku  byly provedeny inspekce u těchto poskytovatelů: Domov (sv. 

Máří Magdalény) pro matky v tísni v Jiřetíně pod Jedlovou, DD Filipov, Pečovatelská 

služba Varnsdorf, Občanská poradna Rumburk  
  

10. Dodržování etického kodexu 

Splněno. 

11. Kvalifikovaný personál v sociálních službách 

Plněno – povinnost ze zákona 108/2006 o soc. službách – stanovená pravidla pro 

vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci CSSU 

již absolvovali kurz pracovníka v sociálních službách. V Pečovatelské službě Varnsdorf  

chybí kurz 2 pracovnicím, které jsou již do kurzu přihlášeny v roce 2009. 

12. Další spolupráce poskytovatelů, možnost návaznosti služeb pro uživatele 

Plněno průběžně. 

Stávající poskytovatelé spolu spolupracují – skupina pro KP se scházela 4 x za rok. 

Návaznost služeb pro osoby se zdravotním postižením je vcelku dobře zajištěna. 

13. Stabilizovat a rozvíjet stávající služby (Podporované zaměstnávání, dílny, poradenství, 

komplexní domácí péče) a zajistit alespoň částečně chybějící služby pro zdravotně 

postižené. Věnovat zvýšenou pozornost oblasti péče a podpory pro osoby s duševním 

onemocněním. 

Nesplněno, zahájeno.  

Podporované zaměstnávání – Agentura Pondělí Šluknov - denní centrum v Rumburku. 



 Odborné poradenství zajišťuje občanská poradna Na Křižovatce (půjčuje také 

zdravotně postiženým kompenzační pomůcky). 

Pomalý investiční rozvoj v ústavní péči, nové služby nevznikaly. Nevznikla 

specializovaná služba pro osoby s duševním onemocněním. Služby chráněného bydlení, 

respitní péče, terénní a asistenční služby zajišťují stávající služby (nedostatek financí, 

nejasná podpora kraje). 

Komplexní domácí péče – nesplněno. Pečovatelská služba ve Varnsdorfu je 

poskytována jen ve všedních dnech od 6.30 do 15.30.  
 

 

 

 

Oblast – SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

Vedoucí pracovní skupiny – Martina Škodová, vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a 

mládež Rumburk 

 

 

Cíle do roku 2008: 

1. Zajištění stability a rozšíření systému ranné péče (RP) 

Ve Varnsdorfu se neposkytuje. Spolupráce navázaná se společností pro ranou péči 

v Liberci / Středisko rané péče SPRP Liberec /, která v rámci své nabídky a působnosti 

poskytuje rodinám ve Varnsdorfu své sociální služby / v současné době poskytuje pěti 

rodinám /, 

Pro ŠV  i pro Varnsdorf  poskytuje službu Speciálně pedagogické centrum (SPC) 

Rumburk. 

2. Zajištění stability a rozšíření systému asistenční služby pro rodiny s dětmi (PSPD) 

Ve výběžku poskytuje Farní charita Rumburk ( 2 pracovnice) –  převážně pro Rumburk 

a Varnsdorf. Pro rozšíření do celé oblasti ŠV by bylo třeba službu personálně posílit 

(finance na mzdové prostředky).  

3. Zajištění stability nízkoprahových zařízení 

V roce 2007 město Varnsdorf zaregistrovalo při CSSU soc. službu“ Nízkoprahový klub 

pro romské děti a mládež“ (6 – 26 let), kterému na svůj provoz získalo dotace ze státního 

rozpočtu.  

Dále ve Varnsdorfu funguje při Apoštolské církvi klub pro mládež od 12 do 20 let Exit 

77, který nabízí volnočasové aktivity. Pracovníci Apoštolské církve spolupracují 

s místními středními školami (především přednášky). 

