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Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

 

K bodu č. 1)  Fond na podporu sociální oblasti 
 

 

Vážení zastupitelé, 

 

dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu 

na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 

Město Turnov zřídilo s účinností od 1.5.2009 Fond na podporu sociální oblasti Města 

Turnova (usnesení ZM z 28.4.2009). 

V rozpočtu Města pro rok 2013 je schválena částka 1.000 000,- Kč, zůstatek z minulého 

období 50.000,- Kč, celkem je tedy pro rok 2013 k dispozici 1.050.000,- Kč. 

V prvním kole bylo rozděleno 700.000,- Kč, zbývá k rozdělení 350 .000,-Kč. Správní rada 

fondu navrhuje ponechat 50.000,- Kč jako rezervu. 

V souladu se Statutem fondu byla vyhlášena 2. výzva k podávání žádostí, do uzávěrky dne 

3.9.2013 bylo podáno 13 žádostí o finanční prostředky v celkové výši 829.712,- Kč. 

 

Správní rada fondu na svém jednání dne 10.9.2013 projednala předložené žádosti a v souladu 

se stanovenými kritérii navrhuje následující rozdělení finančních prostředků těmto 

jednotlivým subjektům: 

 



1. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková 

organizace                                                                        50.000,- Kč 

(příspěvek na sociální službu osobní asistence pro 21 dětí – mzdy) 

 

2. Most k naději,o.s.                                                                              80.000,-Kč 

(provozní náklady na sekundární protidrogovou prevenci, terénní program) 

 

3. Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.                                                   20.000,-Kč 

(mzdové náklady na sociálního pracovníka, materiální náklady spojené s poskytování 

paliativní péče v PN Turnov) 

 

4. FOKUS Turnov               20.000,- Kč 

(sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním –provozní 

náklady - opravy a údržba) 

 

5. Svaz postižených civ. chorobami v ČR, o.s.,  Turnov           8.000,- Kč 

(výlet pro seniory se sníženou mobilitou spojený s návštěvou divadla) 

 

6. Zdravý zoubek, o.s., Liberec                                                                5.000,-Kč   

(prevence zubního kazu u dětí MŠ, ZŠ a rodičů dětí v mateřských centrech– projekt pro školy 

a mateřské školy v Turnově)                                                                                                                

 

7. „D“ občanské sdružení, Liberec                                                         12.000,-Kč 

(provozní náklady spojené se založením kontaktního pracoviště v Turnově. Jedná se o 

odborné sociální poradenství v oblasti majetko-právní, trestní, občanského soudního řízení, 

finanční gramotnosti, apod.) 

 

8. Centrum pro rodinu Náruč, Turnov             40.000,- Kč 

(provozní náklady na činnost sdružení – rodiny s dětmi) 

 

9. SLUNCE VŠEM, o.s. Turnov              60.000,- Kč 

(provoz centra denních služeb pro dospělé s poruchou autistického spektra, projekt) 

 

10. Centrum pro zdravotně postižené LB kraje              5.000,- Kč 

(provozní náklady na sociální služby osobní asistence a pečovatelské služby)  

                            

_______                 ____ 

CELKEM                  300.000,- Kč 

 

U tří žádostí nebyl navržen žádný finanční příspěvek z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnov. Jedná se o žádost o.p.s Spokojený domov Mnichovo Hradiště, které poskytuje 

terénní sociální služby seniorům a zdravotně postiženým. V Turnově tuto službu zajišťují 

ZSST Turnov. Příspěvek nebyl navržen také OO SPMP Jičín .- APROPO poskytující sociální 

služby osobní asistence a denního stacionáře. Tyto služby poskytují organizace v Turnově. 

 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti  

Města Turnova dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 2 

 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 - 

aktualizace                                                
Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 je strategickým 

dokumentem rozvoje sociálních služeb. Byl schválen usnesením ZM č. 79/2011 ze dne 

31.3.2011.  

Předložený komunitní plán sociálních služeb 2011 – 2015 je zpracován pro Turnov a spádové 

obce. Vychází z výsledků činnosti pracovních skupin dle jednotlivých cílových skupin 

obyvatel a stanovených priorit. Obsahuje strategické cíle do r. 2015 a stanoví priority rozvoje 

sociálních služeb na základě potřeb cílových skupin. 

Komunitní plán (dále KP) je podkladem pro strategické plánování celého LB kraje.  

Provedeným monitoringem tohoto plánu byly zjištěno, že některé aktivity je možné vypustit a 

další nové je nutné do KP zařadit, protože se jedná o nové potřeby cílových skupin obyvatel, 

které je třeba řešit. 

Navržené změny KP (analytické závěry, cíle, karty aktivit) byly projednány v jednotlivých 

pracovních skupinách a v sociální komisi RM.  

Aktualizace KP bude zveřejněna na webových stránkách Města Turnova a bude zaslána na 

KÚ LB kraje. 

