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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O
ORGANIZACI
Název organizace:
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo organizace:
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I
Identifikační číslo:
26593980
Číslo účtu:
115-3273240257/0100
Právní forma organizace:
nezisková, nestátní, obecně prospěšná společnost
Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností:
1. listopadu 2013
Spisová značka:
O 485 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Statutární orgán:
Jaroslav Leško, ředitel organizace
Zakladatel společnosti:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
Správní rada:
Santner Helena (předseda), Paur Jaroslav (člen), Prouzová Vlasta (člen)
Dozorčí rada:
Pomikálková Jindřiška (předseda), Vosáhlová Eva (člen), Mikešová Jana (člen)
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ÚVODNÍ SLOVO

„Rodina je základem společnosti. Rodina
je prvním a jedinečným místem, kde se
děti učí lásce, úctě a respektu. Rodina je
přirozenou sociální skupinou. Rodina je
pro každého z nás velmi důležitá, rodinu
nemůže nahradit žádná instituce, je
nenahraditelná. Zde člověk nachází štěstí,
zdraví i uspokojení. Rodina není schopna
existovat izolovaně od společnosti, vždy
je součástí širší sociální jednotky, do které
normy, kultura a tradice zasahují.“

Náš projekt je mostem mezi
dnešní ohroženou rodinou
s dětmi a státem.
Přispívá k plnění funkcí
rodiny, zejména výchovné,
ekonomické, emocionální,
socializační a ochranné.
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POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY
Na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem
sociálních věcí a v rámci výkonu sociálně-právní ochrany smí Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, IČO 26593980
vykonávat tyto činnosti:
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a zákona);
poskytovat nebo zprostředkovat poradenství rodičům při výchově a vzdělávání
dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b zákona);
zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti
(§ 40 zákona)
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POSLÁNÍ
Chráníme práva a potřeby dětí v ohrožených rodinách v evidenci sociálně právní
ochrany, kde rodiče bez pomoci a podpory odborníků nejsou schopni vytvořit
svým dětem takové podmínky a šance do života, jaké mají děti vyrůstající
ve funkčních rodinách.

Cílenou, účinnou a intenzivní podporou při řešení aktuálních problémů v rodině
usilujeme o posílení schopností a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými rodiči
mohlo zůstat doma a domov byl pro něj domovem…
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HLAVNÍ INFORMACE
O VÝKONU SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY
Všechny činnosti v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme
v rámci projektu „Odborné terénní pomoci ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém
kraji“.
Program zaměřený na podporu ohrožených rodin s dětmi realizujeme již od roku 2010
a v režimu sociálně-právní ochrany od roku 2013.
Realizace projektu byla ovlivněna pandemií koronaviru, která měla částečný dopad
na kvantitativní a ekonomické výsledky projektu.
V rámci projektu bylo v roce 2021 podpořeno celkem 41 ohrožených rodin s dětmi
v evidenci sociálně právní ochrany.
Rodinám s dětmi byla poskytnuta přímá pomoc a podpora v celkovém rozsahu
3 014 sociálních intervencí.
Terénní aktivity projektu byly realizovány ve 20 městech a obcích Libereckého kraje:
Brniště, Bulovka, Cvikov, Černousy, Česká Lípa, Desná, Dolní Řasnice, Frýdlant, Horní
Řasnice, Hrádek nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jiřetín pod Bukovou, Liberec, Loužnice,
Nový Bor, Plavy, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Tuhaň a Železný Brod.
Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi žijící na území Libereckého kraje, které
se ocitají nebo se mohou ocitnout v ohrožení a vždy se jedná o rodiny v evidenci
SPOD. Primárně se jedná o ohrožené děti ve smyslu § 6 zákona o SPOD, které jsou
vedeny OSPOD v evidenci ohrožených dětí, a jejich rodiny.
Do cílové skupiny projektu patří zejména rodiny s různými skupinami ohrožených dětí
(děti zanedbávané, týrané, zneužívané, ohrožené sociálně patologickými jevy, páchající
trestnou činnost, závislé, závislých rodičů, se zdravotním postižením, s opožděným
psychosociálním vývojem, s poruchami učení, s psychiatrickým onemocněním a další).
Rodiče se nejčastěji ocitají v těchto obtížných životních situacích: sociální problémy
často spojené s ekonomickým deficitem (zadluženost, finanční problémy), problémy
s bydlením, ztráta zaměstnání i dlouhodobá nezaměstnanost, nezralost rodičů, rodiče
sami pocházejí z nefunkčních rodin nebo sami vyrůstali v ústavním zařízení a chybí
jim rodičovské modely.
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Často se také jedná o mnohočetné rodiny, sólo rodiče, rodiče se sníženým intelektem,
rodiče ve výkonu nebo po výkonu trestu odnětí svobody, rodiče s poruchami osobnosti,
se závislostmi na alkoholu nebo návykových látkách, gamblerství, zdravotní postižení
nebo dlouhodobá nemoc rodičů, invalidita atd.
V rodinách zpravidla nejsou u dětí dostatečně naplňovány základní fyzické, psychické
a sociální potřeby – dítě bývá zanedbáváno, týráno, zneužíváno, nebo je tím přímo
ohroženo. U dětí často hrozí uložení některého výchovného opatření nebo již výchovné
opatření uloženo bylo např. soudní dohled, ústavní výchova, apod.
Děti mnohdy trpí psychickými poruchami, opožděným psychickým i fyzickým
vývojem, stigmatizací a sociálním vyloučením např. důsledkem špatné hygieny,
nízkého sebevědomí, poruch chování, vyskytující se trestní činnosti ad.
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY
Ředitel organizace - Jaroslav Leško