Další nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro výběžek: Klubovna Rumburk (Farní 

charita Rumburk), Město Krásná Lípa – T-Klub (zařízení pro děti a mládež), Klokan – 

dětské centrum Šluknov (neregistrováno). 

4. Zajistit stabilitu služby poskytování alternativních trestů pro mladistvé 

Tuto službu pro výběžek zajišťuje Farní charita Rumburk na základě poptávky od soudů a 

Probační a mediační služby (PMS) Děčín. 

 

 

 

 



Oblast – NOUZE A KRIZE 
Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Pavlína Šafusová, OP Na Křižovatce, Varnsdorf  

 

Dlouhodobý cíl:  poskytnout bezpečí, pomoc, podporu a vedení, a tím člověku umožnit, aby byl 

schopen vlastními silami vyřešit životní situace nebo problém. 

 

Cíle do roku 2008:  

1. Zajistit specializovaná odborná pracoviště: stacionární služby – noclehárny, nonstop centrum,  

kde by byla k dispozici SOS lůžka, zajistit dostatek odborníků (terapeuti, psychologové). 

Hodnocení: Město Varnsdorf má při CSSU registrovanou sociální službu Noclehárna 

s kapacitou 5 míst, z hlediska potřebnosti se chystá její rozšíření. Služby odborníků jsou 

zprostředkovávány.  

Dále město Varnsdorf provozuje azylovou ubytovnu pro matky s dětmi v krizi. 

2. Zajistit nonstop krizovou telefonní linku:  

Zahájeno, tyto služby jsou zajištěny externě mimo výběžek 

3. Zajistit specializované poradny asistenčních služeb (po delší dobu provází klienta v období 

krize – oblast bydlení, zaměstnání atp.): 

Plněno průběžně.Některé aktivity plní služba odborné sociální poradenství. 

4. Zajistit fungování mobilní služby – terénní, asistenční služby, asistenční služby pro osoby po 

výkonu trestu: 

Plněno průběžně. Město Varnsdorf má při CSSU registrovanou sociální službu Terénní 

sociální program (TSP), Dům na půli cesty (DPC). Své služby se chystají rozšířit také do 

ostatních obcí výběžku.  

5. Zajistit a prohloubit návaznost služeb (psychoterapie, léčení, kontakt s úřady,…): 

Plněno průběžně. Registrované služby při CSSU – noclehárna, Terénní sociální program, 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (NPC) a ostatní služby ve městě (OP Na 

Křižovatce) zajišťují návaznost, což je dáno Standardy kvality sociálních služeb. 

6. Zajistit dostatečnou informovanost uživatelů služeb: 

Plněno průběžně. Registrované sociální služby při CSSU informují osoby prostřednictvím 

internetových stránek města Varnsdorf, CSSU připravuje letáky a propagační materiály. 

Informovanost je dále zajištěna prostřednictvím Katalogu sociálních služeb ve 

Šluknovském výběžku, který chystá na příští rok aktualizaci. CSSU má své propagační 

předměty. 

7. Finančně, materiálně a personálně zajistit službu: 

Plněno průběžně. Náklady registrovaných soc. služeb CSSU (TSP, NPC, NOC) jsou 

financovány zřizovatelem a dotacemi z Úřadu vlády a MPSV (2007 – Kč 470.000, 2008 – 

Kč 1.024.000,- na NPC a TSP). Na personální posílení služeb chybí peníze. 

8. Zajistit dostupnost služeb místně, finančně, časově: 

Plněno průběžně, sociální služby garantují dostupnost  dodržováním Standardů kvality.  

9. Zajišťovat služby profesionálně a dodržovat etický kodex: 

Splněno: pracovníci registr. služeb CSSU mají splněnou odbornost dle zák. o sociálních 

službách – kurz pracovníka v sociálních službách (terénní pracovník). Pracovníci dodržují 

etický kodex pracovníků v sociálních službách ČR. OP Na Křižovatce je členem Asociace 

občanských poraden.  

