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Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

 

K bodu 1 

 
 

Vážení zastupitelé, 

 

hospicová péče sv. Zdislavy se obrátila na Město Turnov s požadavkem o příspěvek na 

provozování lůžkového hospice. 

Hospicová péče sv. Zdislavy je nestátní zdravotnické zařízení, nezávislé na politických a 

jiných institucích. Jsou řádní členové Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 

České republiky. Jejich posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a 

jejich rodiny prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. 

Nabízejí domácí hospicovou péči, rodinné pokoje v nemocnicích, terénní odlehčovací služby, 

poradnu Zdislava, půjčovnu zdravotních pomůcek, dobrovolníky a v neposlední řadě i 

lůžkový Hospic sv. Zdislavy, který začne pro občany Libereckého kraje fungovat již v r. 

2015. 

 

V rámci systému financování lůžkového hospice navrhují dvě varianty (viz příloha), první 

varianta je dle počtu obyvatel (pro naše město to činí 71.000 Kč za rok), Liberecký kraj se 

v rámci tohoto systému zapojí polovinou, takže to vychází 5 Kč/obyvatel/město a 5 Kč 



Liberecký kraj. Ve druhé variantě, která je navrhována dle počtu klientů, vychází dle přílohy 

číslo dvě 200 Kč/klient/den.  

 

V příloze jedna je uvedena žádost o příspěvek, v příloze dvě financování hospice a v příloze 

tři uvádí předpokládaný roční rozpočet lůžkového a domácího hospice v roce 2015. 

 

 

 

K bodu 2 
 

Předkládáme Vám tímto k projednání a schválení Akční plán 2014, který upřesňuje aktivity 

Komunitního plánu sociálních služeb 2011-2015. Tento komunitní plán byl v r. 2013 doplněn 

o nové služby a o nové karty aktivit. V r. 2014 byla na Turnovsku zaregistrována nová služba, 

která vzešla z potřeb obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o zcela novou 

službu a to podporu chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním, kterou 

provozuje FOKUS Turnov. V Akčním plánu 2014, který je uveden v příloze č. 4, jsou některé 

aktivity z původního Komunitního plánu již splněny nebo o služby nebyl zájem. Akční plán 

obsahuje kromě garantů aktivit i náklady v r. 2014 a zdroje financování. Tento Akční plán byl 

projednán v odborných pracovních skupinách, a dále v Komisi pro občanské záležitosti a 

Komisi sociální a bytové. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

K bodu 1 

Varianta a) 

Zastupitelstvo Města schvaluje spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši  

5 Kč na jednoho obyvatele města. 

Varianta b) 

Zastupitelstvo Města schvaluje spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši  

200 Kč na klienta – občana města a den. 

 

K bodu 2 

Zastupitelstvo Města schvaluje Akční plán pro rok 2014 ke Komunitnímu plánu 

sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

 
 Vážený pan  

Ing. Tomáš Hocke  

starosta  

Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335  

511 22 Turnov  

                                                                                                             V Liberci dne 21. 3. 2014  

 

Vážený pane starosto,  

Hospicová péče sv. Zdislavy je nestátní zdravotnické zařízení, nezávislé na politických a jiných 

institucí. Jsme řádní členové Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče České republiky. 

Našim posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin 

prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Nabízíme domácí 

hospicovou péči, rodinné pokoje v nemocnicích, terénní odlehčovací služby, poradnu Zdislava, 

půjčovnu zdravotních pomůcek, dobrovolníky a v neposlední řadě i lůžkový Hospic sv. Zdislavy, 

který začne pro občany Libereckého kraje fungovat již v roce 2015.  

V rámci systému financování lůžkového hospice jsme navrhli dvě varianty (viz příloha), první 

varianta je dle počtu obyvatel (pro vaše město to činí 71 000 Kč/rok), druhá varianta je dle počtu 

klientů. Liberecký kraj se v rámci tohoto systému zapojí polovinou, takže to vychází 5 

Kč/obyvatel/město a 5 Kč Liberecký kraj.  

Obracíme se na Vás s požadavkem o příspěvek na provozování lůžkového hospice, schválení naší 

žádosti ve Vašich orgánech. V případě odsouhlasení nějaké varianty Vás žádáme, abyste nám 

zaslali písemné stanovisko zastupitelstva a na podzim tohoto roku si alokovali požadovanou 

částku do Vašeho rozpočtu.  