Oddělení sociálně právní ochrany
Vedoucí sociální pracovník - Bc. Markéta Taterová
Terénní sociální pracovník – Bc. Veronika Kocourová

Další osoby v projektu
Supervizor – Mgr. Martin Halama
Psychologové – Mgr. Stanislav Opelka, Mgr. Daniela Al Sulaimanová,
Psychoterapeuti – Mgr. Alena Zemanová, Mgr. Milan Kohout
Právníci – Mgr. Aneta Eclerová, JUDr. Ivana Weberová
Dluhový poradce – Bc. Monika Cyrus
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CÍLE AKTIVIT
PROJEKTU
Prevence zanedbání péče o děti
Prevence zanedbání péče o děti je cílem všech aktivit projektu, zejména terénní práce
v rodinách s dětmi, sociálního poradenství a psychosociálních aktivit. Při každém
setkání si pracovník dítěte pečlivě všímá, zajímá se o jeho život a sleduje jeho situaci.
Sledovány jsou zejména následující oblasti (dohled, výživa, oblečení a hygiena, péče
o fyzické zdraví, péče o psychické zdraví, péče o rozvoj osobnosti dítěte a jeho vzdělávání
a přítomnost dalších rizikových faktorů). Díky častému kontaktu s rodinami a dětmi si
terénní sociální pracovníci ať už v rámci rodiny nebo při individuálním rozhovoru všímají
signálů, které by mohly svědčit o týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte. U méně
závažných záležitostí, často pramenících z neznalosti, je tato záležitost projednána
ihned a rodiče jsou upozorněni na možné důsledky jejich jednání a společně hledají
možnost změny. O závažnějším důvodném podezření je vždy informován OSPOD.
Podobně se postupuje na základě zjištění ze zpráv oborníků. Velký důraz je v praxi
kladen na prevenci zanedbávání, týrání či zneužívání dětí a v konečném důsledku
i předcházení odebírání dětí z rodiny. Slouží jako nástroj, který má předcházet zanedbání
péče o děti a současně ušetřit vysoké náklady spojené s odstraňováním těchto škod
v rodinách s dětmi. Vedle možného aktuálního týrání, zneužívání a zanedbávání může
být předmětem „zakázky“ OSPOD i řešení následků případného týrání, zneužívání
a zanedbávání v minulosti dítěte, kde může být využita pomoc i dalších odborníků.
K prevenci zanedbání péče o děti dále přímo přispívá mapování a vyhodnocování
situací v rodinách, sledování vhodného působení rodičů na děti, motivace rodin
k intenzivnímu a systematickému řešení jejich situace, zpracovávání zpráv a posudků
pro orgány SPOD, soudy, policii apod.
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Prohloubení vztahů rodičů s dětmi
Terénní sociální pracovník má 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 i mezi samotnými rodiči, a to zejména
za účelem sjednocení jejich výchovných postojů a zvýšení jejich soudržnosti. Rodiče
podporujeme v takových aktivitách s dětmi, aby v rámci jejich vzájemného setkání
s dětmi docházelo k udržení či prohloubení rodinných vztahů a vazeb. Cíleně
podporujeme rozvoj vztahů a vzájemnou komunikaci v rodině a širší rodině, která se
často na výchově nezletilého dítěte podílí nebo jeho život přímo ovlivňuje. Jedná se
nejen o prarodiče, ale také o sourozence rodičů, polorodé sourozence dětí a druhy
rodičů, kteří mnohdy sdílejí společnou domácnost nebo žijí odděleně a působí společně
s rodiči na nezletilé dítě. Udržení vztahových vazeb dítěte s rodiči a širší rodinou je
základním předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj dítěte, proces dospívání
a plnohodnotný život v dospělosti. Současně se jedná o účinné preventivní opatření
před odebráním dítěte do náhradní výchovné péče. Do cílové skupiny patří i rodiny, kde
hrozí odebrání dětí z rodin (prevence odebrání dítěte) nebo tam, kde je dítě dočasně
umístěno mimo rodinu a existuje možnost brzkého návratu do bezpečného prostředí
rodiny nebo širší rodiny. Rodičům poskytneme základní orientaci v systému SPOD,
informování o právech a povinnostech jednotlivých aktérů, rozhovory o potřebách
dítěte i poskytnutí psychické podpory rodičům. V některých případech doporučujeme
podporu odborníků, zejména psychologické a psychoterapeutické pomoci.
Rozvoj multidisciplinární spolupráce
Cílem projektu je co nejtěsnější spolupráce mezi terénními sociálními pracovníky
(nestátní neziskovou organizací) a OSPOD. V režimu sociálně právní ochrany je
vyžadována výrazně větší provázanost sociálně právní ochrany a služeb. Tato spolupráce
klade velké nároky na sladění výrazně odlišných typů sociální práce a její reflektování
slouží ke zvyšování profesionality všech. Dlouhodobá spolupráce vede k vyjasnění celé
řady otázek, které se týkají nastavení spolupráce mezi organizacemi, jejich pracovníky
a v konečném důsledku i jednotlivými klienty, kteří jsou příjemci pozitivních dopadů
této spolupráce. Častá komunikace během převzetí „zakázky“ i během jejího plnění,
její monitoring a hodnocení tuto spolupráci výrazně posiluje. To pracovníkům OSPOD
