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Úvod 
 

Město Litoměřice komunitně plánuje již od roku 2004. První dva komunitní plány byly koncipovány 

na tři roky (2004 – 2006, 2007 – 2009), třetí plán na roky čtyři (2010 – 2013) a poslední, čtvrtý plán 

na období let 2014 – 2017. Za  trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť sociálních 

a souvisejících služeb. V rámci komunitního plánování pracují čtyři pracovní skupiny: 

 skupina pro osoby se zdravotním postižením,  

 skupina pro seniory,  

 skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny,  

 skupina pro rodinu, děti a mládež. 

Město Litoměřice získalo v roce 2013 za dlouholetou podporu sociálních služeb cenu Ď, která je určena 

mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR a je 

udělována od roku 2001. 

Komunitní plánování sociálních služeb se podílelo také na vzniku dalších strategických dokumentů 

města, ze kterých jmenujme například Koncepci proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 města 

Litoměřice nebo Koncepci rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019. 

V roce 2016 poskytlo město Litoměřice dotaci na podporu sociálních služeb ve výši 6 291 000,- Kč, které 

rozdělilo mezi 9 poskytovatelů a 31 služeb. V roce 2017 doposud uvolnilo z rozpočtu města 6 000 000,- 

Kč, kterými podpořilo 30 služeb poskytovaných 8 poskytovateli. Vyjma tyto dotace financuje město 

sociální služby poskytované příspěvkovou organizací města. 
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Zadání výzkumu, metodologie 
 

Předmětem výzkumu je vytvoření podkladové analýzy pro Komunitní plánování sociálních služeb v 

rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice.  Cílem analýzy je popsat 

sociodemografické charakteristiky obyvatel správního obvodu a zjištění potřeb zadavatelů, 

poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 

Sociodemografická analýza je zaměřena zejména data týkající se obyvatel a domácností žijících ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice. Hlavním zdrojem informací jsou zjištění 

Českého statistického úřadu při Sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB) z let 2011, demografické ročenky 

obcí a krajů, veřejná databáze a jiné. Současně jsme se věnovali popisu sítě služeb na základě analýzy 

sekundárních dat dostupných v Registru poskytovatelů sociálních služeb.  

Analýza potřeb z perspektivy zadavatelů si kladla za cíl zjistit potřeby v konkrétních místech (obcích) 

ORP a míru využívání služeb. K identifikaci potřeb bude využito plošného strukturovaného dotazování 

ve všech obcích správního obvodu – plošné zjišťování potřeb, využívání služeb, dostupnosti, 

vytíženosti, spolupráce, síťování apod. mezi reprezentanty obcí. Na základě plošného dotazování dojde 

k identifikaci obcí, které jsou ve srovnání s ostatními výraznějšími nositeli sociálních problémů. V těchto 

obcích bude uskutečněno další dotazování, především formou individuálních polostrukturovaných 

rozhovorů s tzv. názorovými vůdci.  

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb si klade za cíl nalézt a popsat hlavní aktuální 

potřeby v kontextu poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v prostoru správního obvodu ORP 

Litoměřice. Analýza se zaměří na zjišťování potřeb prostřednictvím kvalitativní výzkumné metody. 

Analýza potřeb je postup, který se přes určení žádoucího stavu a pojmenovávání překážek a problémů 

dostává k nalezení a pojmenování skutečných potřeb. Potřeby budou zjišťovány metodu tzv. focus 

groups, která se zakládá na skupinové konverzaci.  

 

Přehled použitých metod a technik 

 

Sekundární analýza dat je analýza založená na opětovné interpretaci již získaných dat, která byla 

pořízena pro jiný výzkumný záměr. Mezi výhody sekundární analýzy patří větší rozsah zdrojů, které má 

výzkumník k dispozici. Sekundární analýzu dat využijeme zejména za účelem zpracování 

sociodemografické analýzy a při zjišťování stávajících sociálních služeb. 
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Polostrukturovaný rozhovor je částečně řízeným rozhovorem, který má předem daný soubor témat a 

volně přidružených otázek, ale jejich pořadí a formulace může být výzkumníkem mírně pozměněna. 

Konkrétní otázky, které se zdají tazateli nevhodné, mohou být dokonce i vynechány a naopak mohou 

být přidány otázky nové. Polostrukturované rozhovory jsou pružnější a volnější než strukturované, ale 

jsou organizovanější a systematičtější než nestrukturované rozhovory. V rámci zakázky provedeme 

polostrukturované rozhovory se zástupci obcí ORP. 

Strukturované kvalitativní dotazování je dotazování na předem přesně stanovené otevřené otázky. 

Cílem je získat srovnatelná data od širokého okruhu respondentů. 

Focus group (ohnisková skupina) je kvalitativní výzkumnou metodou, která umožňuje hlubší 

porozumění danému problému. Jedná se o skupinovou diskusi na zvolené téma. V případě této zakázky 

využijeme focus group se zástupci sociálních služeb k zjištění potřeb. 
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1. Sociodemografická analýza 
 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se nachází v Ústeckém kraji a rozprostírá se na 

území o rozloze větší než 47 tisíc hektarů (47 058). Většina území je tvořena zemědělskou půdou (66,5 

%) a lesy (20,4 %), zastavěná plocha představuje 937 hektarů, tedy 2 % celého území.  

 

 
Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017 

 

 

1.1. Obce správního obvodu ORP Litoměřice 
 

Správní obvod ORP Litoměřice čítá 40 obcí, ve kterých žilo k 31.12.2016 téměř 60 tisíc obyvatel (59 

241).  Mužů žije v obvodu ORP Litoměřice 29 312 a na obyvatelstvu se podílejí bezmála polovinou (49,5 

%). Žen je o 1 % více než mužů a představují více než polovinu obyvatel (50,5 %; 29 929). 

Největším sídlem v rámci správního obvodu je město Litoměřice, které jako jediné počtem obyvatel 

přesahuje hranici 20 tisíc.  Dalšími centry v rámci obvodu jsou obce Štětí a Úštěk, které jsou obcemi 

s pověřenými obecními úřady. Podívejme se nyní blíže na obce z hlediska počtu obyvatel. 
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Již jsme se zmínili, že správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice je tvořen čtyřiceti obcemi. 

Pokud tyto obce rozdělíme do velikostních skupin podle počtu obyvatel, zjistíme, že ve více než 

polovině z nich žije méně než 500 obyvatel (57,5 %; 23 obcí). V dalších patnácti obcích žije mezi 500 až 

4 999 obyvateli. Více než 5 000 obyvatel nalezneme pouze ve dvou obcích.  

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Srovnání počtu obcí v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel v letech 2006 – 2016 nám 

prozrazuje, že ke změnám docházelo zejména v počtu obcí v kategorii obcí do 199 obyvatel a 

v kategorii od 200 do 499 obyvatel. Počet obcí, v nichž žije méně než 199 obyvatel, se snížil v průběhu 

sledovaných let ze 13 obcí na 9 obcí (o 4 obce). Vzrostl počet obcí s 200 až 499 obyvateli, z 11 v roce 
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2006 na 14 v roce 2016 (o 3 obce) a přibyla jedna obec v kategorii od 1 000 do 4 999 obyvatel (2006 – 

8 obcí; 2016 – 9 obcí). 

Detailnější informace o počtu obyvatel v jednotlivých obcích SO ORP Litoměřice k 31.12.2016 nám 

přináší následující tabulka.  

Počet obyvatel v obcích SO ORP Litoměřice, k 31.12.2016 

Název obce 
Počet 
obyvatel 

Podíl na počtu 
obyvatel ORP 

Staňkovice 43 0,1% 

Oleško 88 0,1% 

Horní Řepčice 96 0,2% 

Rochov 116 0,2% 

Levín 135 0,2% 

Michalovice 152 0,3% 

Chudoslavice 156 0,3% 

Kamýk 159 0,3% 

Malíč 167 0,3% 

Píšťany 202 0,3% 

Mlékojedy 212 0,4% 

Chotiněves 212 0,4% 

Miřejovice 213 0,4% 

Hlinná 253 0,4% 

Dolánky nad Ohří 279 0,5% 

Drahobuz 283 0,5% 

Býčkovice 291 0,5% 

Vrutice 311 0,5% 

Račice 335 0,6% 

Trnovany 388 0,7% 

Brňany 426 0,7% 

Ploskovice 449 0,8% 

Velké Žernoseky 483 0,8% 

Žalhostice 525 0,9% 

Třebušín 555 0,9% 

Lovečkovice 556 0,9% 

Libochovany 566 1,0% 

Travčice 619 1,0% 

Snědovice 782 1,3% 

Brozany nad Ohří 1 333 2,3% 

Polepy 1 375 2,3% 

Křešice 1 407 2,4% 

Liběšice 1 507 2,5% 

Žitenice 1 532 2,6% 

Hoštka 1 728 2,9% 

Bohušovice nad Ohří 2 504 4,2% 

Úštěk 2 881 4,9% 

Terezín 2 947 5,0% 

Štětí 8 807 14,9% 

Litoměřice 24 168 40,8% 

Celkem ORP Litoměřice 59 241 100,0% 

Zdroj: ČSÚ, 2017 
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Nejméně lidnatou obcí jsou Staňkovice, ve kterých žije 43 obyvatel. V dalších dvou obcích žije méně 

než 100 obyvatel, jsou jimi Oleško (88 obyvatel) a Horní Řepčice (96 obyvatel). Nejlidnatější obcí jsou 

Litoměřice, které obývá 24 168 obyvatel, což představuje dvě pětiny obyvatel správního obvodu (40,8 

%). Následuje Štětí s 8 807 obyvateli, Terezín s 2 947 obyvateli a Úštěk s 2 881 obyvateli. 

 

1.2. Vývoj počtu obyvatelstva 

 

Přírůstek nebo úbytek obyvatel může být způsoben jednak přirozeným přírůstkem nebo migrací 

obyvatel. Podívejme se nyní, jak se vyvíjel počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 

působností a také v jednotlivých obcích. 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Vývoj počtu obyvatel správního obvodu mezi roky 2001 až 2016 má pozitivní trend, mezi roky 2001 a 

2016 došlo k nárůstu počtu obyvatel o 1 560 obyvatel (z 57 681 v roce 2011 na 59 241 v roce 2016). 

V rámci sledovaného období můžeme pozorovat období poklesu obyvatel (například mezi roky 2004 

až 2006 nebo mezi roky 2008 až 2010) a období nárůstu počtu obyvatel (zejména mezi lety 2006 až 

2008 a mezi roky 2010 a 2011). Křivka znázorňující vývoj počtu obyvatel nám také prozrazuje, že 

zejména v posledních šesti letech nedochází k výraznému úbytku či přírůstku obyvatel, ale spíše ke 

stagnaci počtu obyvatel. 
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Ve sledovaných šestnácti letech jsme zaznamenali nejvyšší počet obyvatel v roce 2011 (59 388 

obyvatel), nejnižší v roce 2006 (56 578 obyvatel). 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Graf přinášející detailnější pohled na přírůstky/úbytky počtu obyvatel v posledních deseti letech, nám 

prozrazuje, že výrazně nejvíce obyvatel přibylo v roce 2007, kdy nárůst činil 2 094 osob a v roce 2008 

(461 osob). Nejznatelnější úbytek obyvatel jsme zaznamenali v roce 2009 (o 324 osob) a 2010 (o 221 

osob). K nápadnějšímu pohybu počtu obyvatel došlo ještě v roce 2013, kdy ve správním obvodu ubylo 

180 obyvatel.  

Následující tabulka nám přináší informace o celkovém přírůstku a úbytku obyvatel v jednotlivých 

obcích SO ORP Litoměřice v posledních deseti letech. Poslední sloupec pak udává, kolik obyvatel 

v průběhu sledovaných let v obcích přibylo či naopak ubylo. 

