
náročnost realizace nízká III.134. Rozvíjení aktivity „Blázníš no a“ ve spolupráci se středními školami v Liberci 
 náročnost realizace nízká

dopady malé dopady velké

V.131.Stanovení kapacit terénních a pobytových služeb pro osoby s duálními diagnózami – ve spolupráci se službami adiktologickými. II.128.SAS pro děti s PAS ze 4,0 na 5,0 

I.137.Opatření vedoucí k možnosti získat zaměstnání › Udržet kapacitu a úvazky pro naši osobní asistenci, IV.95.DOZP - investice do rehabil.místnosti

I.135.Opatření vedoucí k možnosti získat zaměstnání
→ Zachovat kapacitu sociálně terapeutické dílny 20 uživatelů. 
která se zaměřuje na podporu v zaměstnání. IV.96.pořízení nového auta pro zajištění peč.služby

Zdůvodnění: Sociálně terapeutická dílna je nácvikem zaměstnání nebo alespoň možností mít den strukturovaný jako v zaměstnání. IV.108.pořízení 2 automobilů pro zajištění asistence

III.91.rozšíření klubových aktivit pro CS cizinci III.92.poradna pro oběti

V.133.Vznik svépomocné skupiny pro rodiny s duševně nemocným členem a vytvoření metodiky podpory rodinných příslušníků při práci multidisciplinárního týmuII.160. Posílení úvazků SAS v ORP Liberec

II.31.navýšení 1,0 úvazku PSS pro Liberecko + rozšíření aktivit směrem k peč.osobám - např. zřízení soc.pokoje či zpracování edukač.materiálu "jak pečovat o osoby s postižením" IV.7.zajištění kvalitních pomůcek pro imobilní klienty 

V.10.plánujeme posílení vzdálených forem podpory - zejména dluhovka a doučování - jde o HelpLinky a možnosti video poradenství I.2.zajištění a pokrytí potřeb klientů, zajištění kvalitního života ve vl.soc.prostředí

V.84.rozvoj bezplatného tel.čísla - poradenství III.159.Tranzitní programy a služby po skončení školní docházky (CS děti s mentálním či kombinovaným postižením)

VII.47.pracovat MD - funkční síť spolupráce, sdílení know-how 
 V.9.hledání nových forem práce s uživateli služeb Denního stacionáře pro seniory 

V.141.Opatření vedoucí k vytvoření podpůrného systému služeb pro blízké okolí klienta a další aktéry pracující s cílovou skupinou. V.40.obnova kariérního poradenství pro přechody ZŠ-SŠ 

 → Vytvoření 0,5 úvazku informačního střediska o sociálních službách při organizaci XY I.87.udržovat stávající kapacitu azylového domu pro matky s dětmi v tísni neb prostor rozvoj neumožňuje

I.119.usilujeme o zachování služby skrz financování -krizový mng. - rozvoj aktuálně není možný I.86.udržení prac.míst pro OZP ve chráněných dílnách včetně osob s kumulací handicapů

IV.118.investice provoz pozemku s halou a parkováním pro prevenční bezbariérové kynologické služby občanům LBC s možností krátkodobého ubytování asistenč.psů IV.36.nákup nových kompenzačních pomůcek 

s potřebou spec.vedení II.88.nové SoS - týdenní stacionář 7 úvazků a odlehčovací služba 4 úvazky 

XII.146.Pomoc klientům ve využití běžně dostupných služeb podporující jejich integraci. IV.37.nové pomůcky, držení kroku s novými technickými trendy včetně povědomí instruktorů v tomto směru

IX.17.předpokládám transformaci předškolního vzděl.klubu z formy ambulantní do formy terénní např. do SAS pro rodiny IV.62.evakuační výtahy DS

I.120.CHB - neplánujeme rozšiřovat, DZR - neplánujeme rozšiřovat XI.22.udržet stávající kvalitu doprovázení pěstounů a získávat více pěstounů 

V.41.poradci pro pozůstalé - nově v LBC

XII.24.zpřístupnění a zkvalitnění služby - zaj.MZ pro klienty zdarma

VI.44.udržení dlouhodobých zamců, úsilí o konkurenceschopné mzdové podmínky 

III.77.založení terénní služby a založení kontaktního místa v centru města

I.73.zachování stávající kapacity - můžeme přijímat další klienty

II.76.navýšení od roku 2022 do roku 2027 na 16,5 úvazku os.asistence

V.66.vytvoření vzděl.programu pro oblast způsobu péče o lidi s demencí

VI.69.PSB - vzdělávání týmu - porozumění lidem s PAS + duš.onem.