umožňuje na aktuální sociální situaci v rodinách pružně reagovat a vydávat účinná
opatření na ochranu práv a potřeb ohrožených dětí. V rámci organizace pomoci
rodinám s ohroženými dětmi v evidenci SPOD spolupracujeme s dalšími subjekty,
kde je nastavení této spolupráce a posílení partnerského přístupu mezi jednotlivými
subjekty vstupujícími do procesu podpory rodině a dítěti důležitou podmínkou
úspěšnosti celého procesu. Terénní sociální pracovníci se zapojují do pracovních
skupin komunitního plánování, skupin strategického plánu soc. začleňování, účastní
se vzdělávacích akcí, kulatých stolů, seminářů a dalších odborných setkání na téma
dané problematiky, kde se přímo účastní aktivit zaměřených na vytváření sítě služeb
pro práci s dětmi, sdílení dobré praxe a osvětové činnosti v oblasti sociálně-právní
ochrany.
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Zvýšení rodičovských kompetencí v péči o děti
Zvýšení rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti a posilování jejich
kompetencí v oblasti zabezpečování rodičovských práv patří mezi hlavní cíle projektu.
Zvýšení rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti současně přímo
přispívá k prevenci zanedbání péče o děti. Rodičovské kompetence a jejich kvalita
jsou často citovanou oporou pro vyhodnocení situace dítěte či rozhodnutí ve věci péče
o nezletilé děti. V rámci přímých intervencí v přirozeném prostředí se zaměřujeme
na důslednou péči rodičů o děti, zvýšení jejich finanční gramotnosti, aktivizaci rodiny
k smysluplnému trávení volného času s dětmi a individuální podporu vývoje
dovedností a osobnosti dítěte. V „zakázkách“ OSPOD se často opakuje pomoc
a podpora ve vedení a péče o domácnost, podpora rodičů a dětí v plnění školní docházky
a povinností z ní vyplývajících, mapování a řešení dluhové situace rodin, hospodaření
v rodině, sestavení a vedení rodinného rozpočtu, podpora při vyřizování výživného,
sociálních dávek, státních nepojistných dávek, jednání na úřadech, pomoc se sepsáním
a vyplněním žádostí a dokumentů, pomoc s hledáním zaměstnání, vyhovujícího
bydlení, zajištění lékařské a jiné odborné péče, doprovody a další. V projektu jsou využity
následující metody práce: podpora mezioborové práce, fungování multidisciplinárních
týmů, případová práce a spolupráce za aktivní účasti rodiny, plánování s ohledem
na udržitelnost zajištění potřeb dětí, osvěta a edukace aktérů pro oblast potřeb dětí
a rodičovských kompetencí, aktivizace rodičů, podpora participace dětí prostřednictvím
maximálního využití terénní práce, depistáž ohrožených dětí – spolupráce s lékaři,
školami, využíváním metod praktického nácviku rodičovských dovedností a cílenou
podporou dětí – poradenstvím.
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Zvýšení “životaschopnosti” rodiny
Zvýšení “životaschopnosti” rodiny je cílem zejména tréninkových aktivit rodiny v rámci
přímé terénní práce v rodinách s dětmi, doprovázení rodin a sociálního poradenství
v rodinách. Jejich součástí je trénink rodiny k větší samostatnosti tak, aby byla rodina
schopna samostatně řešit svou situaci (nespoléhat na pomoc institucí) a přebírat
odpovědnost za své jednání a chování, trénink řešit “věci” včas (dluhy, splátky, schůzky,
preventivní lékařské prohlídky atd.) v úzké návaznosti na cíle zvyšování rodičovských
kompetencí v péči o děti. To bude mít také pozitivní vliv v oblasti začleňování rodiny
do komunity. Následně to rovněž přispěje k prohloubení vzájemného vztahu rodičů
s dětmi a důslednějšímu přístupu rodičů k výchově a péči o děti v ohrožených
rodinách, zvýšení schopností rodičů zabezpečovat a chránit práva a potřeby dětí
a v konečném důsledku taktéž zajistit ochranu vlastních práv a potřeb dětí. Zvýšení
„životaschopnosti“ rodiny je výsledkem sociální práce, která podporuje rodiče, ale jen
do té míry, pokud je to třeba, rodiče v jejich roli nenahrazuje, ale umožňuje jim její
plný výkon, důvěřuje jim, že jsou schopni svou roli zvládnout, zaměřuje se na pozitivní
stránky, přestože se v určitý moment zdají omezené, aktivizuje rodiče a povzbuzuje
rodiče ve chvílích, kdy na svou roli rezignují, spolupracuje, nejen s rodiči, ale i s dalšími
odborníky, a to bez ohledu na jejich rezortní příslušnost a (často jen fiktivní) hranice
a omezení ve spolupráci, mluví jedním jazykem, jasně a srozumitelně tak, aby nám
dostatečně rozuměli rodiče, dítě i odborníci dalších profesí, respektuje rodičovskou
roli ve všech jejích podobách až tam, kde by se mohla stát pro dítě ohrožující, včas
usměrňuje kompetence rodičů formou doporučení, nikoliv příkazů a omezení,
nasloucháním včas a flexibilně reaguje na potřeby dětí i rodičů.
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AKTIVITY PROJEKTU

