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Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje realizovalo v roce 2014 v rámci 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany všechny činnosti v rámci projektu „Komplexní 
odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“. 

Popis průběhu služby za celé období realizace projektu od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

Naším posláním je chránit práva a potřeby dětí v rodinách, kde rodiče bez pomoci a podpory 
odborníků nejsou schopni vytvořit svým dětem podmínky a šance do života, které mají děti 
vyrůstající ve funkčních neohrožených rodinách. 

Na základě doporučení pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí dáváme rodinám 
v evidenci sociálně-právní ochrany šanci, rozhodnout se zkusit využít našich služeb.  

Účinnou, častou a intenzivní podporou a pomocí při řešení aktuálních problémů v rodině 
usilujeme o posílení schopností a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými rodiči mohlo zůstat a 
domov byl pro něj domovem. 

V roce 2014 bylo podpořeno celkem 107 ohrožených rodin s dětmi žijící na území Libereckého 
kraje, které byly v evidenci OSPOD.  

Cíle aktivit projektu 

Podpora prohloubení vztahu rodičů s dětmi 

Podpora prohloubení vztahu rodičů s dětmi byla zásadním cílem aktivit projektu jako účinné 
preventivní opatření před odebráním dítěte do náhradní výchovné péče. Terénní sociální 
pracovníci měli díky pravidelnému a intenzivnímu kontaktu s rodinou, možnost na rodinu během 
intervencí působit, motivovat a podpořit ji v efektivní komunikaci nejen mezi rodiči a dětmi, ale 
také mezi samotnými rodiči a to zejména za účelem sjednocení jejich výchovných postojů. 
Podpora prohloubení vztahů mezi rodiči a dětmi byla v tomto projektu umocněna také intenzivní 
odbornou psychologickou pomocí, která byla poskytována dle individuálních potřeb ohrožených 
rodin. Odborná psychologická pomoc byla orientována na řešení osobních, vztahových a dalších 
specifickým problémů ohrožených rodin, které mohou negativně ovlivňovat život nezletilého 
dítěte, respektive všechny členy ohrožené rodiny.  

Prevence zanedbání péče o děti a podpora vytváření sítě na ochranu práv a potřeb dětí  

Prevence zanedbávání péče o děti jako nástroj, který má předcházet zanedbání péče o děti a 
odstraňování možných následků zanedbání péče a současně ušetřit vysoké náklady spojené 
s odstraňováním těchto škod v rodinách s dětmi. V rámci přímých intervencí v přirozeném 
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prostředí byl kladen důraz na důslednou péči rodičů, zvýšení jejich finanční gramotnosti, 
aktivizace rodiny k smysluplnému trávení volného času s dětmi a individuální podporu vývoje 
dovedností a osobnosti dítěte. V tomto roce proběhly regionální konference pro odbornou 
veřejnost za účasti pracovníků OSPOD, pracovníků NNO a dalších subjektů působících v oblasti 
péče o děti. Vzdělávání pracovníků projektu a jejich pravidelné supervizní vedení přispělo ke 
zvýšení jejich odborných kompetencí.  

Zvýšení rodičovských kompetencí v péči o děti 

Zvýšení rodičovských kompetencí, směřující k řádné péči o děti a posilování jejich kompetencí 
v oblasti zabezpečování rodičovských práv, patřilo mezi hlavní cíle projektu. Velký důraz byl 
v praxi kladen na prevenci zanedbávání, týrání či zneužívání dětí a v konečném důsledku i 
předcházení odebírání dětí z rodiny. Terénní sociální práce v rodinách zahrnovala přímý nácvik 
praktických dovedností v péči o děti, domácnost a poskytování podpory rodičům k tomu, že byli 
schopni tuto péči zvládnout. V rámci projektu byla dostupná intenzivní přímá práce 
s ohroženými rodinami, tréninkové aktivity, doprovázení rodin na jednání na úřady či instituce, 
odborná psychologická pomoc, odborné právní a dluhové poradenství a další.  