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní podporu, která pro nás znamená, že naši práci oceňujete a že ji 

považujete za smysluplnou.  

 

Za tým Hospicové péče sv. Zdislavy  

 

Ing. Taťána Janoušková  

ředitelka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

 

 Financování hospice - kraj, města, obce  pro r.2015 

1. dle počtu obyvatel 5 Kč obec 10 Kč / obyvatele 
5 Kč Lib.kraj 
obec počet obyv. poč.obyv.% úhrada 

LB kraj 440000 2200000 100,0 
město Liberec 98500 492500 22,4 
město Jablonec 44200 221000 10,0 
město Č.Lípa 37000 185000 8,4 
město Turnov 14200 71000 3,2 
město N.Bor 12100 60500 2,8 
město Semily 8600 43000 2,0 
město Frýdlant 7400 37000 1,7 
město Tanvald 6600 33000 1,5 
město Žel.Brod 6200 31000 1,4 
město Jilemnice 5600 28000 1,3 
Doksy 5100 25500 1,2 
Mimoň 6700 33500 1,5 
Cvikov 4400 22000 1,0 
Nové Město p.S. 3800 19000 0,9 
Rokytnice n.J. 2900 14500 0,7 
Český Dub 2700 13500 0,6 
Hodkovice n.M. 2700 13500 0,6 
Hrádek n.N. 7600 38000 1,7 
Chrastava 6100 30500 1,4 
Jablonné v P. 3700 18500 0,8 
Lomnice n.P. 5600 28000 1,3 
obce 1 148300 741500 33,7 

                                               440000                                4400000                                                                            100,0 

Pozn.: pro jednoduchost počet obyvatel zaokrouhlen 

2. podle počtu klienta 
služba klienti počet rok celk.max. obložnost sazba/den sazba/den celkem 
den % celkem obec obec 

lůžkový 
hospic 

lůžko 28 365 10220 87 400 200 1778000 

terénní 
hospic 

domácnos
t 

10 365 3650 94 200 100 343500 

rodin.pok
oj 

lůžko 5 365 1825 86 100 50 78500 

2200000 
Lib.kraj 2200000 
celkem 4400000 
zpracovala : ing.Janoušková 
dne : 27.1.2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

 

 Předpokládaný roční rozpočet lůžkového a domácího hospice v r.2015 
výdaje (tis.) lůžkový terénní celkem 

spotřeba materiálu 2400 550 2950 
spotřeba energie 1100 150 1250 
služby 
(opravy,cestovné,ostatní) 

2800 700 3500 

mzdové nákl. 16800 5700 22500 
ost.nákl. 500 100 600 

                                              23600                               7200                         30800 

příjmy (tis.) lůžkový terénní celkem 

zdravot.pojištění, 
příspěvek na péči 

13200 0 13200 

platby klientů 2850 1100 3950 
dotace MPSV 2850 4300 7150 
dotace, granty - 
kraj,města,obce 

3300 1100 4400 

dary - fyzické,právnické 
osoby,nadace 

1400 700 2100 

                                             23600                               7200               30800 
Pozn. :  rozpočet lůžkového hospice dle průměru ostatních hospiců 

v ČR 
rozpočet terénního hospice dle skutečnosti r.2013 

Předpokládané financování lůžkového a terénního hospice v % 
 
lůžkový hospic 
 
zdravotní pojiš.       klienti                           MPSV                     dotace, granty                 dary 
přísp.na péči                                                                                 KÚ, města 
   
   

56% 12% 12% 14% 6% 
 
terénní hospic  
 
  

0% 15% 60% 15% 10% 
 
zpracovala : ing.Janoušková 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PŘ. Č. 4 
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Úvod  
 

Důvod zpracování dokumentu 
 

Akční plán je jednoduchým nástrojem pro řízení a kontrolu plnění rozvojových opatření 

schválených v Komunitním plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015, který byl 

doplněn v r. 2013 (dále také jen „KPSS T“). Jeho význam a obsah vychází nejen z obecných 

zásad implementace a monitoringu rozvojových dokumentů, ale je velmi výrazně přizpůsoben 

pro praktické a jednoduché využití v konkrétních podmínkách
1
.  

Zpracováním akčního plánu stanovíme konkrétní dílčí cíle pro realizaci jednotlivých 

strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, stanovíme priority cílů a plán realizace 

úkolů na r. 2014. 