Celkový přírůstek v obcích SO ORP Litoměřice v letech 2007 - 2016 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 

Miřejovice  0 -2 7 7 -2 4 3 3 1 8 29 

Žitenice  56 40 8 1 29 38 -5 0 14 -9 172 

Oleško  4 -6 -5 -2 -2 4 -7 3 5 6 0 

Malíč  -5 2 5 3 -2 6 3 -5 6 1 14 

Michalovice  29 -3 -4 -4 -1 -2 -1 2 -6 2 12 

Píšťany  -2 20 -7 5 7 6 -6 1 -8 -6 10 

Horní Řepčice  8 -1 1 -1 2 -3 -6 -2 1 -6 -7 

Kamýk  1 -1 5 13 -2 -3 4 5 -7 6 21 

Býčkovice  -4 13 50 -40 -4 -10 -6 -1 -12 11 -3 

Chudoslavice -6 -4 16 4 9 2 -2 2 7 -9 19 

Staňkovice  2 -2 -3 20 9 3 -8 -5 -4 -3 9 

Dolánky nad Ohří  -8 14 7 7 0 4 -16 6 17 -1 30 

Litoměřice  677 55 -194 -167 58 -72 -180 -35 5 62 209 

Bohušovice n. Ohří  2 1 -28 -31 24 11 -19 -6 -23 -10 -79 

Brňany  9 3 -10 -4 8 -10 16 7 -9 -12 -2 

Brozany nad Ohří  208 18 13 -10 38 44 47 2 -26 21 355 

Drahobuz  2 12 -3 13 -6 -1 -5 -4 16 13 37 

Hlinná  4 3 9 4 12 -3 10 1 -5 4 39 
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Hoštka  71 26 48 34 39 -2 29 8 8 -15 246 

Chotiněves 10 3 -1 9 -7 7 -7 9 -14 7 16 

Křešice 44 2 14 3 -8 13 -20 -9 10 -17 32 

Levín 3 -5 17 -1 2 8 3 -4 0 6 29 

Liběšice 14 20 13 11 -32 26 -33 12 -10 -23 -2 

Libochovany  5 8 -14 18 14 11 -12 -27 7 -11 -1 

Lovečkovice  2 15 -1 8 5 14 3 9 6 11 72 

Mlékojedy  -2 5 15 0 2 7 2 3 -2 -6 24 

Ploskovice -5 9 28 4 -9 31 6 -16 1 14 63 

Polepy 113 -1 -63 -5 13 4 6 4 22 -6 87 

Račice 2 -5 5 -2 -1 0 -5 10 10 1 15 

Rochov -1 6 0 1 -2 9 -1 7 -6 3 16 

Snědovice -11 19 2 15 -8 9 13 14 4 18 75 

Štětí  653 -71 -318 -116 -63 -133 8 -2 -32 -54 -128 

Terezín  78 13 6 27 -81 -47 -1 -35 10 31 1 

Travčice  7 5 1 10 -2 3 9 0 1 7 41 

Třebušín  16 27 -4 7 9 -4 2 -10 -4 12 51 

Úštěk 63 188 80 -107 -22 -1 -6 19 44 13 271 

Velké Žernoseky 38 3 -17 16 -8 -5 4 1 3 -7 28 

Vrutice -1 10 -1 7 11 -15 1 0 6 1 19 

Žalhostice  8 10 0 3 -1 -5 -8 -2 10 -14 1 

Trnovany  10 10 -1 19 10 5 5 8 8 4 78 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Obcemi s nejvyšším přírůstkem obyvatel jsou Brozany nad Ohří (o 355 osob), Úštěk (o 271 osob), 

Hošťka (o 246 osob), Litoměřice (o 209 osob) a Žitenice (o 172 osob). Naopak největší úbytek obyvatel 

jsme zaznamenali v obcích Štětí (o 128 osob) a Bohušovice nad Ohří (o 79 osob). 

Celkový přírůstek obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice je způsoben 

zejména migrací obyvatelstva. Podívejme se nyní blíže na přirozený přírůstek/úbytek obyvatel a také 

migrační saldo. 

 

1.2.1. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva 

 

Přirozený přírůstek/úbytek nám říká, jaký je rozdíl mezi počtem živě narozených osob a počtem 

zemřelých. V případě, kdy počet živě narozených převyšuje počet zemřelých, dochází k přirozenému 

přírůstku, pokud je tomu naopak, hovoříme o přirozeném úbytku obyvatel.  
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

 

Přirozený přírůstek obyvatel vykazují obce správního obvodu ORP Litoměřice ve čtyřech z deseti 

sledovaných let, a to v první polovině sledovaného období. V letech 2007, 2008, 2010 a 2011 ve 

správním obvodě převyšoval počet živě narozených dětí počet zemřelých obyvatel. Od roku 2012 

dochází pravidelně k přirozenému úbytku obyvatel, který byl nejvyšší v roce 2013 (o 118 osob). Do 

budoucna se dá předpokládat, že bude nadále docházet k přirozenému úbytku obyvatel. Přirozený 

přírůstek v předchozích letech byl způsoben vstupem silných 70. ročníků do fáze rodičovství. 

Přirozený přírůstek v obcích SO ORP Litoměřice v letech 2007 - 2016 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 

Miřejovice  0 -1 2 0 -3 0 1 1 0 2 2 

Žitenice  2 -5 0 6 7 4 -3 1 -3 -11 -2 

Oleško  0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 2 -1 0 -7 

Malíč  0 0 2 1 0 5 -1 0 1 1 9 

Michalovice  -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 0 0 -1 -6 

Píšťany  0 1 -3 1 1 -3 -1 -2 -2 -3 -11 

Horní Řepčice  0 0 -1 -1 -2 3 -2 -1 -1 0 -5 

Kamýk  -3 -1 3 -1 -2 3 2 0 -2 -1 -2 

Býčkovice  -2 -4 0 -1 1 -3 -2 3 -2 0 -10 

Chudoslavice -3 1 3 2 1 1 -2 1 0 -3 1 

Staňkovice  -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -4 

Dolánky nad Ohří  -4 2 2 2 0 0 -1 0 1 0 2 

Litoměřice  109 47 3 31 66 36 -32 -28 -3 0 229 

Bohušovice n. Ohří  3 7 5 11 9 4 9 0 7 -3 52 

Brňany  1 5 1 -2 -4 -3 -1 -3 -2 1 -7 

Brozany nad Ohří  2 15 4 -4 7 3 0 0 2 -1 28 

Drahobuz  -2 2 -3 2 1 -3 -3 -1 5 3 1 

Hlinná  3 0 3 0 4 0 2 1 -3 2 12 

Hoštka  14 7 1 6 13 0 9 11 9 3 73 

Chotiněves 1 -1 0 -1 -2 2 -6 3 -1 1 -4 

Křešice 13 7 -6 2 1 0 -11 -4 -6 -3 -7 

Levín -1 -1 0 -4 2 0 -1 1 -2 -2 -8 

Liběšice -9 8 -12 -11 -13 -5 -21 1 2 -9 -69 

Libochovany  -1 -3 -3 5 10 6 -3 -9 0 -2 0 

Lovečkovice  1 -2 1 5 -1 -1 2 2 2 -1 8 

Mlékojedy  0 -3 -1 -2 -3 -1 -2 1 -1 -1 -13 

Ploskovice 3 3 5 -1 3 2 -3 3 -4 -1 10 

Polepy 2 -3 -6 1 8 -5 5 4 -4 0 2 

Račice 2 -3 2 0 0 -2 0 1 0 -5 -5 
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Rochov 1 0 0 0 1 0 -1 2 2 0 5 

Snědovice -6 0 -12 -4 -4 3 -6 3 3 -7 -30 

Štětí  18 25 16 33 -4 -27 4 -1 -14 -16 34 

Terezín  -17 -14 -9 -15 -12 -24 -33 -29 -34 -20 -207 

Travčice  0 1 3 2 0 -3 3 -1 -1 3 7 

Třebušín  1 2 3 1 0 -8 -3 -5 -4 -2 -15 

Úštěk -3 0 -4 -3 -5 -6 -12 0 -9 10 -32 

Velké Žernoseky 1 3 -3 1 3 -8 4 -3 2 -3 -3 

Vrutice 2 4 1 -2 -1 -1 -1 -1 -3 2 0 

Žalhostice  0 2 1 -3 3 -7 -1 -4 -1 -1 -11 

Trnovany  1  7  -2  1  -2  5  -3  -1  5  1 12 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek/úbytek napříč obcemi správního obvodu v součtu 

posledních deseti let, zjistíme, že nejvyšší přirozený přírůstek vykazují Litoměřice (229 osob) a Hošťka 

(73 osob). Přirozený úbytek byl nejvyšší v Terezíně (o 207 osob) a Liběšicích (69 osob). 

 

1.2.2. Migrační přírůstek/úbytek obyvatelstva 

 

Migrační přírůstek/úbytek obyvatelstva nám udává, zda převládá stěhování obyvatelstva do správního 

obvodu nebo naopak za jeho hranice. 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Z grafu je patrné, že nejvyššího migrační přírůstek byl ve správním obvodu ORP Litoměřice zaznamenán 

v roce 2007, kdy počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 1 967 osob. Migrační přírůstek 

byl také zaznamenán v roce 2008 (o 355 osob) a v letech 2014 až 2016. V letech 2009 až 2013 

docházelo k migračnímu úbytku. 
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Situaci v jednotlivých obcích nám ukazuje následující tabulka. Je potřeba si uvědomit, že informace o 

migračním/úbytku v obcích nelze porovnávat s migračním úbytkem/přírůstek v rámci správního 

obvodu ORP, neboť zahrnuje migraci obyvatel také mezi jednotlivými obcemi. 

Přírůstek/úbytek stěhováním v obcích SO ORP Litoměřice v letech 2007 - 2016 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem  

Miřejovice  0 1 5 7 1 4 2 2 1 6 29 

Žitenice  54 45 8 -5 22 34 -2 -1 17 2 174 

Oleško  4 -5 -3 0 -1 5 -6 1 6 6 7 

Malíč  -5 2 3 2 -2 1 4 -5 5 0 5 

Michalovice  30 -2 -3 -6 0 -1 1 2 -6 3 18 

Píšťany  -2 19 -4 4 6 9 -5 3 -6 -3 21 

Horní Řepčice  8 -1 2 0 4 -6 -4 -1 2 -6 -2 

Kamýk  4 0 2 14 0 -6 2 5 -5 7 23 

Býčkovice  -2 17 50 -39 -5 -7 -4 -4 -10 11 7 

Chudoslavice -3 -5 13 2 8 1 0 1 7 -6 18 

Staňkovice  3 -2 -3 21 9 3 -7 -5 -3 -3 13 

Dolánky nad Ohří  -4 12 5 5 0 4 -15 6 16 -1 28 

Litoměřice  568 8 -197 -198 -8 -108 -148 -7 8 62 -20 

Bohušovice n. Ohří  -1 -6 -33 -42 15 7 -28 -6 -30 -7 -131 

Brňany  8 -2 -11 -2 12 -7 17 10 -7 -13 5 

Brozany nad Ohří  206 3 9 -6 31 41 47 2 -28 22 327 

Drahobuz  4 10 0 11 -7 2 -2 -3 11 10 36 

Hlinná  1 3 6 4 8 -3 8 0 -2 2 27 

Hoštka  57 19 47 28 26 -2 20 -3 -1 -18 173 

Chotiněves 9 4 -1 10 -5 5 -1 6 -13 6 20 

Křešice 31 -5 20 1 -9 13 -9 -5 16 -14 39 

Levín 4 -4 17 3 0 8 4 -5 2 8 37 

Liběšice 23 12 25 22 -19 31 -12 11 -12 -14 67 

Libochovany  6 11 -11 13 4 5 -9 -18 7 -9 -1 

Lovečkovice  1 17 -2 3 6 15 1 7 4 12 64 

Mlékojedy  -2 8 16 2 5 8 4 2 -1 -5 37 

Ploskovice -8 6 23 5 -12 29 9 -19 5 15 53 

Polepy 111 2 -57 -6 5 9 1 0 26 -6 85 

Račice 0 -2 3 -2 -1 2 -5 9 10 6 20 

Rochov -2 6 0 1 -3 9 0 5 -8 3 11 

Snědovice -5 19 14 19 -4 6 19 11 1 25 105 

Štětí  635 -96 -334 -149 -59 -106 4 -1 -18 -38 -162 

Terezín  95 27 15 42 -69 -23 32 -6 44 51 208 

Travčice  7 4 -2 8 -2 6 6 1 2 4 34 

Třebušín  15 25 -7 6 9 4 5 -5 0 14 66 

Úštěk 66 188 84 -104 -17 5 6 19 53 3 303 

Velké Žernoseky 37 0 -14 15 -11 3 0 4 1 -4 31 

Vrutice -3 6 -2 9 12 -14 2 1 9 -1 19 

Žalhostice  8 8 -1 6 -4 2 -7 2 11 -13 12 

Trnovany  9 3 1 18 12 0 8 9 3 3 66 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Migrační přírůstek v součtu námi sledovaných let 2007 až 2016 jsme zaznamenali ve 35 obcích, nejvyšší 

v Brozanech nad Ohří (327 osob), Úštěku (303 osob) a Terezíně (208 osob). Nejvyšší migrační úbytek 

vykazuje obec Štětí (162 osob) a Bohušovice nad Ohří (131 osob). 

Nyní se ještě podívejme na přistěhovalé a vystěhovalé obyvatelstvo podle věku, kterému se věnuje 

následující graf. 
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Je patrné, že nejvíce migrujících obyvatel je v produktivním věku 15 až 64 let, následují děti ve věku 0 

až 14 let a nejméně často se do obvodu a také z něj stěhují osoby starší 65 let. 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Z hlediska pohlaví se stěhování do obvodu ORP Litoměřice a také za jeho hranice, dotýkalo v první 

polovině sledovaného období častěji mužů. V období let 2011 až 2013 byla situace poměrně vyrovnaná 

a v letech 2014 a 2015 se stěhování dotýká mírně více žen než mužů.  
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Vnitřní stěhování v rámci obvodu ORP Litoměřice je poměrně častým jevem a ročně se dotýká necelého 

tisíce osob. Nejméně osob se v rámci správního obvodu stěhovalo v roce 2011 (682 osob) a nejvíce 

v roce 2010 (819 osob). Z hlediska pohlaví osob, které se v rámci SO ORP stěhují, se dá říci, že od roku 

2006 do roku 2010 v rámci ORP častěji migrovali muži než ženy a v druhé polovině sledovaného období, 

v letech 2011 – 2015, mírně převládají stěhující se ženy (2015 – 53,3 %). V průběhu sledovaného 

období se nejčastěji v rámci obvodu ORP stěhují osoby v produktivním věku (2015 – 65,7 %), 

následovány osobami v předproduktivním věku (2015 – 29,5 %) a jen málo osob v poproduktivním 

věku (2015 - 4,8 %).  