Terénní aktivity
Terénní aktivity tvoří nejvýznamnější část projektu. Zahrnují
poskytování intenzivní přímé terénní sociální práce
s ohroženými dětmi a rodinami terénní formou. Poskytování
terénních aktivit zajišťují terénní sociální pracovníci.
Terénní sociální pracovník je svým uživatelům průvodcem
při řešení každodenních problémů. V rámci terénních aktivit
jsou poskytovány činnosti dle vydaného pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany.
Z odborného hlediska převažuje:
kontaktní práce – specifický druh kontaktu s klientem,
který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru
a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování
dalších služeb,
situační intervence – sociálně pedagogická práce v situacích
s výchovným obsahem, které vznikají při realizaci služby,
poradenství – poskytování specifických informací pracovníkem
klientovi,
případová práce – dlouhodobá individuální práce,
práce s blízkými osobami a skupinami.
Součástí terénních služeb je také:
mapování a vyhodnocování situace v rodině,
sledování vhodného působení rodičů na děti,
práce s rodinou na zlepšování jejich vztahů s dětmi
a na zlepšování situace rodiny,
motivace rodiny k intenzivnímu a systematickému řešení její
situace formou poskytování podpory při řešení,
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spolupráce s pracovníky OSPOD a dalšími orgány SPOD
a subjekty pověřenými výkonem SPOD,
vyhodnocování zpráv a posudků pro orgány SPOD,
doporučování dalších odborníků.
Poskytování terénních aktivit dále rozšiřuje:
poskytování odborného poradenství,
doprovázení rodin na instituce,
tréninkové aktivity.
Všechny činnosti probíhají na základě zakázky
v konkrétních rodinách ze strany OSPOD a uzavřené
písemné smlouvy se zákonným zástupcem dítěte.
V roce 2021 jsme v rámci terénních aktivit v rodinách
vykonali 2 440 sociálních intervencí.