Akční plán navazuje a vychází ze strategického dokumentu
2
, v kterém si město Turnov a obce 

ve správním obvodu ORP Turnov vytvořily objektivní základ pro rozhodování o jednotlivých 

prioritách. 

 

Mezi nejdůležitější úkoly Akčního plánu 2014 patří: 

 

 podpora rozhodovacích procesů a činností pro aktéry KPSS Turnovska,  

 zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů, 

 sjednocení přístupů při přípravě a realizaci opatření,  

 podpora pro jednání s dalšími subjekty (garanty opatření, partnery, krajem, 

poskytovateli dotací, poskytovateli služeb atd.). 

 

Akční plán pro rok 2014 vychází ze snahy implementovat do KPSS finanční plán pro 

naplňování jednotlivých aktivit s vazbou na rozpočet a zavést do plánování sociálních služeb 

v území kontrolní mechanismy s jejich následným vyhodnocováním v rámci monitoringu. 

 

 

Obsah AP 2014 zahrnuje dvě základní části: 

 stručnou textovou část 

 tabulkové výstupy soustředěné v příloze se dvěma tabulkami. 

 

 

Pro přehlednost a zachování souvislosti s Komunitním plánem sociálních služeb regionu 

Turnovska 2011 – 2015 a Akčním plánem 2014 bylo zachováno číselné členění aktivit a 

jednotlivých akcí dle výše uvedených dokumentů. 

 

Jednotlivé akce mají stanovené konkrétní garanty a odpovědnosti akcí a termíny zahájení a 

ukončení z důvodu snadné kontroly plnění Akčního plánu 2014. 

 

                                                 
1
Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, POLLYGRAF 2010, s. r. o, s. 62 

2
 Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 



 

2 Východiska  
 

Východiskem pro zpracování akčního plánu je uskutečněný monitoring KPSS T
3
,doplněné 

aktivity KPSS T schválené ZM v září 2013 a dále nové sociální služby, které zahájily činnost 

v Turnově v r. 2014 na základě potřeb občanů. 

Zásadním podkladem pro zpracování AP KPSS T jsou jednotlivé karty aktivit komunitního 

plánu, v kterých jsou rozpracovány některé ze stanovených priorit pracovních skupin. 

 

Další východiska:  

 výstupy monitoringu plnění KPSS T  

 předpokládané možnosti finančních zdrojů 

o rozpočty obcí 

o dotace MPSV 

o grantové programy Libereckého kraje 

o fondy EU 

 aktuální vývoj situace v poskytování některých druhů služeb, 

 předpokládané změny v poskytování služeb v souvislosti s probíhající aktualizací 

rozvojových plánů poskytovatelů, 

 doporučení Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v Libereckém 

kraji. 

 

 

 

Rozvojové aktivity jsou v KPSS T rozpracovány ve formě karet aktivit, které obsahují 

základní popis a parametry příslušné aktivity. Komunitní plán sociálních služeb regionu 

Turnovsko 2011-2015 obsahoval 8 karet aktivit, v září 2013 byl doplněn o dvě nové karty 

aktivit č. 9 a č. 10. Aktivity uvedené v kartách č. 4 a 7 jsou splněny, aktivita uvedená v kartě 

č. 5 byla zrušena. Aktivita uvedená v kartě č. 6 je ponechána. V současné době je služba 

dostačující, pouze v případě, že nebude zajištěna Panochovou nemocnicí v Turnově, bude 

nutné aktivitu obnovit. 

V tabulce č. 2 jsou aktivity očíslovány dle KPSS T 2011-2015, je zde uveden garant aktivity, 

náklady v r. 2014 a zdroje financování. Vzhledem k ročnímu časovému horizontu Akčního 

plánu jsou akce navrhovány s předpokládaným naplněním v příslušném kalendářním 

(rozpočtovém) roce. U akcí s delším předpokladem realizace bude uvedeno, jaká část je 

plánována pro daný rok 2014. 

 

 

Akční plán T 2014 (dále „AP 2014“) byl připravován se zástupci vedení Města Turnova, byl 

projednáván v odborných pracovních skupinách, v komisi sociální a bytové. Připomínky - 

např. termíny plnění, finanční náročnost, apod. – byly do AP 2014 zapracovány. 

 

 

3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP  
 

Pro naplnění AP 2014 bude rozhodující aktivní přístup určených nositelů akcí, včetně 

nezbytné spolupráce s garanty aktivit a dalšími možnými aktéry.  