VII.71.iniciativa Pro dítě 21 - MD spolupráce v LK 

VI.68.stabilizace perso - dobrovolníci 

VII.45.hledání možné spolupráce s jinými službami pro setrvání klientů v domácím prostředí

VII.46.soc.zdravotní pomezí - desatero pro pečující - rozvoj tématu při propouštění z nemocnic domů - info pro pečující

VIII.48.osvěta mezi veřejností i odbornou

II.75.SAS senioři a zdr.postižení navýšení o 1,0úvazku 

VII.70.vznik "Libereckého sociálního infocentra" pro osoby v NSS - lidé neví kam se s čím mají obracet 
XI.21.udržení a zvyšování kvality při stávající kapacitě Denní stacionář pro seniory
I.28.udržení rozsahu služeb
I.27.udržení stávajících kapacit
I.29.udržení kapacity os.asistence 
III.78.vstup do PS k duš.zdraví, založení CDZ
I.72.udržení stávajících kapacit
XII.23.OA - posílení dostupnosti terénní služby - zakoupení vl.auta zajištění zázemí pro tým asistentů
I.53.zachovat poradenskou místnost - př. na svépomocné skupiny pečujících
I.52.poradenská činnost pro pečující - kontaktní místo i v rodinách 
VII.142.Navázat a udržovat spolupráci s PNK pro získávání nových klientů vzhledem k podporování transformace PN.
II.57.rozšíření stávajícího týmu - 1 SP a 1 zdr.sestra přímo v terénu + častější využívání mobilní poradny - tj. zvýšení úvazku cca 0,2 na kraj
VIII.15.budování povědomí o službě Denní stacionář pro seniory
VI.12.další vzdělávání pracovníků 
VII.13.vzhledem ke kumulaci NSS u klientů plánujeme více síťovat služby okolo klientů včetně zdravot.zařízení - MD spolupráce
II.55.udržení stávajících kapacit s případným drobným rozšířením
VIII.16.zvýšit publicitu

X.19.zájem o evaluaci služeb - měření dopadu na danou službu

V.132.Navázání multidisciplinární spolupráce se službami pro osoby bez přístřeší v oblasti cílové skupiny duševně nemocných.
náročnost realizace vysoká V.65.rozvoj poskytovaných oblastí témat v prevenci, které se objevily s ohledem na covid19 (uprostřed matice)

dopady malé I.126.udržení a posílení kapacit služeb (VŠECH) náročnost realizace vysoká

I.109.udržení činnosti organizace i přes navýšení cen energií, nájmů a pohonných hmot dopady velké

II.102.rozšiřování kapacit, bez navýšení úvazků neuspokojíme žadatele - 1,0 až 2 ) úvazek žádáme od roku 2018

II.136.Opatření vedoucí k možnosti získat zaměstnání → Navýšit od roku 2024 v ZSLK sociálně terapeutické dílny + 2 úvazky
= celkem 5 úvazků v ZSLK. 
II.100.navýšení úvazků AD 0,5 PSS

Zdůvodnění navýšení úvazků: Vznik nové samostatné sociálně terapeutické dílny od 1.1.2024.
Doposud byla služba poskytována v prostorách III.103.vytvoření nouzového pokoje (2 týdny zdarma pro matky s dětmi - "krizové lůžko")

našich jiných provozů a nebylo potřeba tolik personálu. IV.106.bezbariér výtah v objektu v majetku SML jako předejití stěhování starých klientů do jiných služeb 

II.4.posílit oblast práce po VTOS o 0.5 úvazku (nelze do domovů pro seniory, které neberou osoby s mentál.postižením)

I.154.Rozvoj zaměstnanosti osob se zdravotním postižením – podpora sociálního podnikání a provozovatelů chráněných pracovních míst II.122.SR - rozšíření MD týmů na úroveň CDZ + rozšíření úvazku psychiatra, zdr.sester, case mng.i PSS