 

1.3. Obyvatelstvo podle věku  

 

Nyní se podíváme na věkovou strukturu obyvatel SO ORP Litoměřice. Průměrný věk obyvatel se 

zvyšuje. Na konci roku 2006 činil průměrný věk 39,6 let a o deset let později dosahoval 41,6 let. 

Obyvatelstvo tedy zestárlo v průměru o 2 roky. Průměrný věk je vyšší u žen (42,9 let) než u mužů (40,3 

let). 

Průměrně nejvyššího věku dosahují obyvatele obcí Levín (46,8 let), Píšťany (46,6 let), Staňkovice (44,9 

let) a Chotiněves (44,2 let). Naopak obyvatelé s nejnižším průměrným věkem žijí v obcích Hošťka (38,8 

let) Chudoslavice (39 let), Brozany nad Ohří (39,7 let), Trnovany (39,8 let) a Rochov (39,9 let). 
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Obyvatelstvo je zastoupeno zejména skupinou obyvatel v produktivním věku (65,9 %; 39 047 osob). 

Početně druhou nejsilnější skupinou jsou lidé v poproduktivním věku, kteří představují téměř pětinu 

obyvatel (18,1 %; 10 716 osob) a následuje skupina osob v předproduktivním věku 0 – 14 let (16 %; 

9 478 osob). 

Graf věnující se obyvatelstvu podle hlavních věkových skupin v letech 2007 a 2016, nám dále 

prozrazuje, že k nejvýraznější změně došlo ve skupině obyvatel v produktivním věku, kde jejich podíl 

poklesl o 6 %. Přibylo obyvatel ve věku 65 a více let (o 4,9 %) a také v předproduktivním věku 0 – 14 let 

(o 1,1 %). Z grafu je tedy patrné, že dochází ke stárnutí populace, kdy slábne zastoupení obyvatelstva 

v produktivním věku a přibývá osob ve věku poproduktivním. 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 
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Index stáří nám udává, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí ve věku 0 – 14 let. V roce 

2006 připadalo na 100 obyvatel ve věku 0 až 14 let 85,6 obyvatel ve věku 65 let a více, na konci roku 

2015 to bylo o 25,3 obyvatel více (110,9 osob). 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Strom života (věkovou pyramidu) lze zařadit mezi regresivní typ. Základna grafu, kterou představují 

osoby ve věku do 20 let, početně nedosahuje velikosti vyšších pater.  Nejsilněji je zastoupena populace 

ve věku 33 až 45 let a 59 až 69 let. V delším časovém horizontu se bude celkový počet obyvatel snižovat 

a bude docházet ke stárnutí populace. Podíl mužů a žen je poměrně vyrovnaný až do 64 let věku. U 

osob ve věku 65 a více let jsou více zastoupeny ženy, což souvisí s vyšší nadějí žen na dožití.  

 

1.4. Sňatečnost, rozvodovost a živě narozené děti 

 

Následující část sociodemografické analýzy se zaměřuje na vybrané charakteristiky populace správního 

obvodu ORP Litoměřice z hlediska počtu sňatků a rozvodů. 
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Křivky zobrazující počet uzavřených sňatků a počet rozvodů mají kolísavý průběh. V námi sledovaných 

letech jsme nejvíce sňatků zaznamenali v letech 2006 až 2008, kdy jejich počet každoročně přesáhl 300 

sňatků. Nejméně sňatků bylo uzavřeno v roce 2015 s počtem 237 uzavřených manželství. Nejvíce 

sňatků bylo v roce 2016 uzavřeno ve městě Litoměřice (110), dále ve Štětí (43) a v Úštěku (22). Počty 

rozvodů postupně klesaly od roku 2007 (220) až do roku 2012 (146), v letech 2013 a 2014 jejich počet 

vzrostl a v roce 2015 jsme zaznamenali nejmenší počet rozvedených manželství (143). 

 

            

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Na 100 sňatků připadá v průběhu námi sledovaných let 55 až 78,2 rozvodů. Nejnižší počet rozvodů na 

100 sňatků jsme zaznamenali v letech 2006 (55), 2012 (59,3) a 2015 (60,3), naopak nejvyšší v roce 2009 

(78,2) a v roce 2014 (75,3).   
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Při srovnání věku žen v době sňatku v roce 2006 a 2015 zjistíme, že se snížil podíl žen, které v době 

vstupu do manželství měly 29 let a méně, zejména podíl žen ve věkové kategorii 20 – 24 let (o 11,6 %). 

Naopak vzrostl podíl žen, které spadaly do vyšších věkových kategorií nad 30 let, zejména ve věku 35 

– 39 let (o 8,5 %).  V roce 2006 činil podíl nevěst ve věku 30 a více let na celkovém počtu nevěst 40,5 

%, v roce 2015 byl tento podíl o 13,5 % vyšší a dosahoval 54 %. 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Také věk mužů vstupujících do manželství se v porovnání let 2006 a 2015 zvýšil. Narostl zejména podíl 

ženichů ve věku 35 – 39 let (o 6,9 %; z 9,1 % na 16 %) a ve věku 40 a více let (o 5,4 %; z 22 % na 27,4 %) 

na úkor mužů, kteří vstupovali do manželství ve věku 29 let a méně.  
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Průměrný věk nevěsty se zvýšil z 31,3 let v roce 2006 na 33,5 let v roce 2015, tedy o 2,2 roky. Průměrný 

věk ženicha stoupl o 1,6 let, z 34,4 let v roce 2006 na 36 let v roce 2015. Věk nevěsty byl v roce 2015 

v průměru o 2,5 roku nižší než věk ženicha.  

Manželství jsou uzavírána z více než poloviny páry, které vstupují do manželství poprvé (2006 – 59,5 

%; 2015 – 62 %).   

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

V průběhu všech sledovaných let jsou nejčastěji rozváděna manželství, která trvají 15 a více let (2015 

– 42,7 %). Necelou pětinu rozvodů představují rozvody trvající 10 – 14 let (2015 – 19,6 %), 5 – 9 let 

(2015 - 17,5 %) a 2 – 4 roky (2015 - 16,1 %). Nejméně časté jsou rozvody manželství s délkou trvání 1 

rok a méně (2015 – 4,2 %). 
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Zdroj: ČSÚ, 2017 

Podíl rozvodů s nezletilými dětmi na celkovém počtu rozvodů se v průběhu sledovaných let pohybuje 

okolo tří pětin. Nejnižší podíl rozvodů s nezletilými dětmi jsme zaznamenali v roce 2013 (53,5 %), 

nejvyšší v roce 2011 (65,4 %).  

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Počet rozvodů na 1 000 obyvatel mezi roky 2007 až 2012 postupně klesal – z 3,9 rozvodů na 2,5 rozvodů 

na 1 000 obyvatel. V letech 2013 a 2014 jejich počet opět stoupl (na 3,2 v roce 2014) a v roce 2015 

došlo k velkému poklesu na 2,4 rozvodů na 1 000 obyvatel. 
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Odkládání mateřství do pozdějšího věku partnerů, zvyšující se podíl nesezdaných soužití a 

vyšší počet dětí narozených mimo manželství, to jsou trendy projevující se v posledních 

letech. Podívejme se nyní na situaci v těchto oblastech ve správním obvodu ORP Litoměřice.  

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Křivka, věnující se počtu živě narozených dětí má tvar sinusoidy, přesto má pozvolný klesající 

charakter. V průběhu let 2006 až 2016, se nejvíce dětí narodilo v roce 2008 (707 dětí) a 

nejméně v roce 2016 (566 dětí). Nejvíce dětí se v roce 2016 narodilo v obcích Litoměřice (242), 

Štětí (85), Úštěk (32), Terezín (27) a Bohušovice nad Ohří (26). 

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

Podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2006 dosahoval přibližně třetiny ze všech narozených 

dětí (34,1 %), v roce 2015 se mimo manželství narodila více než polovina dětí (50,5 %).  
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Průměrný věk matek při narození dítěte se od roku 2006 do roku 2015 postupně zvyšoval z 29,1 let na 

30,8 let (o 1,7 let).  Průměrný věk matek při narození prvního dítěte také roste – v roce 2006 dosahoval 

průměrný věk matek 27,1 let a v roce 2015 to bylo 28,4 let. 

 

V roce 2006 se téměř dvě třetiny dětí narodily vdaným ženám (65,9 %), v roce 2015 podíl dětí 

narozených vdaným ženám nedosahoval ani poloviny (49,5 %). Dětí narozených vdaným ženám je tedy 

o 16,4 % méně. Svobodné ženy porodily v roce 2006 přibližně jednu čtvrtinu dětí (26,2 %) a v roce 

2015 to byly již více než dvě pětiny (45,7 %). Mezi roky 2006 a 2015 došlo k nárůstu počtu dětí 

narozených svobodným ženám o 19,5 %. Podíl dětí narozených rozvedeným ženám se v námi 

sledovaném období pohybuje mezi 8,7 % (v roce 2010) a 4,6 % (v roce 2015).  

 

1.5. Nezaměstnanost 

 

Podívejme se nyní na statistiky nezaměstnanosti, zejména na podíl nezaměstnaných osob, počet 

uchazečů o zaměstnání a počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo. 
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Zdroj: MPSV, 2017 

Graf znázorňuje pokles podílu nezaměstnaných osob ve správním obvodu ORP Litoměřice v letech 

2014 – 2017, vždy k 31.5. daného roku. V průběhu sledovaných let klesl podíl nezaměstnaných osob 

z 9,1 % v roce 2014 na 4,6 % v roce 2017, tedy o 4,5 %. Pro srovnání uvádíme, že podíl nezaměstnaných 

osob dosahoval k 31.5.2017 v České republice 4,1 %. Mezi 16 SO ORP Ústeckého kraje, zaujímá SO ORP 

Litoměřice 15. místo, co do výše podílu nezaměstnaných osob, přičemž nejvyšší podíl vykazuje SO ORP 

Litvínov 9,4 % a nejnižší SO ORP Roudnice nad Labem (3,9 %). 

Situaci v jednotlivých obcích SO ORP Litoměřice nám dokládá následující tabulka. Obce jsme seřadili 

podle podílu nezaměstnaných osob k 31.5.2017, od nejvyššího po nejnižší. 

Podíl nezaměstnaných osob v obcích ORP Litoměřice v letech 2014 - 2017 (k 31.5.) 

 2014 2015 2016 2017 
rozdíl mezi roky 

2014 a 2017 
Úštěk 12,8% 12,5% 10,5% 9,1% -3,7% 

Staňkovice 11,9% 7,5% 10,5% 8,6% -3,3% 

Horní Řepčice 12,5% 9,7% 9,4% 7,9% -4,6% 

Býčkovice 14,3% 9,2% 10,9% 7,8% -6,5% 

Štětí 12,4% 12,1% 10,1% 6,6% -5,8% 

Lovečkovice 10,8% 10,7% 6,3% 6,5% -4,3% 

Liběšice 9,7% 9,0% 8,7% 6,4% -3,3% 

Oleško 12,1% 12,3% 8,3% 6,2% -5,9% 

Brozany nad Ohří 8,4% 7,6% 7,9% 6,1% -2,3% 

Miřejovice 6,0% 6,5% 6,0% 5,8% -0,2% 

Drahobuz 10,9% 12,8% 8,5% 5,6% -5,3% 

Píšťany 11,7% 13,7% 7,1% 5,1% -6,6% 

Michalovice 5,8% 4,9% 6,1% 4,9% -0,9% 

Hoštka 10,9% 10,7% 7,3% 4,8% -6,1% 

Levín 10,5% 8,5% 6,3% 4,8% -5,7% 

Třebušín 11,9% 7,3% 6,0% 4,8% -7,1% 

Dolánky nad Ohří 8,1% 8,3% 6,5% 4,7% -3,4% 

Chotiněves 2,7% 6,7% 8,1% 4,5% 1,8% 
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Ploskovice 6,6% 8,5% 7,2% 4,5% -2,1% 

Velké Žernoseky 10,1% 5,9% 4,8% 4,2% -5,9% 

Polepy 10,7% 8,1% 7,0% 4,2% -6,5% 

Snědovice 6,7% 7,8% 7,0% 4,2% -2,5% 

Terezín 8,8% 7,8% 5,6% 4,2% -4,6% 

Litoměřice 7,5% 6,7% 5,5% 3,7% -3,8% 

Křešice 9,4% 5,4% 5,1% 3,6% -5,8% 

Račice 7,5% 7,8% 4,5% 3,6% -3,9% 

Mlékojedy 11,5% 11,1% 6,0% 3,5% -8,0% 

Malíč 9,4% 6,1% 4,4% 3,5% -5,9% 

Hlinná 6,4% 4,6% 3,5% 3,5% -2,9% 

Brňany 6,8% 6,3% 4,7% 3,3% -3,5% 

Rochov 9,0% 5,6% 6,2% 3,1% -5,9% 

Vrutice 11,2% 7,1% 7,0% 3,0% -8,2% 

Bohušovice nad Ohří 7,9% 6,7% 4,1% 2,9% -5,0% 

Chudoslavice 4,6% 9,8% 4,5% 2,8% -1,8% 

Travčice 7,1% 6,2% 5,1% 2,7% -4,4% 

Libochovany 8,0% 7,4% 5,2% 2,6% -5,4% 

Žitenice 8,3% 5,3% 4,6% 2,5% -5,8% 

Žalhostice 8,6% 7,3% 6,5% 2,4% -6,2% 

Trnovany 7,3% 5,5% 2,5% 1,3% -6,0% 

Kamýk 5,2% 5,9% 5,9% 0,9% -4,3% 

Zdroj: MPSV, 2017 

Podíl nezaměstnaných osob je nejvyšší v obcích Úštěk (9,1 %), Staňkovice (8,6 %), Horní Řepčice (7,9 

%) a Býčkovice (7,8 %). Naopak nejnižší je tento podíl v obcích Trnovany (1,3 %) a Kamýk (0,9 %).  