                                                 
3
 Monitoring KPSS T proběhl v měsících  srpen a listopad 2013.  



V průběhu měsíce května 2014 proběhne jednání odborných pracovních skupin, které 

zhodnotí jednotlivé aktivity uvedené v návrhu AP 2014 a navrhnou ev. změny – např. ve 

finančních zdrojích i nákladech dle skutečnosti. V případě potřeby budou také upřesněni 

jednotliví garanti odpovědní za realizaci akcí.  

Monitorovací skupina se bude zabývat kontrolou plnění a případnými úpravami AP.  

 

Odpovědnost za plnění jednotlivých akcí mají jejich nositelé  - organizace poskytující sociální 

služby.  

 

Akční plán, konkrétně upřesnění finančních požadavků na realizaci jednotlivých opatření, je 

velmi dobře využitelný rovněž jako podklad pro jednání zástupců území s poskytovateli 

dotací. To se týká i projednávání požadavků s Libereckým krajem, ať už v rámci jednání 

Kolegia obcí II. a III. typu, projednávání žádostí o dotace, grantových programů, jednání se 

zástupci obcí nebo při jiných příležitostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Hana Kocourová – vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 

v Turnově 

Květen 2014 



4 Přílohy – tabulková část 
 

Tabulková část AP 2014 obsahuje následující výstupy: 

 

PŘÍLOHA A: Tabulka č. 1 Monitoring plnění KPSS T k 31.12.2013 

 

PŘÍLOHA B: Tabulka č. 2 Přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2014 

 

PŘÍLOHA C: Karta aktivit č. 11 



PŘÍLOHA A 

Tabulka č. 1 Monitoring plnění KPSS T k 31.12.2013 

 

Komunitní plán sociálních služeb Turnovska a služby s ním související 2011 - 2015 

Monitoring plnění KP 

stav k 31.12.2013 

ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ      

číslo 

aktivity 
název aktivity 

plánované 

období 

realizace 
stav plnění 

zásadní důvody 

neplnění/částeč

ného plnění 

NUTNÁ 

ZÁSADNÍ 

ZMĚNA KP ? 

AKTIVITU 

PONECHAT / 

UPRAVIT / VYŘADIT 

1 
Vytvoření zařízení pro osoby se 

zdravotním postižením 
2012 PLNĚNO  NE PONECHAT 

2 

Středisko pracovní rehabilitace 

duševně nemocných a zdravotně 

postižených v Turnově 

2012 PLNĚNO  NE PONECHAT 

3 

Udržení stávající sítě sociálních 

služeb pro skupinu seniorů v 

regionu Turnovsko, podpora 

pečujících osob 

2012 PLNĚNO  NE PONECHAT 

4 

Zřízení mobilní paliativní péče a 

rozšíření lůžek následné péče v 

Panochově nemocnici Turnov 

2012 SPLNĚNO  NE PONECHAT 

5 
Zřízení nízkoprahového klubu pro 

děti a mládež na Turnovsku 
2012 NEPLNĚNO  

ANO 

provedena 

září 2013 

Vyřazeno z KP 

6 

Vytvoření pracovního místa pro 

dětského klinického psychologa 

na Turnovsku 

2012 PLNĚNO  NE PONECHAT 

7 
Zřízení bytů pro matky s dětmi v 

krizi na Turnovsku 
2012 SPLNĚNO  NE PONECHAT 



8 

Udržení sítě sociálních služeb pro 

skupinu osob ohrožených 

sociálním vyloučením na 

Turnovsku 

2012 PLNĚNO  NE PONECHAT 

 

9 

Zřízení Občanské poradny v 

Turnově 
2014 PLNĚNO  ANO září 2013 PONECHAT 

10 
Zřízení terénní sociální služby pro 

rodiny s dětmi 
2014 PLNÉNO  ANO září 2013 PONECHAT 

11 Podpora samostatného bydlení 2014 PLNÉNO  ANO   PONECHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA B 

Tabulka č. 2 Přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2014 

Akční plán 2014 

  