IV.61.rekonstrukce centra II.123.SAS pro rodiny na 2,0 úvazky

IX.51.přestavba služby, rozšíření a rozvoj MD spolupráce proti dosavadní roztříštěnosti sanace rodiny/dítěte III.104.vytvoření KC pro rodiny s psychicky nem.dětmi (odborné por.,SAS, SR)

V.144.Řešit nepříznivou bytovou situaci za chráněné bydlení prostřednictvím výměny větších bytů za menší, vhodné pro individuální bydlení klientů. II.139. Lůžka: 52 chráněné bydlení →  navýšení kapacity chráněného bydlení

III.59.realizace dětského hřiště pro děti na ubytovně v Kateřinkách V.140.Opatření vedoucí k možnosti získat adekvátní zdravotní péči → KNL do ambulance bude přijímat klienty sociálních služeb


II.114.raná péče ze současných 3,7 na 5,0 úvazků k dlouhodobé spolupráci. Vyčleněn např. 0,5 úvazek na práci s klienty sociálních služeb Liberce

III.58.akreditovaná vzdělávací instituce I.85.zachovat stávající kapacity v přímé péči

III.115.chráněné bydlení - obnova vyb.bytů, zvýšení kapacity pro LBC o 2 lůžka, stabilizace týmu, důraz péče o lidi s PAS/duš.onem. III.158.Odlehčovací služba, která by poskytovala nejen hlídání, ale i rozvíjející a terapeutické aktivity (CS děti s mentálním či kombinovaným postižením)



III.157.Denní stacionář s kvalitní náplní času/Centrum denních služeb s programem pro děti/mladé lidi s

 větší potřebou podpory (CS děti s mentálním či kombinovaným postižením)

III.156.Smysluplné volnočasové aktivity - týká se odpoledních kroužků a aktivit o prázdninách (CS děti s mentálním či kombinovaným postižením)

II.32.poskytování navazujících služeb pro komplexní SR - tj. buď zřízení PSB či udržení/rozšíření SR o 1,5 úvazku

IV.8.průběžná obnova autoparku 

II.89.rozšíření kapacit OA

IV.38.řešení problému objektu v Kateřinkách (nedostatek vody, stav objektu noclehárny)

IV.82.možnost rozšíření kapacity - půdní vestavba pro CS senioři

IV.83.rekonstrukce AD ve spolupráci město-kraj 

IV.81.rekonstrukce pokojů na odd.C - bezbariérovost pro CS senioři

III.152.Vznik nových sociálních služeb  - denní stacionář pro děti a mladistvé, kteří se nacházejí v psychické tísni, či se léčí  s duševním onemocněním + krizová lůžka

III.5.CDS - rozšíření nabídky poskytovaných služeb o programy zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí a smyslové terapie, 

dostupnost hloubkové regenerace s odpovídajícím MTZ 

I.155.Dostatečná kapacita ubytování na území pro CS

V.39.podpora zabydlování klientů ze SVL do standardních forem bydlení 

VI.43.udržení odbornosti a profesionality služby + školení

VI.42.kvalitní vzdělávání pro všechny pracovníky organizace

V.64.nové inovační záměry, nová organizační struktura organizace, zřízení nových SoS

II.30.posílit oblast řešení dluhové problem.o 1,0 úvazku 

VIII.49.poskytování služeb KC pro osoby zdr.znevýhod, neformál.peč,osoby ohrožené SV, včetně 

destigmatizace osob s duš.onem (kombinace odborného poradenství, SR, SAS a STD)

VI.67.stabilizace perso, rozšíření kapacit externistů, stáže studentů,  tým dobrovolníků

IV.63.přestěhování služby

IX.50.zásadní je poprat se se stárnutím našich klientů, kdy se k mentál.postižení přidávají neduhy stáří - imobilita, demence

III.80.rozšíření o službu terénní soc.práce s lidmi bez domova, návaznost na NDC 

II.74.rozšiřování kapacit

XIV.26.digitalizace pro vyšší efektivitu služeb a menší admin zátěž pro pracovníky 