Zvýšení „životaschopnosti“ rodiny  

Zvýšení „životaschopnosti“ rodiny bylo cílem zejména tréninkových aktivit rodiny v rámci 
přímé terénní práce v rodinách s dětmi a odborného psychologického, právního a dluhového 
poradenství. Jejich součástí byl trénink rodiny k větší samostatnosti, tak aby byla rodina schopna 
samostatně řešit svou situaci (nespoléhat na pomoc institucí) a v přebírání odpovědnosti za své 
jednání a chování, trénink řešit „věci“ včas (dluhy, splátky, odvolání, schůzky, atd.) v úzké 
souvislosti s cílem zvyšování rodičovských kompetencí v péči o děti. To mělo také pozitivní vliv 
v oblasti začleňování rodiny do komunity a zpětně přispělo také k prohloubení vzájemného 
vztahu rodičů s dětmi a důslednějšímu přístupu rodičů k výchově a péči o děti v ohrožených 
rodinách, zvýšení schopnosti rodičů zabezpečovat a chránit práva a potřeby dětí a v konečném 
důsledku zajištění ochrany vlastních práv a potřeb dětí.  
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Aktivity projektu 

Terénní aktivity  
Terénní aktivity byly poskytovány na základě zjištěných potřeb při vstupním sociálním šetření 
v rodinách za přítomnosti zástupce OSPOD, terénního sociálního pracovníka a zákonného 
zástupce rodiny. Další intervence se odvíjely od zakázky OSPOD a od zpracovaných a průběžně 
vyhodnocovaných individuálních plánů. Individuální plány, které jsou součástí karty klienta, 
byly sestaveny jako součást individuálního plánu ochrany dítěte u všech uživatelů, kteří využili 
službu. Za tímto účelem byl postupně vytvořen potřebný formulář individuální plán klienta, 
který sociální pracovníci využívali pro výkon sociální práce a který byl průběžně aktualizován na 
základě potřeb a zkušeností z terénu. Na zpracování se podíleli členové realizačního týmu. 
Klíčovou osobou v konkrétní rodině byl konkrétní terénní sociální pracovník. Na zpracování 
individuálních plánů se podíleli samotní uživatelé (vždy podle svých individuálních možností) a 
jejich rodinní příslušníci. Tyto individuální plány byly vyhodnocovány v předem stanovených 
termínech.  
 
Terénní sociální pracovníci po dobu realizace služby spolupracovali zejména s těmito úřady a 
organizacemi: 
OSPOD MěÚ Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Tanvald, ÚP 
Nový Bor a Česká Lípa, OSSZ Česká Lípa, Dům rychlé pomoci pro matky s dětmi v České Lípě, 
Farní charita Česká Lípa a Nový Bor, Policie ČR Česká Lípa, v Nový Bor, Jablonec nad Nisou a 
Tanvald, Státním zastupitelství Jablonec nad Nisou, Okresní soud Jablonec nad Nisou, Farnost 
Cvikov, Základní škola, Praktická škola a mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská, Poradna pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa, Rodina v centru Nový Bor, Pedagogicko – 
psychologická poradna v České Lípě, SVP Děčín, Služby města Cvikov, Naděje Jablonec nad 
Nisou, Compitum o.s., Romodrom o.p.s., Stavební bytové družstvo Sever, ordinace dětských 
lékařů, psychologů, psychiatrů, školská zařízení, věznice, dětské domovy se školou… 
 
Veškeré terénní aktivity byly poskytovány v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 
Libereckého kraje v rámci výkonu sociálně právní ochrany a zákona č. 359/1999 Sb. 
 
Celkem bylo v rámci projektu za rok 2014 poskytnuto 1216 intervencí. Z toho poradny 
ambulantní formou 270.   
 
Konzultační/informační činnost  
Terénní sociální práce v ohrožených rodinách zahrnovala pravidelnou spolupráci s OSPOD 
v Českém Lípě a v Novém Boru. Během trvání projektu probíhaly osobní, telefonické nebo e-
mailové konzultace všech zúčastněných členů. Terénní sociální pracovníci konzultovali 
jednotlivé případy s odpovědnými pracovníky OSPOD. Odpovědní pracovníci OSPOD dostávali 
také pravidelné, dle domluvy týdenní nebo měsíční zprávy o spolupráci v ohrožených rodinách.  
 
Součástí intervence v rodinách bylo také tvoření IPODů, ve kterých byly zahrnuty cíle a postupy 
na kterých se dohodli klienti a terénní sociální pracovníci služby a které byli také zároveň 
v souladu s IPODy dítěte OSPODů. 
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V době trvání projektu se sociálním pracovníkům podařilo zrealizovat tři případové konference 
pod vedením externích psychologů. Na případových konferencích byly řešeny problémové 
situace ohrožených rodin a další možné postupy. Případové konference proběhly v prostorách 
CZP v České Lípě za přítomnosti rodiny, terénních sociálních pracovníků CZP, OSPOD, 
spolupracujících odborníků či organizací. 