10. Zapojovat do činnosti dobrovolníky. 

Plněno průběžně. V TSP a NPC při CSSU je zaměstnán praktikant od ÚP. Všeobecně je   

 málo dobrovolníků, spíše žádní. 



Oblast – PORADENSTVÍ 
 

Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Pavlína Šafusová, OP Na Křižovatce, Varnsdorf 

 

Dlouhodobý cíl: nabídnout možnosti řešení a pomoc při jejich realizaci a tím člověku umožnit, 

aby byl schopen vlastními silami vyřešit životní situaci nebo problém. 

Ve ŠV funguje OP Na Křižovatce ve Varnsdorfu a OP při Farní Charitě Rumburk) – jsou 

registrované sociální služby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Cíle do roku 2008:  

1. Finančně, materiálně a personálně zajistit daný typ služeb: 

Finanční zajištění – organizace mají vícezdrojové financování (MPSV, KÚ ÚK, ÚP Děčín, 

města, obce, ESF, nadace, ČEZ, vlastní zdroje), stále převažuje závislost na státních 

finančních zdrojích, které je při nynější změně zákona o soc. službách  značně nejisté a je 

vyšší potřeba podpory z místních zdrojů.  

Materiální zajištění – v závislosti na získaných finančních zdrojích. Organizace mají vysoké 

nájmy, bylo by třeba vytvořit podmínky pro důstojné poradenské prostředí. 

Personální zajištění – poradenství zajišťují proškolení odborníci, kteří musí neustále zvyšovat 

svoje odborné vzdělání, aby mohli nadále vykonávat profesi, osobní náklady tvoří 80 % 

celkových nákladů OP.  

2. Profesionalizovat služby: 

Základem jsou Standardy kvality soc. služeb, které jsou v organizacích naplňovány. 
Organizace poskytují vysoce kvalitní služby v souladu se standardy kvality občanských 

poraden  Asociace občanských poraden, které jsou členy. 

3. Poskytovat poradenství pro celý výběžek na základě jednotné koncepce.  

Poradenské služby budou zajišťovat v úzké spolupráci OP Na Křižovatce a OP Rumburk, OP 

Na Křižovatce poskytuje poradenství již také v Chřibské. 

4. Budování sítí služeb (partnerství organizací): 

Hodnocení: K partnerským projektům zatím nedochází, uskutečňují se jen lokální partnerství 

(podpořeno Agenturou pro soc. začleňování – Úřad vlády). Partnerství a společné projekty 

organizacím dávají možnost čerpat finance z ESF. Procesy uskutečňování partnerství jsou 

již zahájeny.  

5. Vznik Střediska soc. a profesních dovedností ve Varnsdorfu: 

Projekt realizovaný OP Na Křižovatce kde nastoupilo 12 účastníků, projekt dokončilo 11 

účastníků – 10 žen a 1 muž ( 5 nastoupilo do zaměstnání, 3 se stali dobrovolníky v soc. 

oblasti, 1 pokračuje ve studiu v oboru sociální práce) – projekt byl úspěšně realizován, byl 

financován EU a st. rozp. ČR. Na projekt navázal projekt Sociální firma, která je schopna 

nabídnout pracovní uplatnění nejen uchazečům o práci, ale i osobám znevýhodněným na 

trhu práce. Splněno. 

6. Zajistit asistenční a terénní služby 

V OP je asistence garantována. OP Na Křižovatce s CSSU připravuje projekt (ohledně 

rozvoje terénní práce i do jiných měst šluknovského výběžku) do OP LZZ s podporou 

Agentury pro soc. začleňování.  

7. Zajistit služby nízkoprahové a bezbariérové, kvalitní  

Bezbariérovost je závislá na pronajatých prostorech, úpravy jsou finančně náročné, zatím 

není plně zajištěno. Nízkoprahovost a kvalita je zajištěna zavedením Standardů kvality. 