Ve všech obcích SO ORP Litoměřice došlo při srovnání let 2014 a 2017 k poklesu podílu 

nezaměstnaných osob, vyjma obce Chotiněves, kde však byl velmi nízký podíl nezaměstnaných osob již 

na počátku sledovaného období. Největší pokles podílu nezaměstnaných osob jsme zaznamenali 

v obcích Vrutice (o 8,2 %) a Mlékojedy (o 8 %). 

 

Zdroj: MPSV, 2017 
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Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v průběhu sledovaného období poklesl o více než polovinu 

– o 1857 osob. K 31.5.2017 bylo na úřadech práce v obvodu ORP Litoměřice evidováno 1 789 uchazečů 

o zaměstnání. 

Informace o počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích SO ORP Litoměřice 

přináší následující tabulka. Obce jsme seřadili podle zaznamenaného rozdílu v počtu evidovaných 

uchazečů.  

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání v obcích ORP Litoměřice v letech 2014 - 2017 (k 31.5.) 

 2014 2015 2016 2017 
rozdíl mezi roky 

2014 a 2017 
Litoměřice 1 220 1 072 871 587 -633 

Štětí 754 729 594 382 -372 

Terezín 173 152 108 81 -92 

Bohušovice nad Ohří 136 116 69 49 -87 

Úštěk 252 243 205 176 -76 

Hoštka 126 122 83 54 -72 

Žitenice 89 56 49 26 -63 

Polepy 100 74 65 39 -61 

Křešice 89 50 48 33 -56 

Liběšice 106 95 90 65 -41 

Třebušín 45 26 21 17 -28 

Žalhostice 30 25 22 8 -22 

Libochovany 32 28 20 10 -22 

Brozany nad Ohří 74 66 68 53 -21 

Velké Žernoseky 34 20 16 14 -20 

Travčice 30 26 21 11 -19 

Lovečkovice 39 38 22 23 -16 

Vrutice 22 14 14 6 -16 

Býčkovice 30 19 22 16 -14 

Trnovany 17 13 6 3 -14 

Mlékojedy 18 17 9 5 -13 

Snědovice 36 43 38 23 -13 

Brňany 22 20 15 10 -12 

Píšťany 17 20 10 7 -10 

Drahobuz 19 22 15 10 -9 

Račice 16 17 10 8 -8 

Ploskovice 20 24 20 13 -7 

Malíč 11 7 5 4 -7 

Dolánky nad Ohří 14 14 11 8 -6 

Hlinná 11 8 6 6 -5 

Levín 9 7 5 4 -5 

Kamýk 5 6 6 1 -4 

Rochov 6 4 4 2 -4 

Horní Řepčice 8 6 6 5 -3 

Oleško 7 7 5 4 -3 

Staňkovice 5 3 4 3 -2 

Chudoslavice 5 11 5 3 -2 

Michalovice 6 5 6 5 -1 

Miřejovice 9 10 9 9 0 

Chotiněves 4 10 11 6 2 

Zdroj: MPSV, 2017 
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Největší pokles počtu uchazečů o zaměstnání a také nejvyšší počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 

vykazují podle očekávání obce s nejvyšším počtem obyvatel, tedy Litoměřice, Štětí, Terezín, Bohušovice 

nad Ohří a Úštěk. 

 

Zdroj: MPSV, 2017 

Výrazně se snížil počet uchazečů na 1 volné pracovní místo. V květnu 2014 připadalo na 1 volné 

pracovní místo 28,9 uchazečů o zaměstnání a v květnu 2017 to jsou necelí 4 uchazeči (3,8 osob). Tento 

pokles je dán nejen nižším počtem uchazečů o zaměstnání, ale také větší nabídkou volných pracovních 

míst, kterých bylo k 31.5.2014 evidováno 126 a v témže období roku 2017 to bylo 472 volných 

pracovních míst. Mezi správními obvody ORP Ústeckého kraje se tak Litoměřice řadí na 8. místo, 

přičemž nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo vykazuje SO ORP Ústí nad Labem (7,2 osob) a 

nejméně SO ORP Roudnice nad Labem (1,8 osob). 

 

1.6. Hospodařící domácnosti 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice obývalo ke dni posledního Sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 20111 (dále SLDB) 24 639 hospodařících domácností2. 

                                                           
1 26.3.2011 
2 Hospodařící domácnost tvoří společně bydlící osoby, které uvedly, že společně hospodaří, tj. společně hradí 
hlavní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj. Do hospodařící domácnosti patří i děti, i když 
samy na výdaje domácnosti nepřispívají. 
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Podívejme se nyní na některé charakteristiky hospodařících domácností, tedy na způsob jejich bydlení, 

na věk osoby v čele domácnosti a domácnosti podle počtu členů. 

 

Způsob bydlení domácností, SO ORP Litoměřice, 2011 

Domácnosti v bytech 
Domácnosti mimo 

byty 
Domácnosti v 

zařízeních 

24 136 474 29 

98,0 % 1,9 % 0,1 % 

z toho z toho 

--- 

Bytový 
dům 

Rodinný 
dům 

Ostatní 
budovy 

Rekreační chata, 
chalupa 

13 771 9 921 444 212 

57,1 % 41,1 % 1,8 % 44,7 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Převážná většina domácností žije v bytech (98 %; 24 136 domácností), mimo byty bydlí 1,9 % 

domácností (474) a 0,1 % domácností žije v zařízeních. 

Domácnosti, které žijí v bytech, pak z více než poloviny obývají byty v bytových domech (57,1 %; 13 771 

domácností) a z více než dvou pětin byty v rodinných domech (41,1 %; 9 921 domácností). Byty 

v ostatních budovách obývá 1,8 % domácností žijících v bytech (444). 

Domácnosti žijící mimo byty žijí nejčastěji v rekreační chatě nebo chalupě, konkrétně 44,7 % z nich (212 

domácností). 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Mladé domácnosti, za které můžeme označit ty, jejichž osoba v čele má méně než 35 let, představují 

více než pětinu domácností ve správním obvodu ORP Litoměřice (15,3 %; 3 803 domácností). 

Domácností, v jejichž čele stojí osoba v poproduktivním věku, tedy senior nalezneme v obvodu 6 920 

a představují bezmála tři desetiny domácností (28,1 %).  

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

Téměř třetina hospodařících domácností správního obvodu ORP Litoměřice je jednočlenných (32,9 %; 

8 118 domácností) a dvoučlenných (30,2 %; 7 435 domácností). V bezmála pětině domácností žijí tři 

členové (17,4 %; 4 289 domácností) a ve více než desetině čtyři členové (14,3; 3 534 domácností). 

Domácnosti s pěti členy se na celkovém počtu domácností podílejí 3,5 % (871 domácností), s šesti 

členy 1 % (257 domácností) a se sedmi a více členy 0,5 % (135 domácností).  

 

Členění, počet a podíl jednotlivých hospodařících domácností podle dalších charakteristik přináší 

následující diagram. 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  

V rámci SLDB jsou hospodařící domácnosti dále děleny na domácnosti rodinné a nerodinné. Do 

rodinných domácností jsou zahrnuty různé druhy soužití osob: manželské páry, faktická manželství 

(soužití druha a družky), registrovaná partnerství a faktická partnerství (soužití dvou osob stejného 

pohlaví bez registrace). Rodinných domácností žije ve správním obvodu ORP Litoměřice 15 084, což 

představuje více než tři pětiny domácností (61,2 %; 15 084 domácností). Nerodinné domácnosti se na 

celkovém počtu domácností podílejí necelými dvěma pětinami (38,8 %; 9 555 domácností). Nerodinné 

domácnosti jsou představovány zejména domácnostmi jednotlivců, kterých v SO ORP Litoměřice 

nalezneme 8 118.  
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Domácnosti 
nerodinné 
vícečlenné

1 437
(15 %)
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1.6.1. Rodinné domácnosti  

 

Rodinné domácnosti mohou být tvořeny jednou nebo více rodinami. Rodinných domácností, které jsou 

tvořeny 1 rodinou, nalezneme ve správním obvodu ORP Litoměřice 14 755 (97,8 %). Těch rodinných 

domácností, které jsou tvořeny 2 a více rodinami žije v obvodu 329 (2,2 %). 

Převážná většina rodinných domácností je tedy tvořena 1 rodinou. Podívejme se nyní na 

charakteristiku rodinných domácností z hlediska jejich úplnosti a počtu závislých dětí. 

Rodinné domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí, SO ORP Litoměřice, 
2011 

HD tvořené 1 úplnou rodinou HD tvořené 1 neúplnou rodinou 

celkem 
s počtem závislých dětí 

celkem 
s počtem závislých dětí 

0 1 2 a více 0 1 2 a více 

11 478 6 794 2 293 2 391 3 277 1 432 1 339 506 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Téměř čtyři pětiny domácností tvořených jednou rodinou zastupují rodiny úplné (77,8 %; 11 478 rodin) 

a více než jednu pětinu rodiny neúplné (22,2 %; 3 277 rodin). Ve více než polovině rodinných 

domácností nežije žádné závislé dítě (55,8 %; 8 226 rodin) a alespoň jedno závislé dítě žije v necelé 

polovině všech rodinných domácností (44,2 %; 6 529 rodin). 

Ve třech pětinách úplných rodin nežije závislé dítě (59,2 %; 6 794 rodin), v jedné pětině žije jedno 

závislé dítě (20 %; 2 293 rodin) a v jedné pětině žijí dvě závislé děti (20,8 %; 2 391 rodin). 

Ve více než dvou pětinách neúplných rodin nežije žádné závislé dítě (43,7 %; 1 432 rodin), jedno závislé 

dítě žije ve dvou pětinách neúplných rodin (40,9 %) a dvě a více závislých dětí žije ve více než jedné 

desetině neúplných rodin (15,4 %; 506 rodin). 

 

1.7. Domovní fond 

 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice nalezneme celkem 11 826 domů. Pětina 

z nich se nachází v samotných Litoměřicích (2 575; 21,8 %), necelá desetina ve Štětí (1 079; 9,1 %) a v 

Úštěku (1 035; 8,8 %). Více než 400 domů nalezneme ještě v obcích Terezín (683), Žitenice (478), 
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Bohušovice nad Ohří (448), Hošťka (456), Křešice (442), Polepy (463) a Liběšice a Brozany nad Ohří 

(shodně 405).  

 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Z celkového počtu domů jsou obvykle obydleny více než čtyři pětiny (82 %; 9 696 domů) a obvykle 

neobydlena necelá jedna pětina (18 %; 2 130 domů). Více než devět desetin neobydlených domů 

představují rodinné domy (97,2 %) a domy s jedním bytem (95,4 %). 

Početně nejvíce neobydlených domů nalezneme v obcích Úštěk (373 domů), Litoměřice (182 domů), 

Štětí (159 domů), Brozany nad Ohří (115 domů) a Polepy (104 domů).  

Pokud se podíváme na podíl obvykle neobydlených domů na celkovém počtu domů v jednotlivých 

obcích, pak zjistíme, že nejvyšší podíl neobydlených domů nalezneme v obci Levín (60 %; 65 domů ze 

108). Více než třetina domů je obvykle neobydlena také v obcích Hlinná (43 %; 60 domů ze 141), 

Staňkovice (43%; 12 domů z 28), Drahobuz (39 %; 46 domů ze 119), Úštěk (36 %; 373 domů z 1 035) a 

Dolánky nad Ohří (35 %; 54 domů ze 153).  