Tréninkové aktivity  
Tréninkové aktivity byly nedílnou součástí poskytnutých intervencí. Tyto aktivity měly za cíl 
přebírání odpovědnosti za jednání a chování jednotlivých členů rodin. Terénní aktivity měly 
podpůrný charakter s cílem podpoření efektivního rodičovství a pozitivní výchovy. Probíhaly 
formou konzultací přímo v rodinách a především na doporučení referentů sociálně právní 
ochrany, v počtu 218.  
 
Doprovody dětí do zařízení/služeb 
Poskytnuté doprovody v rámci projektu se vždy řídily individuálními potřebami dané ohrožené 
rodiny. Doprovody byly poskytovány nejčastěji kvůli jednání na úřadech, ve škole, u lékaře, u 
psychologa, právníka, dluhového poradce, apod. Doprovody klientům byly poskytovány vždy na 
žádost nebo se souhlasem samotného klienta. Terénní sociální pracovníci během doprovodům 
pomáhali klientům např. s vyplňováním potřebných formulářů a dokumentů, s komunikací 
s úředníky a často byli také v roli jakési „psychické opory“. V rámci služby se kladl důraz na to, 
aby nebyl klient nikdy zastupován a jednalo se vždy o oporu a vedení klienta k samostatnosti. 
Celkem bylo poskytnuto 168 doprovodů.  
 
Psychosociální aktivity 
Psychosociální aktivity zahrnovaly odbornou intenzivní psychologickou pomoc a terapii pro 
ohrožené rodiny s dětmi, výhradně na doporučení OSPOD.  
Za rok 2014 v době trvání projektu bylo poskytnuto celkem 219 psychologických konzultací, 
které zajišťovali terénní sociální pracovníci ve spolupráci 3 externích psychologů s dlouholetou 
praxí v oboru. Oproti minulému roku se počet konzultací snížil, což bylo způsobeno zejména 
posílenou intenzivní terénní sociální prací přímo v ohrožených rodinách. Konzultace trvaly 60 
minut a zpravidla byly klientům poskytovány v prostorách CZP v České Lípě, v prostorách CZP 
v Novém Boru a v prostorách CZP v Jablonci nad Nisou. Výjimečně byly psychologické 
konzultace poskytovány v bydlišti klientů a to zejména v těžko dostupných lokalitách z důvodu 
nepříznivé finanční situace rodin.  
 
Vzdělávací aktivity 
 
Sociálním pracovníkům služby byla pravidelně 1x za 3 měsíce poskytována supervizní podpora 
pod vedením externího supervizora na základě uzavření smlouvy o poskytování supervizní 
podpory. Zpravidla byla využívána supervize týmová a případová, ale uskutečnila se i supervize 
individuální, jelikož se postupovalo podle individuálních potřeb pracovníků služby. Supervizní 
setkání probíhala střídavě v prostorách CZP Česká Lípa a CZP Jablonec nad Nisou. Supervize 
byla pro sociální pracovníky služby povinná a sloužila zejména jako nástroj rozvoje profesních 
dovedností, hledání řešení problematických situací a sdílení zkušeností.  
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Celkem byla realizována 4 supervizní setkání viz prezenční listiny a 1 setkání individuální. 
Terénní sociální pracovníci se kromě pravidelných supervizí účastnili také supervizí 
mezioborových pořádaných spolupracujícími organizacemi.  
 
Všichni pracovníci byli proškoleni v rozsahu 24 hodin ročně dle vzdělávacího plánu organizace.  
 
Proškolení pracovníků probíhalo pravidelně v min. rozsahu 24 hodin dle individuálních 
profesních cílů pracovníků a dalším rozsahu min. 6 hodin ročně dle vzdělávacího plánu 
organizace s ohledem na plánování sociálních služeb, zajištění jejich provozu a odpovídající 
úrovně jejich kvality. 
 
V průběhu roku při postupném nárůstu obou pracovních týmu (ČL a JBC) probíhalo průběžné, 
vždy tříměsíční, proškolování terénních sociálních pracovníků v organizaci a jejím chodu, 
vnitřních předpisech, standardů kvality služeb apod. Veškeré procesy zaškolování byly 
zaevidovány v zaškolovacích formulářích a denících zaškolování pracovníků. Všichni terénní 
sociální pracovníci a vedoucí sociální pracovník se v průběhu realizace projektu účastnili 
několika školících akcí, seminářů a workshopů, dále se věnovali samostudiu.  
 