Tréninkové aktivity
Tréninkové aktivity zahrnují zejména aktivity zaměřené zejména
ke zvýšení “životaschopnosti” rodiny, prohloubení vztahu
mezi dítětem a rodičem, dále na podporu rodičovských
kompetencí směřujících k řádné péči o děti a posilování
kompetencí v oblasti zabezpečování práv. Součástí tréninkových
aktivit je trénink rodiny k větší samostatnosti, trénink
k přebírání odpovědnosti za své jednání a chování, trénink
řešit věci včas a trénink pozitivního rodičovství, který pracuje
na vytvoření pevného vztahu mezi rodičem a dítětem
a snaží se předcházet obtížím při výchově. Součástí tréninku
bylo poskytovat rodičům podněty pro výchovu. Jednalo se
o trénink efektivního rodičovství a pozitivní výchovy ve smyslu
výchovného působení, které je založeno na blízkém vztahu
mezi rodičem a dítětem. Výsledkem tréninku je účinné
řešení problémových situací vycházejících ze vzájemného
respektování rodičů a dítěte. Tréninkové aktivity zajišťovali
terénní sociální pracovníci terénní formou přímo v rodinách
s dětmi.
V roce 2021 jsme v rámci tréninkových aktivit v rodinách
vykonali 179 sociálních intervencí.
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Odborné poradenství (sociální, právní, dluhové)
Aktivita Odborné poradenství zahrnuje zejména poskytování odborného
poradenství zaměřeného na ohrožené rodiny včetně podpory rodičovských
kompetencí směřujících k zajištění práv a potřeb dětí a řádné péči o děti.
Společným znakem poskytovaných intervencí je orientace klienta v jejich
situaci, optimalizace fungování rodinného systému, optimalizace života každého
člena rodiny (cílem je posílit schopnost členů rodiny řešit složité sociální
problémy, lépe zvládat náročné životní situace…). Poskytování poradenství
zajišťovali terénní sociální pracovníci. Poradenství bylo poskytováno terénní
formou přímo v rodinách nebo na jiném předem dohodnutém místě, případně
ambulantní formou. Některým rodinám bylo poskytováno i právní a finanční
(dluhové) poradenství.
V roce 2021 jsme v rámci odborného poradenství v rodinách vykonali
103 sociálních intervencí.
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Psychosociální aktivity
Psychosociální aktivity zahrnují odbornou intenzivní psychologickou pomoc
a terapii pro ohrožené rodiny s dětmi, výhradně na doporučení OSPOD. Psychologická
a psychoterapeutická pomoc zahrnuje poskytování potřebných informací, individuální
vedení a provázení, psychoterapii, nácvik potřebných dovedností a dalších potřebných
metod a postupů, které jsou individuálně cílené na potřeby rodiny. Odbornou
psychologickou pomoc v rámci přímé práce zajišťovali vybraní externí psychologové
s odpovídající praxí. Část psychologických konzultací byla poskytnuta přímo v bydlišti
klientů, a to zejména v těžko dostupných lokalitách kvůli nepříznivé finanční situaci
některých rodin.
V roce 2021 jsme v rámci psychosociálních aktivit v rodinách vykonali 122 sociálních
intervencí.