PŘEHLED AKTIVIT URČENÝCH K PŘÍPRAVĚ REALIZACE V ROCE 2014 

číslo 

aktivity 

KPSS T 

název aktivity garant aktivity náklady 2013 zdroje financování 

1 
Vytvoření zařízení pro osoby se 

zdravotním postižením 

Předseda SLUNCE VŠEM, 

místostarosta Města Turnov 
5,5 mil. Kč Liberecký kraj, Město Turnov 

2 

Středisko pracovní rehabilitace duševně 

nemocných a zdravotně postižených 

v Turnově (oprava budovy) 

Předseda a manažer FOKUSU 

Turnov, vedoucí OSV 
200 tis. Kč 

Město Turnov, grantové fondy LK, 

MPSV, EU, dary 

3 
Zajištění stávající sítě sociálních služeb 

pro skupinu seniorů v regionu Turnovsko 

Místostarosta Města Turnov, 

vedoucí OSV, starostové obcí 

SO ORP, ředitelé zařízení 

42 mil. Kč 

Město Turnov, rozpočty obcí SO ORP 

Turnov, dotace MPSV, zdravotní 

pojišťovny, grantové fondy LK, 

MPSV, EU, uživatelé 

6 

Vytvoření pracovního místa pro 

dětského klinického psychologa na 

Turnovsku 

Místostarosta Města Turnov, 

vedoucí OSV, ředitel 

Panochovy nemocnice Turnov, 

zdravotní pojišťovny 

600 tis.Kč (mzdové náklady na 

rok) 
Zdravotní pojišťovny, granty, LK 

8 

Zajištění sítě sociálních služeb pro 

skupinu osob ohrožených sociálním 

vyloučením na Turnovsku 

Předsedové spolků -  Mostu k 

naději, Advaity, Fokusu 

Turnov, SLUNCE VŠEM, 

místostarosta Města Turnov, 

vedoucí OSV 

Náklady na činností všech 

poskytovatelů soc. služeb 

působících v ORP Turnov 

nelze zjistit, rozpočet Fondu na 

podporu sociální oblasti činí 

1,15 mil. Kč (zajištění sítě 

Město Turnov, rozpočty obcí SO ORP 

Turnov, dotace MPSV, grantové fondy 

LK, MPSV, EU, nadace, dary, 

uživatelé - úhrady 

9 
Zřízení Občanské poradny v 

Turnově 

Místopředsedkyně Rady 

zapsaného spolku “D“ 

občanského sdružení Liberec, 

místostarosta Města Turnova, 

vedoucí OSV 

60 tis. Kč 
Město Turnov, dotace MPSV,grantové 

fondy LK, EU, dary, nadace 



10 
Zřízení terénní sociální služby pro 

rodiny s dětmi 

Předseda OS D.R.A.K. 

Liberec, místostarosta Města 

Turnova, vedoucí OSV 

400 tis. Kč 
Město Turnov, grantové fondy LK, 

MPSV, EU, dary, nadace 

11 Podpora samostatného bydlení 
Předseda a manažer FOKUSU 

Turnov, vedoucí OSV 
500 tis. Kč 

Město Turnov, grantové fondy LK, 

PSV, EU, dary, nadace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA AKTIVITY 

Číslo aktivity: 11 

Název aktivity Podpora samostatného bydlení 

Vazba na dílčí cíl: 

Cíl 5 – Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 

(+Cíl 5 –  SPRSS LK, SPMT ) 

Cílové skupiny 

uživatelů: 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Osoby s mentálním postižením 

Dotčené druhy 

sociálních služeb (§): 
§ 43 Podpora samostatného bydlení 

Doba realizace: 2014+ 

Zahájení: 2014 

Ukončení:  

Územní působnost: ORP Turnov 

Garant aktivity: Město Turnov 

Partneři aktivity: 

Spádové obce 

Liberecký kraj, MPSV ČR 

Poskytovatelé  

Celkové náklady: 
 Hrubý odhad ročních nákladů na provoz sociální služby je  500 tis. Kč  

Rozdělení nákladů: 

§ 43 500.000  Kč/rok  

  

  

Zdroje financování: MPSV ČR, Liberecký kraj, Město Turnov 

Rizika realizace: 

 
Absence finančních prostředků, nezájem ze strany uživatelů 

Komentář: 

Tato sociální služba napomůže ke zvládání a zdokonalování činností k zajištění 

soběstačnosti při vedení domácnosti, tj. nácvik domácích prací, hospodaření 

s penězi, péče o vlastní osobu a domov, zvládání kontaktů se společenským 

prostředím a aktivní využití volného času. 

Poznámky:   



 

 