Vedoucí sociální pracovník absolvoval tyto vzdělávací akce:  
Odborný seminář „Život s handicapem“, Opatrovnictví a právní rozhodování člověka v novém 
Občanském zákoníku, Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením – inspirace zahraniční praxí, 
právní odpovědnost v sociálních službách, dne 19. 2. 2014 
Akreditovaný vzdělávací program „Kreativita přístupů v péči o uživatele sociálních služeb“  
ve dnech 3. - 4. 10. 2014 
Seminář „Marketing a fundraising“ dne 5. 6. 2014 
Kurz „Jednání s psychiatrickým klientem“ – úvod do tématu dne 8. 9. 2014  
Akreditovaný kurz „Dluhové poradenství“ ve dnech 29. – 30. 9. 2014 
Akreditovaný vzdělávací kurz „Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele“ 
dne 3. 11. 2014 
 
Terénní sociální pracovníci absolvovali tyto vzdělávací akce: 
Jednání s psychiatrickým klientem – úvod do tématu dne 8. 9. 2014 
Akreditovaný vzdělávací program „Kreativita přístupů v péči o uživatele sociálních služeb“ ve 
dnech 3.- 4. 10. 2014 
Akreditovaný kurz „Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky ze služeb sociální 
prevence“ ve dnech 12. 5. 2014 – 14. 5. 2014 a 23. 6. 2014 – 25. 6. 2014 
Akreditovaný kurz „Dluhové poradenství“ ve dnech 29. – 30. 9. 2014 
Akreditovaný vzdělávací program „Základy komunikace se sluchově postiženým klientem“ dne 
10. 7. 2014 
Akreditovaný kurz „Stres a prevence vyhoření – úvod do tématu, dne 15. 10. 2014  
Akreditovaný vzdělávací kurz „Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele“ 
dne 3. 11. 2014 
 
V rámci projektu Komplexní odborné terénní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s dětmi 
v Libereckém kraji spolupracovaly oba týmy při tvorbě standardů poskytované služby. Během 
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této činnosti čerpaly externí odbornou podporu Mgr. Dany Pivrncové. Celkem proběhly tři 
konzultace standardů, 2x v České Lípě a 1x v Jablonci nad Nisou (viz prezenční listina, zápis). 

Přednáška 

V rámci projektu „Komplexní odborné terénní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s dětmi 
v Libereckém kraji“ byla realizovaná přednáška „Jak přežít s dluhy“. Tématem přednášky byla 
dluhová problematika, která se stala v posledních letech součástí života stále více lidí. Přednáška 
se uskutečnila 23. 10. 2014 v prostorách CZP Česká Lípa (počet účastníků 10). Přednáška byla 
určena jak pro laickou veřejnosti, tak i pro spolupracující subjekty. Cílem přednášky bylo 
seznámit veřejnost se zodpovědným zadlužováním (Monika Cyrus, dluhový poradce) a 
vypořádáním se s touto obtížnou životní situací (Mgr. Alena Zemanová, psycholog). V závěru 
přednášky byl prostor také pro diskuzi, kdy účastníci sdíleli své zkušenosti (viz prezenční listina, 
pozvánka, prezentace, foto). 

 

 

Odborná konference 

V roce 2014 se uskutečnila také odborná konference formou workshopu pro odbornou veřejnost, 
jejímž cílem bylo seznámení s činností sociálně – právní ochrany dětí pod záštitou CZP LK a 
sdílení zkušeností a vývojových trendů s cílovou skupinou ohrožených rodin s dětmi. 
Konference se konala 20. 11. 2014 v prostorách CZP Česká Lípa (počet účastníků 12). Účelem 
této konference byla rovněž podpora vytváření sítě služeb na ochranu práv a potřeb dětí 
v regionu, síťování pomoci rodinám s dětmi, sdílení dobré praxe, hledání dalších možností 
poskytování služeb rodinám s dětmi, vzájemná spolupráce apod. za účasti OSPOD, NNO a 
dalších subjektů.                        
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Vánoční besídka pro rodiny s dětmi 

V čase adventním připravili pracovníci služby vánoční posezení s rodinami s názvem „Ježíškova 
dílnička“, které se uskutečnilo 11. 12. 2014 v prostorách CZP Česká Lípa. Děti zde měli 
společně s jejich rodiči možnost příjemně strávit předvánoční čas a zkrátit si tak čekání na 
Ježíška. Toto setkání bylo poslední v roce 2014 a byl zde také prostor pro případné dotazy a 
otázky ze strany rodičů a dětí. Akce se setkala s nadšením všech zúčastněných dětí a pozitivní 
odezvou ze strany rodičů (počet účastníků:11/dětí, 6/rodičů).  