XIII.25.DOZP - humanizace pobyt.služby - 27L =) 1L pokoje

II.56.navýšení úvazků, kt.brzdí schvalování na KÚLK

VII.143.Zprostředkovávat vhodná zaměstnání pro stávající klienty našich služeb prostřednictvím spolupráce s organizacemi pomáhající v hledání zaměstnání 


II.149.Zajištění stávajících služeb podporovaného samostatného bydlení, včetně rozšíření kapacit 


III.60.po rekonstrukci pavilonu M. možnost zřízení denního stacionáře či odlehčovací služby DS 

I.54.podpora zaměstnanosti - úskalí pečujících

II.112.rozvoj kapacity do nového objektu - verze sociálního bydlení s min.rozsahem péče 

II.113.v průběhu 3 let rozšířit kapacitu služby TP alespoň o 2 úvazky v souvislosti s rostoucí poptávkou na území města v posledních 2 letech 

X.20.evaluace služeb a programů

VI.11.zajištění odpovídajícího kvalifikovaného personálu 

I.111.poskytování SoS chráněné bydlení pro osoby s duš.onemoc.v návaznosti na reformu psych.péče 

II.148.Zajištění stávajících služeb chráněného bydlení, včetně rozšíření kapacit CHB 


III.147.Poskytovat individuální poradenství pro rodiny a blízké současných klientů či zájemců o službu.

II.150.Zajištění služeb sociální rehabilitace, včetně rozšíření kapacit

I.145.Udržení současných kapacit našich služeb vzhledem k okolnostem na trhu a ve světě (inflace, zdražující poplatky za elektřinu apod.)

VII.14.řešení nedostatečné kapacity bydlení pro lidi bez domova, ale na dalším navyšování počtu L v objektu nutnost návazných služeb 

IX.18.reorganizace odlehčovacích služeb - možnost snížení provozních nákladů 

IV.116.rekonstrukce objektu v ul.28.října pro kapacity soc.bydlení, chráněné bydlení a KC 

IV.117.obnova vybavení domova - především L atd.


Nezařazeno:

II.151.SAS pro rodiny s dětmi s duševním onemocněním
–rozšíření kapacit 


III.6.DOZP - zřízení terapeut.místností, certifikované pracoviště Bazální stimulace 

III.34.DOZP - demolice objektu zahradnictví a výstavba objektu s byt.jednotkami a prostory pro komunitní aktivity 

II.3.posílit oblast vzdělávání dětí o 1 úvazek

III.33.rozšířit prostory pro realizaci služeb

V.153.Podpora programů a aktivit - podpora komunitních center, podpora komunitní práce

III.35.kultivace přilehlého lesoparku - zpřístupnění veřejnosti, vytvoření přirozeného prostředí pro setkávání se lidí s a bez handicapu 

I.1.zachování a udržení stávajících služeb ve všech oblastech = vzdělávání dětí, dluh.poradenství, terénní služby pro SVL, resocializační programy

II.90.navýšení úvazků o 1-1,5 a zvýšení okamžité kapacity na 11 klientů

I.129.Sociální rehabilitace - udržení kapacit i počtu pracovníků 

I.121.PSB -zachování stávající kapacity 

I.99.CHB - udržet kapacitu 

I.110.OA - udržení stávajícího stavu, navýšit pro více uživatelů doprovody k lékaři

I.97.udržení stávajících kapacit

I.127.DZR - udržení stávající kapacity 

I.98.DOZP - udržet stávající kapacitu, udržet službu nad rámec "pečování" 



I.138.Opatření vedoucí k možnosti získat bydlení → Zachovat kapacitu pobytových služeb včetně zachování/ popř. navýšení úvazků v ZSLK:  Lůžka: 26 domov pro osoby se zdravotním postižením

I.130.Odborné sociální poradenství - udržení kapacit i počtu pracovníků 

II.101.TP navýšení služby o 0,5 úvazku 

III.105.neplánujeme rozšiřovat kapacity, spíše omezit, jednání s Claims Conference o rozšíření fin.domácí péče pro druhou generaci klientů

IV.94.nové prostory

II.124.rozvoj poskytovaných a poradenských služeb

IV.107.STD - rekonstrukce nového objektu bývalé tiskárny do nové dílny z fondu REACT EU, zachování 20 míst přesunem 

I.125.fin.a person. stabilizace s ohledem na covid19 a zavřené školy