 

  



8. Budovat důvěru v poradenství: 

Plněno průběžně. S postupem let se již OP  dostávají do vědomí lidí a budují si důvěru, což 

dokazuje bohatá klientela. 

9. Zajistit propagaci sociálních služeb a informovanost veřejnosti o službách: 

Splněno. V roce 2005 vyšel Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku, v roce 2009 

vyjde jeho aktualizace. Dále jsou v distribuci letáky a propagační materiály.  

 

 

 

Oblast – ETNIKA 

 
Vedoucí pracovní skupiny – Karel Jiřišta, vedoucí CSSU Varnsdorf 

 

Cíle do roku 2008: 

Dlouhodobý cíl – tolerantní společnost na Šluknovsku 

Plněno průběžně. Nízkoprahové kluby bojují proti předsudkům zapojováním svých klientů 

do společenského dění – taneční vystoupení dětí na akcích všeho druhu, zapojení do 

výtvarných soutěží atp.  

Děti z NPC při CSSU Varnsdorf – taneční vystoupení na těchto akcích (r- 2008): Oslavy 

Města Varnsdorf, Různobarevný festival v Ústí n. Labem, Rozloučení s létem, vystoupení 

v klubu seniorů Pohádka. Informace a fotografie z akcí jsou k dispozici na www stránkách 

CSSU. Děti se zapojily do výtvarné soutěže Město očima dětí.  

 

1. Aktivní zapojení etnické menšiny do sociálních služeb 

V Nízkoprahovém klubu pro romské děti a mládež při CSSU jsou zaměstnaní 2 Romové, 

1 z nich je zároveň terénním sociálním pracovníkem.   

2. Zvýšit informovanost o sociálních službách a řešení specifických problémů 

CSSU Varnsdorf zřídilo své internetové stránky, má své propagační materiály. Služby 

pro ŠV jsou uvedeny v Katalogu soc. služeb. 

3. Podpora a další rozvoj kvalitních sociálních služeb 

Město Varnsdorf v roce 2007 registrovalo při CSSU Nízkoprahový klub pro romské děti 

a mládež, Terénní sociální program – většina klientů jsou příslušníky romské menšiny. 

Tyto služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem a zavádějí se do praxe 

Standardy kvality soc. služeb.  

 

 

Statistika. 

 

Úvodem.  

 

O podklady pro tuto zprávu bylo požádáno 36 organizací, které působí ve Šluknovském 

výběžku a které se zúčastnily komunitního plánování za období 2006 – 2008 a jsou uvedeny 

v katalogu služeb. Podklady pro tuto zprávu podalo 23 zařízení. Tato zařízení mají 17 

registrovaných služeb z toho ve Varnsdorfu je zaregistrováno 5  sociálních služeb a jedna 

služba je smluvně zabezpečena tj je celkem 6.  V rámci měst a obcí ve Šluknovském výběžku je 

to nejvíce sociálních služeb, které jsou zaregistrované. Dále poskytujeme další 3 sociální služby, 

které nepodléhají registraci / ubytovací a kluby pro seniory /. 



 

1. Sociální služby – všechny organizace – zdroje příjmů 

 

Ve 23 zařízení / NNO, zřízené obcemi i krajem / v uvedených letech hospodařilo téměř s 280 

mil. Kč. Nejvíce prostředků je věnováno na péči o seniory – DD, DPS a na práci se  zařízení 

hospodařilo s téměř 67 mil. Kč, které pochází z obecních rozpočtů / 44% /, ze státního rozpočtu / 

16% /zdravotně postiženými / ústavní péče, podpůrné programy /. Pouze 12 % z celkem 

vynaložených prostředků pochází z obecních rozpočtů, 30 % ze státního rozpočtu, 14 % od kraje 

, 32 % platby od klientů a ostatních  12% / dárci, sponzoři, příspěvek na péči, EU, zdravotní 

pojišťovny a jiné /.  Organizace ve Šluknovském výběžku  získaly minimální prostředky z fondů 

EU, pouze 3%. 