. 

Volnočasové aktivity pro rodiny v rámci služby 

Terénní sociální pracovnice v čase letních prázdnin 2014 připravily pro děti v evidenci SPOD, 
které nemůžou z různých sociálních důvodů efektivně trávit svůj volný čas, tvorbu různých 
kreativních výrobků s názvem „Tvořivé léto“. V rodinách se kreslilo, malovalo, stříhalo a lepilo. 
Čtvrtky, barevný papír, lepidla, pastelky a jiné potřebné pomůcky k tvorbě byly dětem 
poskytnuty CZP formou sponzorských darů. Celá akce byla tvořena účelově a to zamezením 
vzniku možnosti sociálně patologických jevů u děti v ohrožených rodinách. Druhým účelem 
akce bylo motivovat děti a jejich rodiče ke společně strávenému času a neinvazivním způsobem 
procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet kreativitu a estetické cítění, rozeznávat barevnou škálu, 
vypracování pracovních listů u předškolních děti a tím přispět k zvýšení školních dovedností 
potřebných k nástupu do prvního ročníku. Byla to jedinečná příležitost učit rodiče, jak mohou 
trávit společný čas s jejich dětmi a vhodným příkladem se podílet na přípravě dětí v následujícím 
školním roce (počet účastníků:15/dětí). 
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Monitoring a publicita projektu  
 
Hodnocení služby ze strany organizace probíhalo na základě interní metodiky kontroly činnosti 
vycházející ze standardů kvality poskytovaných služeb. Na základě této metodiky ředitel 
organizace pravidelně čtvrtletně kontroloval a vyhodnocoval průběh a kvalitu poskytování 
služby. Vedoucí sociální pracovník odborně vedl terénní pracovníky a interní kontrolou ověřoval 
pracovní postupy viz záznamový list z vnitřní kontroly.  
 
V rámci projektu proběhla kontrola KÚ LK ve smyslu stanovení §49 odst. 12 zákona č. 
359/1999 Sb.  
 
Pracovníci OSPOD se vyjadřovali ke každé realizované zakázce v rodině a toto hodnocení se 
promítalo i do nastavení dalších postupů. Hodnocení ze strany uživatelů (zákonných zástupců) 
probíhalo formou vyhodnocování individuálních plánů se sociálním pracovníkem. 
Z vyhodnocených individuálních plánů vyplývá, že je služba ze strany klientů potřebná a 
přínosná. Klienti by ocenili možnost, využít službu v případě potřeby i v následujícím roce. 
Klienti dále vyjádřili spokojenost s frekvencí a délkou intervencí v rodinách. Kladně byl 
hodnocen také samotný přístup všech pracovníků organizace. Veškeré informace týkající se 
realizace veřejné zakázky, včetně fotodokumentace, byly pravidelně uveřejňovány na webových 
stránkách organizace, na facebooku organizace a pravidelně aktualizovány.  
 
Na propagaci se podíleli externí spolupracovníci, partneři organizace a samotní terénní sociální 
pracovníci služby. Průběžně probíhala osobní jednání, služba byla prezentována na školeních, 
pracovních schůzkách, komunitních plánováních, výjezdních zasedáních, kulatých stolech a 
dalších veřejných akcích. Byla také připravena forma propagace v místním tisku a zpravodajích 
okolních obcí, která byla v průběhu projektu realizovaná. V průběhu služby se podařilo, ve 
spolupráci s MU Nový Bor, službu aktualizovat v katalogu sociálních a souvisejících služeb na 
Novoborsku. Sociálními pracovníky byly také připraveny propagační materiály služby 
(informační letáky, vizitky, powerpointové prezentace, …), které by průběžně distribuovány a 
aktualizovány. V rámci projektu byly zpracovány, vytištěny a distribuovány barevné propagační 
letáky projektu v počtu 2000 ks.  
 
Veškerá spolupráce s rodinami byla průběžně monitorována, po každé intervenci byl vytvořen 
písemný zápis, uložený v kartě klienta. Terénní sociální pracovníci informovali příslušné 
referenty OSPOD Česká Lípa, Nový Bor o práci v rodinách v časovém intervalu dle nastavené 
dohody.  V případě akutní situace v rodině byly informace předávány referentům neprodleně. 1 x 
byl také uskutečněn telefonní hovor na pohotovostní linku OSPOD, kdy terénní sociální 
pracovník vyhodnotil situaci v rodině za ohrožující život dítěte.  
 