82,0%

18,0%

Domy podle obydlenosti, SO ORP Litoměřice, 2011

obvykle obydlen obvykle neobydlen
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Fyzické osoby vlastní čtyři pětiny obydleného domovního fondu (80,4 %; 7 784 domů). Necelá desetina 

domů je ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (8,6 %; 838 domů). Obec nebo stát je vlastníkem 3,9 % domů 

(378), bytové družstvo 1,5 % domů (142), jiná právnická osoba 1,2 % domů (113) a kombinace vlastníků 

byla zaznamenána u 1,7 % domů (164). Vlastnictví domů nebylo zjištěno u 2,7 % domů (266). 

 

1.8. Bytový fond 

 

V obydlených domech nalezneme celkem 24 506 bytů. Z tohoto počtu je 1 582 bytů neobydlených (6,5 

%) a 22 924 bytů obydlených (93,5 %). V obydlených bytech bydlí celkem 56 092 osob. V bytech 

v rodinných domech bydlí 24 796 osob, v bytech v bytových domech 30 400 osob a v bytech v ostatních 

budovách 896 osob. 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Právní důvody užívání bytu jsou z více než jedné poloviny založeny na osobním vlastnictví bytů (55 %; 

12 617 bytů) – byty ve vlastním domě (31,9 %) a byty v osobním vlastnictví (23,1 %). Nájemní byty 

představují více než jednu pětinu bytového fondu (22,8 %; 5 222 bytů) a necelou desetinu představují 

byty družstevní (7,2 %; 1 660 bytů).   Na základě jiného bezplatného užívání je obýváno 2,7 % bytů (630 

bytů) a jiného důvodu užívání 1,2 % bytů (272 bytů). Právní důvod užívání nebyl zjištěn u 11 % bytů 

(2 523 bytů). 

 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Pokud se podíváme na charakteristiku bytů podle materiálu nosných zdí domů, pak zjistíme, že téměř 

tři pětiny bytů se nacházejí v domech postavených z kamene, cihel či tvárnic (58,9 %; 13 495 bytů) a 

více než třetinu bytů nalezneme v panelových domech (36 %; 8 252 bytů). Ostatní materiály jsou 

31,9%

23,1%

2,7%

22,8%

7,2%

1,2%

11,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ve vlastním
domě

v osobním
vlastnictví

jiné
bezplatné

užívání

nájemní družstevní jiný důvod
užívání

nezjištěno

Obydlené byty podle právního důvodu užívání,
SO ORP Litoměřice, 2011

58,9%

36,0%

0,3% 0,5% 2,4% 2,0%

kámen, cihly,
tvárnice

stěnové
panely

nepálené
cihly

dřevo jiné materiály
a kombinace

nezjištěno

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Obydlené byty podle materiálu nosných zdí domů, 
SO ORP Litoměřice, 2011



35 
 

používány jen minimálně – nepálené cihly u 0,3 % bytů (65), dřevo v případě 0,5 % bytů (105) a jiné 

materiály nebo kombinace u 2,4 % bytů (546). Materiál nosných zdí domů nebyl zjištěn u 2 % bytů 

(461).  

 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Bezmála tři desetiny bytů obývá pouze jedna osoba (29,5 %; 6 771) a další tři desetiny bytového fondu 

obývají dvě osoby (30,4 %; 6 958). Tři osoby žijí v necelé pětině bytů (17,9 %; 4 113) a čtyři osoby žijí 

v 15,3 % bytů (3 500). 4,3 % bytů obývá 5 osob (993) a ve 2,6 % bytového fondu žije 6 a více osob (589). 

Výstavba bytů probíhá převážně v rodinných domech. V roce 2016 bylo dokončeno 56 bytů, z toho 51 

v rodinných domech. V roce 2015 je evidováno 55 dokončených bytů, z nichž v rodinných domech 

nalezneme 47 a v roce 2014 bylo dokončeno 43 bytů a z toho 36 v rodinných domech. 
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2. Sociální služby SO ORP Litoměřice 

 

Následující část analýzy je věnována poskytovaným sociálním službám. Informace o službách jsme 

čerpali výhradně z registru poskytovatelů sociálních služeb. Ve správním obvodu ORP Litoměřice je 

poskytováno celkem 64 sociálních služeb. Podívejme se nyní na základní charakteristiky a přehled 

sociálních služeb. 

Sociální služby lze rozdělit na služby odborného sociálního poradenství, služby sociální péče a služby 

sociální prevence. 

 

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2017 

 

Více než polovinu sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

Litoměřice představují služby sociální péče (53,1 %; 34 služeb) a více než třetinu služby sociální 

prevence (37,5 %). Odborné sociální poradenství je zastoupeno 6 službami (9 %). Bližší informace                   

o druzích poskytovaných služeb přináší následující tabulka. 

 

Sociální služby podle druhu, SO ORP Litoměřice, 2017 
Druh sociální služby Počet 

Odborné sociální poradenství 6 

Služby sociální péče 

Osobní asistence --- 

Pečovatelská služba 9 

Tísňová péče --- 

Průvodcovské a předčitatelské služby --- 

6

34

24

Sociální služby podle druhu, SO ORP Litoměřice, 2017

Odborné sociální poradenství

Služby sociální péče

Služby sociální prevence
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Podpora samostatného bydlení 1 

Odlehčovací služby 3 

Centra denních služeb 2 

Denní stacionáře 3 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 

Domovy pro seniory 4 

Domovy se zvláštním režimem 3 

Chráněné bydlení 4 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

--- 

Služby sociální prevence 

Raná péče --- 

Telefonická krizová pomoc --- 

Tlumočnické služby --- 

Azylové domy 3 

Domy na půl cesty --- 

Kontaktní centra 1 

Krizová pomoc --- 

Intervenční centra 1 

Nízkoprahová denní centra 1 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 

Noclehárny 2 

Služby následné péče --- 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

1 

Sociálně terapeutické dílny 3 

Terapeutické komunity 1 

Terénní programy 5 

Sociální rehabilitace 2 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2017 

 

Mezi službami sociální péče jsou zastoupeny především Pečovatelská služba (9), Domovy pro osoby       

se zdravotním postižením (5), Chráněné bydlení a Domovy pro seniory (shodně 4). Třemi službami jsou 

zastoupeny Denní stacionáře, Odlehčovací služby a Domovy se zvláštním režimem. V SO ORP 

Litoměřice dále působí Centra denních služeb (2) a Podpora samostatného bydlení (1).  

Nejpočetněji zastoupenou službou mezi službami sociální prevence jsou Terénní programy (5), 

následují Azylové domy (3), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (3) a Sociálně terapeutické 

dílny (3). Dalšími poskytovanými službami jsou Sociální rehabilitace (2), Noclehárny (2), Kontaktní 

centra (1), Intervenční centra (1), Nízkoprahová denní centra (1), Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež (1), Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (1) a Terapeutické 

komunity (1).   
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Podle formy poskytování sociálních služeb rozlišujeme sociální služby pobytové, terénní a ambulantní. 

Rozdělení sociálních služeb podle formy poskytování přináší následující graf3.  

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2017 

Více než dvě pětiny sociálních služeb jsou poskytovány terénní formou (42,2 %; 27 služeb) a také 

ambulantní formou (40,6 %; 26 služeb). Necelé dvě pětiny služeb jsou poskytovány pobytovou formou 

(37,5 %; 24 služeb). 

 

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2017 

Největší počet sociálních služeb je poskytováno pravidelně všechny pracovní dny (29) a nepřetržitě 

(26). Následují sociální služby s provozní dobou ve vybraných pracovních dnech (10), poskytované 

                                                           
3 Součet služeb v grafu je vyšší než počet poskytovaných služeb – jedna služba může mít více forem 
poskytování.  

24
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Sociální služby podle formy poskytování, 
SO ORP Litoměřice, 2017
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denně (5), poskytované všechny pracovní dny a po domluvě také o víkendech (4). Jinou provozní dobu 

mají 3 sociální služby. 

Následující graf se věnuje poskytovaným sociálním službám podle cílové skupiny osob. 

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2017 

Nejčastější cílovou skupinou sociálních služeb jsou senioři (20 služeb). Shodně 17 služeb je poskytováno 

osobám se zdravotním postižením a osobám s mentálním postižením. Osoby s kombinovaným 

postižením jsou cílovou skupinou 13 služeb, rodiny s dítětem/dětmi 11 služeb a osoby s chronickým 

duševním onemocněním 10 služeb. Shodně 9 sociálních služeb má jako cílovou skupinu osoby 

s tělesným postižením a osoby s chronickým onemocněním. Dalšími cílovými skupinami sociálních 

služeb jsou osoby bez přístřeší (7), osoby v krizi (6), osoby ohrožené závislostí nebo závislé (4), osoby 
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žijící v sociálně vyloučených komunitách (4) a etnické menšiny (4). Shodně 3 sociální služby jsou 

poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a 

obětem trestné činnosti. Oběti domácího násilí jsou cílovou skupinou 2 služeb. Dalším cílovým 

skupinám je poskytována jedna sociální služba – imigranti a azylanti, osoby s jiným zdravotním 

postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, děti a mládež ve věku 6 až 

26 let ohroženy společensky nežádoucími jevy a osoby komerčně zneužívané. 

 

2.1. Přehled sociálních služeb 

 

Následující část je věnována popisu všech sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Litoměřice. U každé služby uvádíme poskytovatele, zařízení, cílovou skupinu, 

věkovou kategorii klientů, kapacitu služby a případné další informace (například omezení, působnost 

apod.). 

 

2.1.1. Odborné sociální poradenství   

 

Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele:  Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.  

Zařízení poskytovatele: Poradna pro náhradní rodinnou péči  
Teplická 1672/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní  
 

Cílová skupina klientů:  Rodiny s dítětem/dětmi  

Věková kategorie klientů:  
 

Od 18 let  
(mladší věková kategorie klientů je součástí rodiny, se kterou je 
uzavřena smlouva) 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů: 7/1 pracovník (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů: 7/1 pracovník (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 

Působnost: Rozšířená působnost v krajích: Ústecký 

 

Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Manželská a předmanželská poradna Litoměřice  
Palachova 710/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
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Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby v krizi 
Rodiny s dítětem/dětmi 
Senioři 

Věková kategorie klientů:  
 

Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů - 4 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů: 16 (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 

  

Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Poradenské centrum Litoměřice  
Kosmonautů 2022, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Imigranti a azylanti 
Oběti trestné činnosti 
Osoby v krizi  

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů – 2 

 

Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele: Fokus Labe, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Fokus Labe - Litoměřice  
Velká Krajská 47/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů: Od 18 let do 80 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet intervencí (30 min. jednání) - 1  
 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet intervencí (30 min. jednání) - 1  
 

  

Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele: Hospic sv. Štěpána, z. s. 

Zařízení poskytovatele: Hospic sv. Štěpána, z..s.  
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s tělesným postižením 
Osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet intervencí (30 min. jednání) - 1  
  



42 
 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet intervencí (30 min. jednání) - 1  
 

 

Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Středisko Naděje Štětí, odborné sociální poradenství 
U tržnice 701, 411 08 Štětí 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
Etnické menšiny 

Věková kategorie klientů: Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 
Starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita) 
  

  

2.1.2. Služby sociální péče 

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 

Zařízení poskytovatele: Pečovatelská služba Diakonie ČCE Krabčice  
Chotiněves 59, 411 45 Úštěk 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby se zdravotním postižením 
Senioři 

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů – 4 

Další informace: Služba je poskytována osobám, které jsou z důvodu věku nebo 
chronického onemocnění, závislé na pomoci druhé osoby. 

Působnost: Služba je poskytována na území obcí: Krabčice, Rovné, Vesec, 
Libkovice, Kostomlaty, Ctiněves, Vražkov, Straškov - Vodochody, Horní 
Beřkovice, Bechlín, Černouček, Mnetěš, Kleneč, Bříza, Račiněves, 
Roudnice nad Labem, Židovice, Vědomice, Dobříň, Račice, Štětí, 
Chotiněves, Horní a Dolní Řepčice, Jištěrpy, Břehoryje, Libínky, 
Třebutičky, Encovany, Sedlec, Dolní a Horní Nezly, Sobětice, Mladé, 
Dolní a Horní Chobolice, Trnobrany a Zimoř 

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba  
Švermova 2099/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
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Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s tělesným postižením 
Osoby se zdravotním postižením 
Rodiny s dítětem/dětmi  
Senioři  

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 11 (okamžitá kapacita od pondělí do neděle v čase od 8 
- 16.30 hodin) 

Působnost: Sociální služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města 
Litoměřice, jeho spádových obcí a dále v okruhu do 15 km od města 
Litoměřice, a to i rodinám s vícečetným porodem (tři a více dětí). 

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Město Bohušovice nad Ohří 

Zařízení poskytovatele: Pečovatelská služba  
Komenského 260, 411 56 Bohušovice nad Ohří 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby se zdravotním postižením 
Senioři 

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita) 
 

Působnost: Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města 
Bohušovice nad Ohří a jeho místní části Hrdly.  

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Město Hoštka 

Zařízení poskytovatele: Dům s pečovatelskou službou  
Litoměřická 201, Hoštka, 411 72 Hoštka u Roudnice n. Labem 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s tělesným postižením 
Senioři 

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita) 
 

Působnost: Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města 
Hoštky a přilehlých městských částí (Malešov, Velešice, Kochovice a 
Hoštka).  