Doprovázení rodin
Aktivita doprovázení rodin zahrnuje doprovázení ohrožených rodin. Doprovázení má
podpůrný charakter. V případě samostatného doprovázení rodičů musí mít tato činnost
aspekt podpory a ochrany práv a potřeb dětí. Doprovázení vycházelo z individuálních
potřeb ohrožené rodiny. V rámci doprovodů terénní soc. pracovník doprovází rodiny
na jednání na úřadech či institucích.
V roce 2021 jsme v rámci aktivity doprovázení rodin v rodinách vykonali
170 sociálních intervencí.

Osvětová činnost
Na osvětové činnosti se podílí všichni pracovníci projektu. Pracovníci projektu sdílí
své zkušenosti a odborné znalosti v rámci multidisciplinárních týmů, komunitního
plánování, kulatých stolů, prezentace projektu na odborné úrovni, písemně formou
výroční zprávy, která je dostupná široké veřejnosti v písemné i elektronické podobě.
Organizace také umožňuje a realizuje odborné stáže pro spolupracující organizace
a NNO s pověřením k výkonu SPOD.
V roce 2021 byla osvětová činnost výrazně ovlivněna koronavirovou krizí a počet
akcí třetích stran byl minimální.
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Monitoring projektu
Řízení a veškerá činnost v projektu jsou monitorovány všemi členy pracovního týmu
po celou dobu jeho realizace. Monitoring je prováděn s ohledem na plnění monitorovacích
ukazatelů. Zvláštní důraz je kladen na monitoring finančních prostředků, na jejich
uznatelnost a oprávněnost.
V roce 2021 jsme připravili a distribuovali 300 ks zpráv o výkonu sociálně právní
ochrany za rok 2020.

Vzdělávání sociálních pracovníků
Všichni pracovníci byli proškoleni v minimálně v rozsahu 24 hodin ročně dle vzdělávacího
plánu organizace a individuálních vzdělávacích plánů pracovníků.

Aktivity projektu „ODBORNÁ TERÉNNÍ POMOC OHROŽENÝM RODINÁM S DĚTMI V
LIBERECKÉM KRAJI“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
PROJEKTU V ROCE 2021
VÝNOSY
1 MPSV