O dalším postupu poskytování programu v klientské rodině jednali terénní sociální pracovníci 
s vedoucím sociálním pracovníkem a jednotlivými referenty OSPOD, kteří působili v rodině, 
zadávali zakázku v souladu s IPOD, vyhodnocovali a rozhodovali o dalším postupu pomoci a 
podpory rodině tak, aby nedocházelo k duplicitnímu působení jednotlivých pracovníků a aby 
pomoc a podpora byla účinná. 
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Na dalším průběhu programu se podílel vedoucí sociální pracovník a vedoucí OSPOD Česká 
Lípa, Nový Bor, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, formou osobních, telefonních či e-
mailových konverzací. 
 
Program byl monitorován pracovníky během porad realizačního týmu, hlášení změn OSPOD KÚ 
LBC, účasti na setkání pověřených osob realizovaných KÚ LBC a také formou odborných 
konzultací s pracovníky OSPOD KÚ LBC, Česká Lípa, Nový Bor, Jablonec nad Nisou, Tanvald, 
Železný Brod. 
 
Průběžně probíhalo předávání informací rodinám s dětmi o průběhu, možnostech a výsledcích 
spolupráce. 
 
Veřejnost byla informována pomocí informačních letáků, na osobních jednání (poskytovatelé, 
MěÚ, KP, dále prostřednictvím informací zveřejněných na internetu. 
 
Poradenství – psychologické, právní a dluhové – probíhalo terénní i ambulantní formou. Ze 
statistických dat vyplývá, že poradenství bylo poskytnuto v počtu 270 (ČL 266,JBC 4) z toho 
psychologické celkem 219, právní 44 a dluhové v počtu 7. Oproti minulému roku se počet 
odborných konzultací snížil, což bylo způsobeno zejména posílenou intenzivní terénní sociální 
prací přímo v ohrožených rodinách. Školení terénní sociální pracovníci díky svým schopnostem 
dokázali v mnoha případech klientům poradit sami bez využití odporného poradce. Konzultace 
trvaly 60 minut a zpravidla byly klientům poskytovány v prostorách CZP v České Lípě, v 
prostorách CZP v Novém Boru a v prostorách CZP v Jablonci nad Nisou. Výjimečně byly 
psychologické konzultace poskytovány v bydlišti klientů a to zejména v těžko dostupných 
lokalitách a kvůli nepříznivé finanční situaci rodin. 
  
Terénní sociální pracovníci poskytovali přímo v rodinách odborné sociální poradenství v počtu 
813 intervencí (18e, 18f, 18h, 18k, 18m).  O jednotlivých intervencích v rodinách byly zpětně 
informovány jednotlivé sociální pracovnice OSPOD působící v rodinách s dětmi v evidenci 
SPOD. O veškeré spolupráci s rodinou byly terénními sociálními pracovníky vedeny denní 
záznamy sociální práce obsahující denní záznamy o průběhu služby. Tyto záznamy byly 
pravidelně v dohodnutých termínech předávány referentům OSPOD působících v konkrétních 
rodinách. Klíčová osoba byl vždy konkrétní terénní sociální pracovník, který s rodinou 
spolupracoval. V souladu s vnitřními předpisy CZP LK o.p.s. mohl uživatel služby požádat o 
nahlédnutí a tyto záznamy mu byly zpřístupněny. 
 
 
V průběhu poskytování služby byly zpracovány 2 průběžné monitorovací zprávy pro vedoucí 
jednotlivých OSPODů,  
 
 
Osvěta  
Osvětová činnost probíhala po celou dobu trvání projektu distribucí materiálů o smyslu 
realizovaného programu, dále formou přednášky, workshopů a dalších pořádaných akcí. 
Informace bylo možné sdílet na webových stránkách organizace a facebooku organizace. 
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Propagační materiály byly umístěny všude tam, kde se pohybuje cílová skupina ohrožených 
rodin s dětmi. Další propagační materiály (letáky a vizitky) byly vytvořeny pro spolupracující 
objekty. Na této činnosti se podílel celý realizační tým. 
 