 

Návrhy aktualizace KP: 

 
Analytické závěry pracovní skupiny: Děti a mládež (doplnit) 

 

 Zaměření na pomoc rodinám v krizi, sanace rodiny 

 

Analytické závěry pracovní skupiny: Osoby ohrožené sociálním vyloučením (doplnit) 

 

 Chybějící odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku, pracovní 

právo, rodinné a mezilidské vztahy, apod. 

 

 

Návrh znění Cílů:  
 

Cíl 3 – Podpora a pomoc rodinám s dětmi - doplnění 

Komentář: 

Pomoc rodinám v krizi, sanace rodiny 

 

Indikátory plnění: 

Počet kontaktů 

 

 

Cíl 6 – Podpora a pomoc osobám, které se dostanou do obtížné životní situace  

Komentář: 

K naplnění cíle přispěje rozšíření poradenských služeb. Poradci poskytnou odborné sociální 

poradenství z oblasti bydlení, rodiny, mezilidských vztahů, spotřebitelství, zadlužování, 

pracovního práva apod. 

 

Indikátory plnění: 

Počet kontaktů  

Počet neuspokojených uživatelů 

Počet předlužených domácností 

Stav kriminality 



 

 

Karty aktivit (dále KA): 

 
A) Úprava názvu KA č. 3 

 

„Udržení stávající sítě sociálních služeb pro skupinu seniorů v regionu Turnovsko, 

podpora pečujících osob“  

 

 

B) Vyřazení KA č. 5 
 

  Aktivita číslo 5 – Zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež na Turnovsku 

- není plněna z důvodu chybějícího poskytovatele a nedostatku finančních prostředků. 
(Turnovsko řeší problematiku cílové skupiny alternativním způsobem, tj. vzniklo Informační 
centrum pro mládež v prostorách  Městské knihovny Antonína Marka T.). 

 

 

C) Nové karty aktivit: 

 

KA č. 9 

 

KARTA AKTIVITY 

Číslo aktivity: O9 

Název aktivity Zřízení Občanské poradny v Turnově 

Vazba na dílčí cíl: 

Cíl 6 – Podpora a pomoc osobám, které se dostanou do obtížné životní situace 

(+Cíl 5 –  SPRSS LK, SPMT) 

Cílové skupiny 

uživatelů: 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi 

Dotčené druhy 

sociálních služeb (§): 
§ 37 Sociální poradenství 

Doba realizace: 2013+ 

Zahájení: 2013 

Ukončení:  

Územní působnost: ORP Turnov 

Garant aktivity: Město Turnov 

Partneři aktivity: 

Spádové obce 

Liberecký kraj, MPSV ČR 

 Poskytovatelé služeb 

Celkové náklady: 
 Hrubý odhad ročních nákladů na provoz občanské poradny je 60 000,- Kč  

Rozdělení nákladů: 
§ 37  60 000,- Kč/rok  

  

Zdroje financování: MPSV ČR, Liberecký kraj, Město Turnov 

Komentář: 

Občanská poradna v Liberci je členem Asociace občanských poraden. Služba je 

registrována dle zákona o sociálních službách. Poradna je místem bezplatné, diskrétní, 

nezávislé a nestranné pomoci lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace. 

Z neznalosti svých práv, povinností či dostupných služeb neumí svá práva účinně 

projevit. 

Poznámky:   

 

 

 



 

 

 

 

KA č. 10 

 

KARTA AKTIVITY 

Číslo aktivity: 1O 

Název aktivity Zřízení terénní sociální služby pro rodiny s dětmi 

Vazba na dílčí cíl: 

Cíl 3 - Podpora a pomoc rodinám s dětmi 

Cíl 4 - Podpora prevence vzniku sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží 

( + Cíl 3 – SPRSS LK, SPMT ) 

Cílové skupiny 

uživatelů: 
Rodiny s dětmi 

Dotčené druhy 

sociálních služeb (§): 
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Doba realizace: 2014+ 

Zahájení: 2014 

Ukončení:  

Územní působnost: ORP Turnov 

Garant aktivity: Město Turnov 

Partneři aktivity: 

Liberecký kraj, MPSV ČR 

Poskytovatelé sociálních služeb 

  

Celkové náklady: 
 Hrubý odhad ročních nákladů na sociální službu je 400 000,- Kč 

Rozdělení nákladů: 

§ 65  400 000,- Kč/rok  

  

  

Zdroje financování: EU, MPSV ČR, Liberecký kraj, Město Turnov, granty nadací, sponzoři 

Rizika realizace: 

 
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Komentář: 

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

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

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

u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Poznámky:   

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

K bodu 1 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti  

Města Turnova dle předloženého návrhu. 

 

K bodu 2 

ZM schvaluje doplnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-

2015 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

 