912 821,00 Kč

2 MŠMT

- Kč

3 MZ

- Kč

4 MV

- Kč

5 Ostatní resorty státní správy

- Kč

6 Mezirezortní rady vlády

- Kč

7 Úřady práce

- Kč

8 Magistrát, obec

307 691,00 Kč

9 Kraj

- Kč

10 Fondy zdrav. Pojišťoven

- Kč

11 Nadace zahraniční i tuzemské

- Kč

12 Sbírky

- Kč

13 Sponzorské dary

40 000,00 Kč

14 Příjmy od uživatelů

- Kč

15 Prostředky ze strukturálních fondů EU

- Kč

16 Jiné
Celkem

336 319,00 Kč
1 596 831,00 Kč

NÁKLADY
1 Provozní náklady celkem

628 744,94 Kč

1.1 Materiálové náklady

403 094,19 Kč

1.1.1 Kancelářské potřeby
1.1.2 Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč)
1.1.3 Pohonné hmoty

13 299,54 Kč
29 078,00 Kč
17 216,78 Kč

1.1.4 Jiné materiálové náklady

343 499,87 Kč

1.2 Nemateriálové náklady

225 650,75 Kč

1.2.1 Energie

21 990,02 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
1.2.2 Opravy a udržování
1.2.2.1 Opravy a udržování budov

W21 990,02 Kč
28 398,27 Kč
- Kč

1.2.2.2 Jiné opravy a udržování

28 398,27 Kč

1.2.3 Cestovné

12 507,00 Kč

1.2.3.1 Cestovné zaměstnanců

12 507,00 Kč

1.2.3.2 Cestovné uživatelů
1.2.4 Ostatní služby
1.2.4.1 Telefony
1.2.4.2 Poštovné
1.2.4.3 Ostatní spoje

- Kč
162 755,46 Kč
8 130,70 Kč
- Kč
16,20 Kč

1.2.4.4 Nájemné

26 262,00 Kč

1.2.4.5 Právní a ekonomické služby

19 492,86 Kč

1.2.4.6 Školení a kurzy

22 159,69 Kč

1.2.4.7 Pořízení DNM do 60 tis. Kč
1.2.4.8 Jiné služby

- Kč
86 694,01 Kč

2 Osobní náklady celkem

1 128 405,32 Kč

2.1 Mzdové náklady

856 499,00 Kč

2.1.1 Hrubé mzdy

795 499,00 Kč

2.1.2 OON na DPČ

- Kč

2.1.3 OON na DPP

61 000,00 Kč

2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění

271 906,32 Kč

2.2.1 Pojistné ke mzdám

268 870,00 Kč

2.2.2 Pojistné k DPČ

- Kč

2.2.3 Ostatní pojistné

- Kč

2.3 Ostatní sociální náklady
Celkem

3 036,32 Kč
1 757 150,26 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají s námi …
Finanční pomoc
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Česká Lípa
Město Nový Bor
Město Frýdlant
Statutární město Jablonec nad Nisou
Město Železný Brod
A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Spolupracující subjekty
Krajský úřad Libereckého kraje, OSPOD, MěÚ a ÚP Nový Bor, Česká Lípa, Jablonec
nad Nisou, Liberec, Frýdlant, Železný Brod a Tanvald, Magistrát města Liberec,
Magistrát města Jablonec nad Nisou, MěÚ Cvikov, MěÚ Mimoň, MěÚ Doksy, MěÚ Nové
Město pod Smrkem, MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, Farní charita Česká Lípa a Nový
Bor, Farnost Cvikov, Fokus Liberec o.p.s., Lampa, z.s, Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy Česká Lípa a v Jablonci nad Nisou, Pedagogicko-psychologická
poradna v České Lípě a v Jablonci nad Nisou, SVP Děčín, Člověk v tísni, SVP Česká
Lípa, Služby města Cvikov, Stavební bytové družstvo Sever, Naděje – pobočka Jablonec
nad Nisou, Sdružení Drak, Bílý kruh bezpečí, Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou,
Mateřské centrum Jablíčko v Jablonci nad Nisou, Pomoc v nouzi Liberecko, HoSt,
Česká charita, Český červený kříž, Potravinová banka Liberec, Intervenční centrum
Liberec, DDM Smetanka Nový Bor, Nadace Agrofert a soudy, probační a mediační
služby, policie, diagnostické ústavy, nemocnice, ordinace dětských lékařů, psychologů,
psychiatrů, školská zařízení, dětské domovy a další.

Dr. M. Horákové 185/66
460 07 Liberec 7
Tel.: 485 104 044
E-mail: spod.liberec@czplk.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.
Oddělení sociálně-právní ochrany