Propagace aktivit projektu 
V rámci projektu byly zpracovány, vytištěny a distribuovány barevné propagační letáky 
v nákladu 2000 ks.  
Na všech dokumentech, tištěných materiálech, propagačních materiálech i formulářích záznamů 
o průběhu poskytování služby byla vždy uvedena loga projektu a písemná informace o 
financování projektu z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Pracovníci 
orgánu sociálně právní ochrany a spolupracující organizace byly průběžně informovány o 
průběhu poskytování služby osobně, telefonicky, e-mailem, na osobních setkáních, seminářích, 
konferencích a dalších pořádaných akcí. Všem zúčastněným aktérům byly předány tištěné 
propagační materiály, výroční zprávy organizace a kontaktní informace na pracovníky služby. 
V místě konání těchto aktivit byl umístěn i banner zobrazující poskytované služby. Uživatelé 
služby byli informováni ústně i písemně vždy při vstupních sociálních šetřeních. Na webových 
stránkách CZP LK o.p.s. bylo již v roce 2013 zveřejněno poslání služby. Dále se na webových 
stránkách a facebooku organizace objevily články a průběžné informace o realizovaných 
aktivitách, pozvánky na semináře, workshopy a konference. Základní informace o službě byly 
předávány sociálním pracovníkům a zástupcům měst a obcí v regionu, např. na setkání 
komunitního plánování, v rámci poskytování kontaktních míst CZP LK o.p.s..  
 
Souhrn míst a termínů realizace projektu, místa a termíny realizace projektu  
V rámci projektu se kladl důraz na to, aby byla služba poskytována zejména v přirozeném 
prostředí klientů, tj. v jejich domově, v místě bydliště, na ubytovně, apod. Služba byla dále 
poskytována v prostorách OSPOD Česká Lípa, Nový Bor, Tanvald, Železný Brod, Jablonec nad 
Nisou nebo ambulantně na adrese: 
Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa, Konopeova 812/2, 470 01 Česká Lípa 
TIC Nový Bor, T. G. Masaryka 46. 
Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou, Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 
01 Jablonec nad Nisou 
 
Personální zajištění projektu, role v projektu: 
Ředitel organizace - Jaroslav Leško 
Vedoucí sociální pracovník, Česká Lípa - Bc. Anna Kasincová, pověřená osoba 
Terénní sociální pracovník, Česká Lípa: Mgr. Jana Košnarová, pověřená osoba 
Terénní sociální pracovník, Česká Lípa: Bc. Ľubica Strnádková, pověřená osoba 
Terénní sociální pracovník, Česká Lípa: Mgr. Monika Valdmanová, pověřená osoba 
Vedoucí sociální pracovník Jablonec nad Nisou – Mgr. Jana Losertová, pověřená osoba 
Terénní sociální pracovník: Jablonec nad Nisou – Eva Vítová, Dis., pověřená osoba 
Terénní sociální pracovník: Jablonec nad Nisou – Bc. Zuzana Stejskal Schlesingerová, pověřená 
osoba 
Supervizor - Mgr. Martin Halama 
Psycholog - Mgr. Stanislav Opelka, pověřená osoba 
Psycholog – Mgr. Alena Zemanová, pověřená osoba 
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Psycholog – PhDr. Miroslav Schovanec, pověřená osoba 
Právník – Mgr. Aneta Ceháková, Mgr. Štěpánka Němcová/Milerová, Mgr. Kamila Vítková, 
Mgr. Pavel Svoboda 
Dluhový poradce – Monika Cyrus 
Odborný konzultant v oblasti kvality – Mgr. Dana Pivrncová 
 
Hodnocení pracovníků 
Roční hodnocení spolu s individuálním vzdělávacím plánem pracovníků bylo realizováno 1x 
ročně v předem stanoveném termínu. V rámci hodnocení byl také zpracován individuální 
vzdělávací plán pracovníků. Terénní sociální pracovníci byli dle platných vnitřních pravidel 
organizace hodnoceni přímými nadřízenými pracovníky, tzv. vedoucími sociálními pracovníky. 
Vedoucí sociální pracovníci byli hodnoceni ředitelem organizace. Viz Hodnotící dotazník, IP 
pracovníka. 
 
Na OSPOD Česká Lípa, Nový Bor, Železný Brod, Jablonec nad Nisou a Tanvald, proběhla 
úvodní setkání, kdy došlo k nastavení vzájemné individuální spolupráce na základě sepsání 
smlouvy o spolupráci.  Realizační tým se scházel na pracovních poradách zpravidla 1x týdně 
nebo dle potřeby viz prezenční listiny a zápisy ze setkání. Terénní sociální pracovníci se také 
účastnili porad pořádaných jednotlivými OSPODy. 
 