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Město Terezín  

Zařízení poskytovatele: Město Terezín  
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
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Osoby s tělesným postižením 
Rodiny s dítětem/dětmi 
Senioři 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita) 
 

Působnost: Území města Terezín a integrovaných obcí: Nové Kopisty, České 
Kopisty a Počaply  

  

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Město Úštěk  

Zařízení poskytovatele: Pečovatelská služba  
Rybniční 238, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby se zdravotním postižením 
Rodiny s dítětem/dětmi 
Senioři 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku  

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita) 
Celkový počet uzavřených smluv je 15. 

Působnost: Úštěk 

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Obec Polepy 

Zařízení poskytovatele: Pečovatelská služba  
Polepy 112, 411 47 Polepy 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby se zdravotním postižením 
Senioři  

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 2 (kapacita okamžitá) 
  

Působnost: Sociální služba je poskytována na území obcí Polepy, Hrušovany, 
Libínky, Encovany, Třebutičky a Okna. 

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Obec Velké Žernoseky 

Zařízení poskytovatele: Obecní úřad Velké Žernoseky  
Velké Žernoseky 63, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s tělesným postižením 
Senioři 

Věková kategorie klientů: Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 
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Starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita) 
  

 

Pečovatelská služba 

Název poskytovatele: Město Štětí  

Zařízení poskytovatele:  
 

Město Štětí  
Mírové nám. 163, 411 08 Štětí 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby se zdravotním postižením 
Rodiny s dítětem/dětmi  
Senioři  

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku 

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 7 (okamžitá kapacita) 
 

Působnost: Služba je poskytována na území města Štětí a integrovaných částí - 
Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd 
a Veselí. 

 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Název poskytovatele:  Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace  

Zařízení poskytovatele: Domov U Trati Litoměřice  
U Trati 2041/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s jiným zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 55 do 65 let věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek - 5  
 

Další informace: Sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k 
technickým možnostem budovy. 

  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Název poskytovatele: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Domov Na Svobodě Čížkovice  
Labská 583/5, Lovosice, 410 02 Lovosice 2 
Domov Na Svobodě Čížkovice 
Pokratická 182/4, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 
Domov Na Svobodě Čížkovice  
Na Svobodě 172, 411 12 Čížkovice 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby se zdravotním postižením 
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Věková kategorie klientů: Od 3 let do 55 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:   

Počet lůžek - 56  
 

Další informace: Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám na invalidním vozíku 
vzhledem k technickým možnostem budovy. 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Název poskytovatele: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Domov sociální péče Skalice  
Skalice 44, Žitenice, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 let věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek - 77  
  

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Název poskytovatele: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele:  Domov Na Pustaji Křešice  
Encovanská 73, 411 48 Křešice 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 26 do 65 let věku  
Horní hranice se netýká stávajících uživatelů služby. 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek - 43  
 

Další informace: Sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k 
technickým možnostem budovy. 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Název poskytovatele: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, 
příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, 
příspěvková organizace 
Snědovice 1, 411 74 Snědovice 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s tělesným postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 let do 80 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:   

Počet lůžek - 75 
 

Působnost: Ústecký kraj 
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Chráněné bydlení 

Název poskytovatele:  
 

Camphill na soutoku, z.s.  
 

Zařízení poskytovatele:  
 

Camphill na soutoku, z.s.  
České Kopisty 6, Terezín, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů:  Od 18 let do 64 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek - 7  
 

Další informace: Sociální služba se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 
osoby. Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám. 

  

Chráněné bydlení 

Název poskytovatele: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: CSP - Chráněné bydlení Litoměřice 
Pokratická 182/4, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice  
Pražská 1662/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice  
Pekařská 497/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice  
Sadová 340/10, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice  
Palachova 749/21, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice  
náměstí 5. května 59, 411 17 Libochovice 
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice  
Revoluční 54, 411 17 Libochovice 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 do 80 let věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek – 86 

 

Chráněné bydlení 

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 

Zařízení poskytovatele: Chráněné bydlení Terezín  
Komenského 224, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Pobytové  
 

Cílová skupina klientů:  Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: 18 až 64 let věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek - 12  
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Další informace: Služba je určena osobám s lehkým a středně těžkým mentálním 
postižením, které jsou schopny základní sebeobsluhy. 

 

Chráněné bydlení 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Dům Naděje Litoměřice - Pražská  
Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
Dům Naděje Litoměřice - Revoluční  
Revoluční 1834/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
Dům Naděje Litoměřice - Vrchlického  
Vrchlického 256/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů: Od 18 do 64 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:   

Počet lůžek - 12  
 

 

Domovy pro seniory 

Název poskytovatele:  ANAVITA a.s.  

Zařízení poskytovatele:  
 

Domov seniorů Kréta 
Kréta 301, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Pobytové 

Cílová skupina klientů:  
 

Osoby s jiným zdravotním postižením 
Senioři  

Věková kategorie klientů:  Starší 55 let  

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek - 45  
 

  

Domovy pro seniory 

Název poskytovatele: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Domov U Trati Litoměřice  
U Trati 2041/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Senioři 

Věková kategorie klientů: Starší 65 let  

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek – 85 

Další informace: Sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k 
technickým možnostem budovy. 

  

Domovy pro seniory 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov pro 
seniory  
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Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 
Charitní domov sv. Zdislava  
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Senioři 

Věková kategorie klientů: Mladší senioři (65 – 80 let) 
Starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet klientů - 5  
 

 

Domovy pro seniory 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro 
seniory  
Zahradnická 1534/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Senioři 

Věková kategorie klientů: Starší 65 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek – 118 

 

Denní stacionáře 

Název poskytovatele:  Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO  

Zařízení poskytovatele:  Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO  
Revoluční 1845/30, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Ambulantní  
 

Cílová skupina klientů:  
 

Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů:  Od 3 let věku do 64 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 24 
 

  

Denní stacionáře 

Název poskytovatele:  Farní charita Litoměřice  

Zařízení poskytovatele:  Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní 
stacionář  
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1  

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Ambulantní  
 

Cílová skupina klientů:  Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Senioři  

Věková kategorie klientů:  Od 50 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů: 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů – 4 /1 pracovník (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou)  
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Další informace: Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu stařecké a Alzheimerovy demence.  

 

Denní stacionáře 

Název poskytovatele: Město Štětí  

Zařízení poskytovatele: Dům s chráněnými byty  
U cementárny 452, 411 08 Štětí 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Ambulantní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby se zdravotním postižením 
Senioři  

Věková kategorie klientů: Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 
Starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů - 6  
  

 

Odlehčovací služby 

Název poskytovatele: Hospic sv. Štěpána, z. s. 

Zařízení poskytovatele: Hospic sv. Štěpána, z.s.  
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové, terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby se zdravotním postižením  

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:   

Počet lůžek - 10  
 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  
  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita) 
Počet současně uzavřených smluv o poskytování služby může být až 
15 smluv. 

 

Odlehčovací služby 

Název poskytovatele: Lucie Brožková 

Zařízení poskytovatele: KDP Sluníčko 
Mírové náměstí 9/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s tělesným postižením 
Osoby se sluchovým postižením 
Osoby se zdravotním postižením 
Osoby se zrakovým postižením 
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Senioři  

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  
 

Počet klientů - 4  
Pondělí až pátek: 7.00 - 15.00 - okamžitá kapacita 4/4 pracovníci;  
15.00 - 19.00 - okamžitá kapacita 1/1 pracovník 
Mimo tuto časovou dostupnost (svátky a víkendy) je služba 
poskytována podle potřeb klientů. 

Další informace: U okruhu osob s chronickým duševním onemocněním se služba 
poskytuje osobám trpícím Alzheimerovou chorobou a jinými formami 
demence. Sociální služba je poskytována na území města Lovosice a 
Litoměřice a jejich spádových obcí. 

   

Odlehčovací služby 

Název poskytovatele:  Město Štětí 

Zařízení poskytovatele: Dům s chráněnými byty  
U cementárny 452, 411 08 Štětí 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby se zdravotním postižením 
Senioři 

Věková kategorie klientů: Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 
Starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek - 2  
 

 

Domovy se zvláštním režimem 

Název poskytovatele:  ANAVITA a.s. 

Zařízení poskytovatele:  
 

Domov seniorů Kréta  
Kréta 301, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové  
 

Cílová skupina klientů:  
 

Osoby s chronickým onemocněním 
Senioři  

Věková kategorie klientů: Starší 55 let  

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek - 105  
 

 

Domovy se zvláštním režimem 

Název poskytovatele: Domov se zvláštním režimem Terezín  

Zařízení poskytovatele: Domov se zvláštním režimem Terezín  
28. října 65, 411 55 Terezín 
Domov se zvláštním režimem Terezín  
nám. ČSA 84, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
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Osoby s chronickým duševním onemocněním  
Osoby s kombinovaným postižením 

Věková kategorie klientů: Dospělé osoby, které dovršily 19 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování:  

Počet lůžek - 269  
  

Další informace: Sociální služba je určena především pro občany hlavního města Prahy. 

 

Domovy se zvláštním režimem 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Farní charita Litoměřice, Charitní domov Sv. Zdislava - domov se 
zvláštním režimem  
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním  

Věková kategorie klientů: Starší 50 let 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek – 28 

Další informace: Cílovou skupinou jsou osoby ve věku nad 50 let, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu stařecké a Alzheimerovy demence. Zařízení 
není bezbariérové. 

 

Centra denních služeb 

Název poskytovatele:  Camphill na soutoku, z.s.  

Zařízení poskytovatele:  
 

Camphill na soutoku, z.s.  
České Kopisty 6, Terezín, 412 01 Litoměřice 1  

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Ambulantní  
 

Cílová skupina klientů:  Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů:  Od 15 let do 64 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  
 

Počet klientů: 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů – 10/2 pracovníci (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 

Další informace: Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám. Zařízení není plně 
bezbariérové. 

 

Centra denních služeb 

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 

Zařízení poskytovatele: Centrum denních služeb  
Rooseveltova 716/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s tělesným postižením 
Osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 do 64 let věku 
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Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů - 25/7 pracovníků (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 
Počet klientů - 7 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 

Další informace: Služba není určena osobám s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné 
fyzické osoby. 

 

Podpora samostatného bydlení 

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích  

Zařízení poskytovatele: Podpora samostatného bydlení Terezín  
Komenského 224, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 let do 64 let věku 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů – 3 

Další informace: Sociální služba je určena pro osoby s lehkým a středně těžkým 
mentálním postižením, které jsou schopny základní sebeobsluhy. 

Působnost: Sociální služba je poskytována na území města Terezín a v přilehlých 
městech a obcích v dojezdové vzdálenosti do 10 km od města Terezín. 

  

2.1.3. Služby sociální prevence 

 

Terénní programy 

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Magdala - Ústecký kraj  
Kosmonautů 2022, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby komerčně zneužívané 
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 

Věková kategorie klientů: Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  
 

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů - 4/2 pracovníci (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 

Působnost: Rozšířená působnost v krajích: Ústecký 

 

Terénní programy 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 
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Zařízení poskytovatele: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní služby 
Marie Pomocné 918/48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby bez přístřeší 

Věková kategorie klientů: Od 18 let věku 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů – 3/1 pracovník (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 

Další informace: Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města 
Litoměřice a spádových obcí v okruhu 10 km od města Litoměřice. 

 

Terénní programy 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Dům Naděje Litoměřice  
Želetická 706/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby v krizi 
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 
Rodiny s dítětem/dětmi 
Etnické menšiny 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita) 
 

Působnost: Rozšířená působnost v krajích: Ústecký   

 

Terénní programy 

Název poskytovatele: Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Terénní program Litoměřicka  
Lidická 57/11, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 

Věková kategorie klientů: Od 15 let věku 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  
 

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů: 6/2 pracovníci (3/1 pracovník) (okamžitá kapacita při 
práci se skupinou) 
Počet kontaktů: 25/den. 

Působnost: Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území měst 
Litoměřice, Lovosice, Štětí a Roudnice nad Labem a jejich spádových 
obcí. 

 

Terénní programy 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Středisko Naděje Štětí, terénní programy  
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U tržnice 701, 411 08 Štětí  

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Terénní  
 

Cílová skupina klientů:  
 

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
Etnické menšiny 

Věková kategorie klientů: Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 
Starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita) 
 

 

Azylové domy 

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích  

Zařízení poskytovatele: Domov pro matky s dětmi 
Liškova 1543/43, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové  
 

Cílová skupina klientů: Osoby bez přístřeší  
 

Kapacita: Počet lůžek - 32 lůžek 
8 matek s maximálním počtem 24 nezaopatřených dětí 

Věková kategorie klientů: --- 

 

Azylové domy 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice  

Zařízení poskytovatele: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům 
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové  
 

Cílová skupina klientů: Osoby bez přístřeší  

Věková kategorie klientů: Od 18 let věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek – 23 

Další informace: Sociální služba je poskytována fyzicky soběstačným mužům. Sociální 
službu nelze poskytovat osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
bezbariérový vstup do zařízení. 