 

 

2. Sociální služby – všechny organizace – směřování finančních prostředků na cílové skupiny 

 

* senioři      -                       62% 

 

* uživatele drog -                 3% 

 

* občané se zdravotním 

  postižením                    -    20 % 

 

* dětí a mládež              -       8% 

 

* nouze krize                 -       4% 

 

* poradenství                 -       2% 

 

* etnika                           -       0% 

 

* dobrovolnictví             -       0% 

 

* různé                            -       1%   

 

 

 

3. Zařízení zřízená obcemi 

 

Obce a jimi zřízených 9 organizací / Varnsdorf má  4 zařízení a 2 služby / se věnují a samy 

zajišťují zejména služby pro seniory – DPS, DD / 77% / a krizové služby / 15% /. Těchto  9 

zařízení hospodařilo v letech 2006 - 2008 s téměř 67 mil. Kč, které pochází z obecních rozpočtů  

44 %, ze státního rozpočtu 16 %, od klientů 28 % a z příspěvku na péči 10 %. V průměru ročně 

tyto organizace pečují o 1 380 klientů.  

 



 

4. Nestátní neziskové organice 

 

Jedenáct nestátních neziskových organizací hospodařilo v letech 2006 – 2008 s téměř 48 mil. 

Kč. Z toho pouhých 10 % získalo z městských rozpočtů, 52 % ze státního rozpočtu a 15 % 

z dotačních programů EU. Klienti za služby v uvedeném období zaplatili 1,8 mil. Kč, to 

znamená, že 96 % všech služeb je pro klienty ze strany NNO zdarma. Neziskové organizace se 

nejvíce soustředí na práci s dětmi a mládeži / 41% zdrojů /, s uživateli drog / 21% / a na občany 

se zdravotním postižením / 18% /. Minimálně jsou financovány služby pro menšiny a krizové 

služby. NNO pečuje cca o 1400 klientů, v některých službách, zejména nízkoprahových se počet 

klientů nesleduje. Sleduje se počet kontaktů, který není vyčíslen. 

 

 

Náklady vynaložené městem Varnsdorf na sociální a zdravotní služby za období                       

2005 – 2008. 

 

Služby                                 2005                    2006                      2007                       2008 -pololetí 

 

Sociální služby                   4.666.948,-         5.200.625,-            5.229.694,-             2.313.225,- 

* DPS-peč. služba              2.840.970,-         3.108.792,-            3.363.587,-             1.577.542,-   

   registrová služba 

* azylová ubytovna                213.653,-           223.663,-              288.664,-                 134.907,- 

* klub důchodců                    116.182,-             93.190,-               158.252,-                  68.844,- 

* klub zdrav. postižených     137.840,-            151.258,-                 40.184,-                           0,- 

* sociální pomoc                    60.037,-              10.278,-                   8.372,-                     1.683,- 

* CENTRUM soc. služeb   1.298.266,-         1.613.444,-           1.370.635,-                530.249,-  

   4 služby registrované 

 

Prevence kriminality            243.273,-            400.420,-             1.149.596,-               408.154,- 

 

Příspěvky města                   317.000,-            240.000,-                180.000,-                  50.000,- 

 

Zdravotnictví – provoz      3. 816.000,-         3.636.304,-                  0                          568.000,-    

* APP                                    234.693,-            105.868,-                152.129,-               180.000,- 

 

Dotace    

* úřad vlády                         291.600,-             616.000,-                470.000,-              400.000,- 

* MPSV                                        -                          -                               -                   474.000,-  

* KÚ – APP                                  -                  290.000,-                 337.000,-             465.000,- 

* MV  prevence kriminality        -                         -                        500.000,                    - 

* státní rozpočet -  výstavba 32 chráněných bytů                     22 400 000,-                  -  