Vyhodnocení programu 
Na vyhodnocení a ukončení projektu se podíleli všichni zúčastnění, jak členové realizačního 
týmu, tak pracovníci OSPOD, klientské rodiny. Byla zaslána závěrečná zpráva vedoucím 
zapojených OSPODů, dotčeným městským úřadům a pracovníkům OSPOD KÚ Liberec. Bylo 
provedeno srovnání reálně dosažených výsledků a předpokladů, hodnocení nákladů a časového 
průběhu. Dále byly zhodnoceny připomínky všech zúčastněných. Byla zpracována tato 
závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva obsahuje přesné a detailní vyúčtování finančních prostředků 
obdržených na základě smlouvy o financování, doložena oprávněnost nákladů, účetní doklady, 
jejich relevantnost spolu s podpisem použití finančních prostředků je prostředkem k dokazování 
oprávněnosti nákladů. Všechny prostředky hmotné i nehmotné byly řádně zúčtovány a 
zaevidovány.  
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HOSPODAŘENÍ 
 

 
 
 
 

Náklady
1 Provozní náklady celkem 255 355,18 Kč                                       
1.1 Materiálové náklady 90 735,90 Kč                                         
1.1.1 Potraviny -  Kč                                                     
1.1.2 Kancelářské potřeby 28 152,20 Kč                                         
1.1.3 Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 48 881,21 Kč                                         
1.1.4 Pohonné hmoty -  Kč                                                     
1.1.5 Jiné materiálové náklady 13 702,49 Kč                                         
1.2.1 Energie 588,00 Kč                                               
1.2.1.1 Elektřina -  Kč                                                     
1.2.1.2 Plyn -  Kč                                                     
1.2.1.3 Vodné a stočné -  Kč                                                     
1.2.1.4 Jiné energie 588,00 Kč                                               
1.2.2 Opravy a udržování -  Kč                                                     
1.2.2.1 Opravy a udržování budov -  Kč                                                     
1.2.2.2 Opravy a udržování aut -  Kč                                                     
1.2.2.3 Jiné opravy a udržování -  Kč                                                     
1.2.3 Cestovné 68 312,00 Kč                                         
1.2.3.1 Cestovné zaměstnanců 68 312,00 Kč                                         
1.2.3.2 Cestovné uživatelů -  Kč                                                     
1.2.4 Ostatní služby 95 719,28 Kč                                         
1.2.4.1 Telefony 9 460,78 Kč                                           
1.2.4.2 Poštovné -  Kč                                                     
1.2.4.3 Ostatní spoje -  Kč                                                     
1.2.4.4 Nájemné 12,00 Kč                                                 
1.2.4.5 Právní a ekonomické služby 40 500,00 Kč                                         
1.2.4.6 Školení a kurzy 10 950,00 Kč                                         
1.2.4.7 Pořízení DNM do 60 tis. Kč -  Kč                                                     
1.2.4.8 Jiné služby 34 796,50 Kč                                         
2 Osobní náklady celkem 1 345 326,00 Kč                                   
2.1 Mzdové náklady 1 043 858,00 Kč                                   
2.1.1 Hrubé mzdy 886 683,00 Kč                                       
2.1.2 OON na DPČ -  Kč                                                     
2.1.3 OON na DPP 157 175,00 Kč                                       
2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 301 468,00 Kč                                       
2.2.1 Pojistné ke mzdám 301 468,00 Kč                                       
2.2.2 Pojistné k DPČ -  Kč                                                     
2.2.3 Ostatní pojistné -  Kč                                                     
2.3 Ostatní sociální náklady -  Kč                                                     
Celkem 1 600 681,18 Kč                                   
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Výnosy
1 MPSV 987 350,00 Kč                                       
2 MŠMT -  Kč                                                     
3 MZ -  Kč                                                     
4 MV -  Kč                                                     
5 Ostatní resorty státní správy -  Kč                                                     
6 Mezirezortní rady vlády -  Kč                                                     
7 Úřady práce 88 000,00 Kč                                         
8 Magistrát, obec 72 805,00 Kč                                         
9 Kraj -  Kč                                                     
10 Fondy zdrav. Pojišťoven -  Kč                                                     
11 Nadace zahraniční i tuzemské -  Kč                                                     
12 Sbírky -  Kč                                                     
13 Sponzorské dary -  Kč                                                     
14 Příjmy od uživatelů -  Kč                                                     
15 Prostředky ze strukturálních fondů EU -  Kč                                                     
16 Jiné 9 500,00 Kč                                           
Celkem 1 157 655,00 Kč                                   
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Kontaktní údaje: 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. 
Zahradní 415/10 
460 01 Liberec XI-Růžodol I 
IČ: 26593980 
Tel: 485 104 044 
E-mail: czplk@volny.cz 
www: www.czplk.cz 