 

Azylové domy 

Název poskytovatele:  NADĚJE  

Zařízení poskytovatele:  
 

Dům Naděje Litoměřice  
Želetická 2187/11, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Pobytové  
 

Cílová skupina klientů:  
 

Oběti domácího násilí 
Oběti trestné činnosti 
Osoby bez přístřeší 
Osoby v krizi 
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Rodiny s dítětem/dětmi  

Věková kategorie klientů:  
 

Děti kojeneckého věku (do 1 roku)  
Děti předškolního věku (1 - 6 let) 
Mladší děti (7 –10 let) 
Starší děti (11 – 15 let) 
Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
Mladší senioři (65 – 80 let) 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet klientů - 83  

  

Týdenní stacionáře 

Název poskytovatele:  Farní charita Litoměřice  

Zařízení poskytovatele: Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro 
seniory  
Zahradnická 1534/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Senioři 

Věková kategorie klientů: --- 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek – 4 

Další informace: Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jsou plně nebo částečně mobilní a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Název poskytovatele:  Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele:  
 

Poradna pro náhradní rodinnou péči  
Teplická 1672/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Ambulantní, terénní  
 

Cílová skupina klientů:  Rodiny s dítětem/dětmi  

Věková kategorie klientů:  
 

Sociální služba je poskytována rodinám s dětmi v náhradní rodinné 
péči od 3 let věku.  

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů - 7/1 pracovník (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů - 7/1 pracovník (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Středisko Naděje Litoměřice  
Masarykova 301/21, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby v krizi 
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
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Rodiny s dítětem/dětmi 
Etnické menšiny 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá individuální kapacita) 
Počet klientů – 15 (skupinová kapacita) 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá individuální kapacita) 

Působnost: Rozšířená působnost v krajích: Ústecký   

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Název poskytovatele: Sdružení Romano jasnica 

Zařízení poskytovatele: Poradenské centrum Štětí  
Nové náměstí 139, 411 08 Štětí 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Rodiny s dítětem/dětmi  

Věková kategorie klientů: Od 3 do 64 let 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita při individuální práci s klientem) 
Počet klientů – 4 (okamžitá kapacita při práci s rodinou)  

Kapacita terénní formy 
poskytování: 

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při individuální práci s klientem) 
Počet klientů – 8 (okamžitá kapacita při práci s rodinou)  
 

Působnost: Štětí 

 

Sociálně terapeutické dílny 

Název poskytovatele:  Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: CSP Litoměřice STD Cestou integrace  
Pekařská 497/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní  
 

Cílová skupina klientů: Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 do 64 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů – 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů – 10/3 pracovníci (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 

 

Sociálně terapeutické dílny 

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 

Zařízení poskytovatele: Sociálně terapeutické dílny Terezín 
Komenského 152, 411 55 Terezín 

Formy poskytování 
sociálních služeb:  

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby s mentálním postižením 
Osoby se zdravotním postižením  

Věková kategorie klientů: Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
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Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  
 

Počet klientů – 3 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem)  
Počet klientů – 10/3 pracovníci (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 

  

Sociálně terapeutické dílny 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Dům Naděje Litoměřice-Pražská  
Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 do 65 let 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:   

Počet klientů – 2 (okamžitá individuální kapacita)  
Počet klientů - 10 (skupinová kapacita) 

 

Sociální rehabilitace 

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 

Zařízení poskytovatele: Sociální rehabilitace  
Teplická 1671/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s tělesným postižením 
Osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: Od 18 let do 64 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů - 10/2 pracovníci (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  
 

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 
Počet klientů - 7/2 pracovníci (okamžitá kapacita při práci se 
skupinou) 

 

Sociální rehabilitace 

Název poskytovatele: Fokus Labe, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Fokus Labe - Litoměřice  
Velká Krajská 47/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů: Od 18 let do 80 let 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita pro práci s jednotlivcem) 
Počet klientů – 15 (okamžitá kapacita pro práci se skupinou) 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá kapacita) 
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Nízkoprahová denní centra 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové 
denní centrum  
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby bez přístřeší 

Věková kategorie klientů: Od 18 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů – 5 (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 
Počet klientů – 1 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem) 

Další informace: Sociální služba se neposkytuje osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
bezbariérový vstup do zařízení a pohyb v něm. 

  

Noclehárny 

Název poskytovatele: Farní charita Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Farní charita Litoměřice, Dům Panny Marie Pomocné -noclehárna 
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby bez přístřeší 

Věková kategorie klientů: Od 18 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:   

Počet lůžek – 5 

Další informace: Sociální služba je poskytována fyzicky soběstačným mužům. Sociální 
službu nelze poskytovat osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
bezbariérový vstup do zařízení. 

  

Noclehárny 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy  
Želetická 2187/11, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby bez přístřeší 
Osoby v krizi 

Věková kategorie klientů: Od 18 do 80 let 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 4  
Počet lůžek – 4 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Název poskytovatele: Fokus Labe, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Fokus Labe - Litoměřice  
Velká Krajská 47/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Věková kategorie klientů: Od 18 let do 80 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet klientů - 15 (okamžitá kapacita pro práci se skupinou) 
Počet klientů – 1 (okamžitá kapacita pro práci s jednotlivcem)  

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Název poskytovatele: NADĚJE 

Zařízení poskytovatele: Středisko Naděje Litoměřice-Osvobození  
Osvobození 839/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní, terénní  
 

Cílová skupina klientů: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

Věková kategorie klientů: Od 6 do 26 let 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  

Počet klientů - 2 (okamžitá individuální kapacita) 
Počet klientů – 24 (skupinová kapacita) 

Kapacita terénní formy 
poskytování:  

Počet klientů - 1 (okamžitá individuální kapacita) 

 

Kontaktní centra 

Název poskytovatele: Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 

Zařízení poskytovatele: Kontaktní centrum Litoměřice  
Lidická 57/11, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Ambulantní 

Cílová skupina klientů: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

Věková kategorie klientů: Od 15 let věku 

Kapacita ambulantní 
formy poskytování:  
 

Počet klientů - 2 (okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem)  
Počet klientů - 12 (okamžitá kapacita při práci se skupinou) 
Počet kontaktů – 50/den 

 

Intervenční centra 

Název poskytovatele: Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

Zařízení poskytovatele: Intervenční centrum, Ústecký kraj  
Zítkova 677/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové, ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: Oběti domácího násilí 
Oběti trestné činnosti 

Věková kategorie klientů: Od 15 let věku 
Pobytová forma: od 18 let, nezletilým pouze v doprovodu zákonného 
zástupce 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek - 1  

Kapacita ambulantní 
formy poskytování: 

Počet intervencí - 2  

Kapacita terénní formy: 1 intervence 

Působnost Rozšířená působnost v krajích: Ústecký kraj  
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Terapeutické komunity 

Název poskytovatele: WHITE LIGHT I, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Terapeutická komunita WHITE LIGHT I.  
Lovečkovice 53, 411 45 Úštěk 

Formy poskytování 
sociálních služeb: 

Pobytové 

Cílová skupina klientů: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

Věková kategorie klientů: Od 15 let věku 

Kapacita pobytové formy 
poskytování: 

Počet lůžek - 15  

Působnost: Rozšířená působnost v krajích: Karlovarský, Ústecký, Středočeský, 
Liberecký   
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3.  Analýza potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních 

služeb 

 

Následující část analýzy se věnuje potřebám všech účastníků systému sociálních služeb, tedy uživatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.  

 

3.1. Potřeby z perspektivy zadavatelů (obcí) 

 

V obcích proběhl kvalitativní výzkum – polostrukturované kvalitativní dotazování především mezi 

představiteli (reprezentanty) obcí. Dotazování proběhlo v měsících květen a červen 2017 ve dvou 

etapách. V první etapě jsme oslovili zástupce všech obcí správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Litoměřice. Zástupci 3 obcí (Chotiněves, Chudoslavice a Píšťany) se výzkumu odmítli 

z časových důvodů účastnit, nebo nebyli zastiženi. Zvláštní pozornost jsme věnovali zejména městu 

Litoměřice, které je centrem regionu, nositelem komunitního plánování a největším zadavatelem 

sociálních služeb. Ve druhé etapě proběhly doplňkové rozhovory s tzv. názorovými vůdci, tedy 

osobami, které jsou aktivní a informované a které názorově ovlivňují ostatní. Tyto rozhovory proběhly 

ve třech případech. Všechny polostrukturované rozhovory obsahovaly předem daný soubor témat a 

volně přidružených otázek, jejichž smyslem bylo plošné zjišťování potřeb, využívání služeb, 

dostupnosti, vytíženosti, spolupráce, síťování apod.  

Město Litoměřice 

Město je službami zasíťováno dostatečně. V současnosti je potřebné zaměřit se zejména                                     

na propojování sociálních služeb a prohlubování spolupráce. Spolupráce sociálních služeb by měla 

probíhat napříč cílovými skupinami, mnohé aktivity mohou být určeny jak pro seniory, rodiny, tak pro 

občany se zdravotním postižením. Žádoucí je také prohloubení spolupráce se starosty z ostatních obcí 

v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností - propojení Místních akčních skupin a 

Komunitního plánování sociálních služeb.  

Podpora by měla směřovat zejména rodinám, mládeži a dětem a rozvoji vícegeneračního soužití.  

Rodiny je potřeba podpořit především při slaďování rodinného a pracovního života, vybudování Family 
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pointu nebo v oblasti rozvoje rodičovských kompetencí (např. pro mladé matky, matky ohrožených 

dětí, klientky sociálních služeb např. z Domova pro matky s dětmi).  

V oblasti podpory vícegeneračního soužití je potřeba zacílit na podporu vzniku multigeneračních center 

a rozvoj aktivit mezigenerační spolupráce, které umožňují využití potenciálu občanů v seniorském 

věku, jejich celoživotních zkušeností. V této oblasti je možné stavět na dalším rozvoji současného 

dobrovolnictví seniorů, kteří se zapojují do různých aktivit (např. pomoc v šatníku, předčítání v 

knihovně, dobročinné pletení, spolupráce při zajišťování akcí a aktivit města, pomoc při zajišťování 

aktivit pro zdravotně postižené, pomoc v pečovatelských domech). 

Na děti a mládež je žádoucí zacílit preventivní aktivity, které povedou k aktivnímu volnočasovému 

vyžití. Prevence by měla směřovat také k bezpečnému využívání moderních technologií (internetu, 

sociálních sítí apod.).  

 

Hodnocení potřeb a využívání sociálních služeb z perspektivy zástupců jednotlivých obcí SO ORP 

Litoměřice je přehledně uvedeno v následující tabulce.  

Potřeby a využívání sociálních služeb z perspektivy zástupců jednotlivých obcí SO ORP 
Litoměřice 

Obec Hodnocení 

Bohušovice nad 
Ohří 

Dostupnost sociálních služeb je údajně dobrá. V obci působí terénní 

pečovatelská služba. Několika matkám s dětmi byl dříve zajištěn azylový 

dům v Litoměřicích. Problémem je nedostatek míst v domovech se 

zvláštním režimem, kam se nedaří umístit osoby omezené na svéprávnosti 

a osoby s Alzheimerem. Tito občané byli umístěni s velkými obtížemi do 

domovů se zvláštním režimem až do jiného kraje. Spolupráce zástupců 

obce v sociální oblasti probíhá s městem Litoměřice a Terezín. 

Brňany 
V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 
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Brozany nad Ohří 

Do obce dojíždí terénní pečovatelská služba. Zástupci obce usilují o to, aby 

v obci působila SAS pro rodiny s dětmi.  Dle zástupců některých služeb 

v obci vzniká sociálně vyloučená lokalita, ovšem podle zástupců obce 

vyloučená lokalita v obci není a veřejně se k ní obec nehlásí. V obci jsou dvě 

ubytovací zařízení, ve kterých jsou ubytovány ohrožené rodiny. Zástupci 

obce by chtěli v obci rekonstruovat objekt, ve kterém by měly vzniknout 

sociální byty pro matky s dětmi a seniory. Zástupci obce přiznali, že se 

v sociální oblasti příliš neorientují a rádi by v této věci prošli nějakým 

uceleným školením.  Spolupráce zástupců obce v sociální oblasti příliš 

aktivně s nikým údajně neprobíhá. 

Býčkovice 

Do obce dojíždí terénní pečovatelská služba k několika seniorům, v obci je 

pravděpodobně jedna ohrožená rodina trpící dluhovými problémy, která 

však pomoc odmítá. V sociální oblasti zástupci obce s nikým nespolupracují. 

Dolánky nad Ohří 

V obci nepůsobí žádné sociální služby, přestože byly občanům nabízeny 

letáky s nabídkou terénní pečovatelské služby. Terénní pečovatelskou 

službu však nikdo z občanů nezačal využívat. Za sociální problém označili 

zástupci obce osoby požívající alkohol před místním obchodem. Jedná se o 

2 – 5 osob přebývajících v obci v maringotce. V sociální oblasti zástupci 

obce s nikým nespolupracují. 

Drahobuz 

Žádná sociální služba do obce nezajíždí. V obci je ubytovna pro seniory, kde 

bydlí 6 obyvatel, využívají donášku obědů a starají se o ně rodiny. Ohrožené 

rodiny v obci nejsou. V sociální oblasti zástupci obce s nikým 

nespolupracují. 

Hlinná 

Žádná sociální služba do obce nedojíždí a nikdo z občanů nemluví o tom, že 

by měl nějaké problémy. O zdravotně postižené občany se starají jejich 

rodiny. V sociální oblasti zástupci obce s nikým nespolupracují. 
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Horní Řepčice 

O terénní pečovatelskou službu nikdo z občanů z finančních důvodů 

neprojevil zájem, jedná se totiž o placené služby. Sociální problémy v obci 

nejsou. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Hoštka 

Dostupnost sociálních služeb v obci je údajně dobrá. V obci začala působit 

terénní pečovatelská služba, ale její pracovníci postrádají automobil. 

Zástupci obce plánují stavbu polyfunkčního centra, kde by byl prostor pro 

aktivity seniorů a mládeže. Zástupci obce by uvítali proškolení v právní 

oblasti sociálních služeb. V rámci obce je údajně potřebné posílení 

terénních preventivních služeb v oblasti práce s celou rodinou v návaznosti 

na práci OSPOD, dále s osobami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

a vyskytují se mimo vyloučené lokality. Posílení terénu je nezbytné také u 

práce s osobami závislými na návykových látkách. Terénní programy 

pokrývají pouze území větších měst a jednotlivé vyloučené lokality. Na 

území obce je několik objektů, které naplňují některé atributy SVL a žijí 

v nich i zástupci romského etnika. 

Dlouhodobě údajně není řešena problematika nízkopříjmových seniorů, 

často osob bez domova, které mají zdravotní problémy. Tato cílová skupina 

propadá současnou sítí sociálních služeb a často končí v LDN, nemocnicích, 

nebo jako osoby bez domova. Přechodně tuto cílovou skupinu ubytovávají 

azylové domy.  

Obec spolupracuje s K – centrem v Litoměřicích. S městem Litoměřice 

funguje memorandum o spolupráci v oblasti sociálních služeb. 

Kamýk 
V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Křešice 

Do obce dojíždí terénní pečovatelská služba. Ohrožené rodiny v obci 

nejsou, ale některým rodinám bylo pomoženo přidělením obecních bytů, 

šlo o 2 rodiny. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 
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Levín 

V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Ohrožené rodiny v obci jsou, ale při řešení svých problémů 

nechtějí pomoci. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti 

neprobíhá. 

Liběšice 

V obci funguje penzion pro seniory, kde jsou zajišťovány potřebné služby, 

původně zařízení fungovalo jako DPS. Penzion je sice naplněn, ale kapacita 

je údajně dostačující. Ohrožené rodiny v obci nežijí. Pokud se někteří 

občané dostanou do problémů, snaží se je zástupci obce řešit vlastními 

silami, například přidělením obecního bytu.  

Libochovany 

Zástupci obce neví, zda nějaké sociální služby v obci působí. Terénní 

pečovatelskou službu zatím nikdo z občanů údajně nepotřebuje. Sociální 

problémy v obci nejsou. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti 

neprobíhá. 

Lovečkovice 
V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Malíč 
V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Michalovice 

Do obce zajíždí v případě potřeby terénní pečovatelská služba. Poptávka po 

jiných sociálních službách mezi občany údajně není. Spolupráce zástupců 

obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Miřejovice 

V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti probíhá 

s městem Litoměřice. 
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Mlékojedy 

Velmi dobrá je dopravní dostupnost sociálních služeb v Litoměřicích. V obci 

funguje DPS. V obci je také provozována ubytovna s 27 byty, ve které však 

bydlí většinou „slušní“ občané. Dříve zde bydlely „nepřizpůsobivé“ rodiny, 

ale v současné době jde například o matky samoživitelky s dětmi atd. 

Romské etnikum v obci nežije. Spolupráce v rámci sociální oblasti není dle 

zástupců obce zatím nutná. 

Oleško 

V obci údajně nepůsobí žádné sociální služby a o žádné sociální služby není 

mezi občany ani zájem. Sociální problémy v obci nejsou. Spolupráce 

zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Ploskovice 

Do obce dojíždí terénní pečovatelská služba. V jiných případech jsou 

sociální služby ve městě Litoměřice dopravně dostupné. V obci je několik 

ohrožených rodin v insolvenci, kterým byly nabídnuty služby dluhového 

poradenství, ale neúspěšně. Spolupráce zástupců obce probíhá v sociální 

oblasti s městem Litoměřice. 

Polepy 

V obci funguje DPS a zástupci obce provádí opatrovnictví u dvou 

nesvéprávných občanů. V obci žije také jedna osoba bez přístřeší, 

spolupráce s ní je ovšem velmi problematická. V obci žije 10 – 15 rodin 

v obecních bytech. Některé z těchto rodin jsou pravděpodobně ohrožené a 

dle zástupců obce stojí za úvahu, zda by jim mohly pomoci služby SAS pro 

rodiny s dětmi. Spolupráce zástupců obce v sociální oblasti probíhá pouze 

s Diakonií ČCE v Litoměřicích. 

Račice 
Do obce zajíždí terénní pečovatelská služba pro seniory. Ohrožené rodiny v 

obci nejsou. V sociální oblasti zástupci obce s nikým nespolupracují. 

Rochov 

V obci samotné sice žádné sociální služby nepůsobí, ale všechny sociální 

služby jsou v dosahu 10 km. Sociální problémy v obci údajně nejsou. 

Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 
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Snědovice 

Žádné sociální služby pravděpodobně občané obce nevyužívají. Sociální 

služby byly nabízeny v jednom případě, bezvýsledně. Spolupráce zástupců 

obce v sociální oblasti je pouze nárazová a to s obcí Štětí. 

Staňkovice 
V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Štětí 

Sociální služby jsou občanům v obci údajně dostupné. Zástupci obce 

usilovali o působení služeb v oblasti dluhového poradenství a SAS pro 

rodiny s dětmi na území obce, což se také podařilo. Dostupné jsou pro 

občany obce sociální služby v Litoměřicích, například azylový dům pro 

matky s dětmi a domov pro seniory. V obci výhledově zvažují zřízení NZDM 

ve spolupráci s některou sociální službou, zatím jsou problémy mládeže 

řešeny pomocí otevřeného klubu. Dlouhé čekací doby jsou pro občany obce 

především v Domovech se zvláštním režimem.  

„Skutečně postrádáme možnost umístění, nízkopříjmových klientů, 

alkoholiků a psychotiků. Přestože měly tyto osoby důchodový věk, tak 

jakmile měly tyto problémy, tak byly neumístitelné. Jsou to osoby, které 

vyžadují permanentní péči. Přeposílají si je nemocnice, LDN a azylové domy. 

V současné době máme 2 takovéto občany.“ 

V obci je také zajištěna terénní pečovatelská služba, odlehčovací služba a 

denní stacionář. Do obce zajíždí také pracovníci K – centra. V obci jsou 

sociálně vyloučené lokality – nejsou však prostorově vyloučeny a obec se 

to snaží řešit vlastním projektem. Zástupci obce spolupracují se všemi 

sociálními službami, které na jejich území působí, ale na procesu 

komunitního plánování se nepodílí. 
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Terezín 

V obci působí terénní pečovatelská služba, domov se zvláštním režimem, 

služba chráněného bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně 

terapeutické dílny, domov pro seniory a SAS pro rodiny s dětmi. Kapacita 

poskytovaných sociálních služeb je v současné době dostatečná. Sociální 

služby v obci dle jejich zástupců nechybí z důvodu dobré dopravní 

dostupnosti města Litoměřice. Jako nejpalčivější sociální problém občanů 

obce bylo zmíněno vysoké zadlužení některých občanů. Spolupráce 

zástupců obce v rámci sociální oblasti probíhá se všemi sociálními službami 

působícími v obci a v rámci komunitního plánování. 

Travčice 
V obci žádné sociální služby nepůsobí a nikdo z občanů je údajně 

nepotřebuje. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Trnovany 

V obci působí terénní pečovatelská služba. Nikdo z občanů jiné sociální 

služby nevyžaduje. V obci je jedna ohrožená rodina s finančními problémy, 

která by potřebovala služby dluhového poradenství, rodina ovšem s nikým 

nespolupracuje. Zástupci obce usilují o vybudování komunitního centra ve 

spolupráci s Farní charitou Litoměřice, kde by našli prostor senioři, mládež 

a jiné sociální skupiny. Krom Farní charity Litoměřice spolupráce zástupců 

obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Třebušín 
Do obce dojíždí terénní pečovatelská služba. Ohrožené rodiny v obci 

nejsou. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti neprobíhá. 

Úštěk 

V obci funguje DPS pro seniory, v případě jiných potřeb se občané obrací 

na sociální služby působící v Litoměřicích, například azylové domy. Sociální 

služby tak jsou pro občany dostupné a poptávka po sociálních službách není 

příliš velká. Problém s dostupností sociálních služeb může být ve spádových 

obcích, ale ne přímo v obci Úštěk. Problémem může být chybějící NZDM. 

Sociální problémy v obci údajně nejsou a to ani v okolních obcích. 

Spolupráce zástupců města v sociální oblasti probíhá jen na základní bázi 

ve formě předávání informací. 
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Velké Žernoseky 

Obec provozuje terénní pečovatelskou službu a to i pro potřeby občanů 

okolních obcí. Zástupci obce si myslí, že by měly být lépe nastaveny 

podmínky užívání domovů pro seniory jejich občany. Kapacita terénní 

pečovatelské služby je dostatečná. V obci žije několik ohrožených rodin, 

v jedné je v současné době řešena svéprávnost jejího člena, v ostatních 

ohrožených rodinách jsou problémem vysoké dluhy. Služby dluhového 

poradenství tak byly využity v případě několika rodin. Spolupráce zástupců 

obce v sociální oblasti probíhá především v rámci MAS a s městem 

Litoměřice. 

Vrutice 

Do obce dříve dojížděla z Litoměřic SAS pro rodiny s dětmi za jednou 

ohroženou rodinou, u jiných občanů žádná potřeba sociální práce údajně 

zatím nevyvstala. Spolupráce zástupců obce v rámci sociální oblasti 

neprobíhá. 

Žalhostice 

Ve spolupráci s Velkými Žernoseky působí v obci terénní pečovatelská 

služba, jiné sociální služby údajně nejsou potřebné. Spolupráce zástupců 

obce v rámci sociální oblasti krom spolupráce s obcí Velké Žernoseky 

neprobíhá. 

Žitenice 

Dostupnost sociálních služeb je údajně dobrá, ale v obci chybí terénní 

pečovatelská služba pro seniory. V obci žijí dvě ohrožené rodiny, ale dojíždí 

za nimi SAS pro rodiny s dětmi z Litoměřic. Zástupci obce spolupracují 

v sociální oblasti s hospicem, Diakonií ČCE v Litoměřicích a Nadějí. Zástupci 

obce se také angažují v komunitním plánování sociálních služeb MAS. 

 

Shrnutí 

Naprostá většina zástupců obcí zhodnotila dostupnost sociálních služeb pro občany své obce jako 

dobrou a dostačující. Některé obce identifikovali potřebnost některých sociálních služeb. 

Pečovatelskou službu poskytovanou terénní formou považují za potřebnou v Žitenicích. V Úštěku a 

Štětí identifikovali prostor pro zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, ačkoliv ve Štětí 
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v současnosti potřeby cílové skupiny saturuje otevřený klub. Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi považují za potřebné v obcích Polepy (cca 10 – 15 rodin), Brozany nad Ohří a Hošťka. V Hošťce 

považují za potřebné posílení Terénních programů nebo Sociálně aktivizačních služeb v návaznosti na 

činnost OSPOD, ale také pro osoby závislé na návykových látkách. Dalším zmiňovaným problémem jsou 

dlouhé čekací doby nebo nedostatečná kapacita Domovů se zvláštním režimem pro nízkopříjmové 

seniory se závislostmi, nebo s duševními nemocemi. 

Jako nejpalčivější sociální problémy na území obcí, byly nejčastěji zmiňovány problémy se zadlužením 

obyvatel či rodin a také nedostatečné řešení problému nízkopříjmových seniorů.  

Pokud jde o zhodnocení intenzity sociálních problémů na územích jednotlivých obcí mimo město 

Litoměřice, můžeme říci, že sociální problémy jsou identifikovány zejména v obcích Hoštka, Terezín, 

Štětí a Brozany nad Ohří. Většina sociálních problémů je spojena se sociálně slabými či sociálně 

vyloučenými obyvateli a také se seniory. V případě seniorů pak také v kombinaci s nízkými příjmy nebo 

zdravotním handicapem. Situace v menších obcích je, i přes zhoršenou dopravní dostupnost pro 

sociální služby, poměrně bezproblémová. 

Ze strany některých zadavatelů zazněla také potřeba větší informovanosti o sociálních službách 

(myšleno v intencích zákona o sociálních službách). Je zde tedy prostor pro vzdělávací aktivitu v této 

oblasti. 

 

3.2. Potřeby z perspektivy poskytovatelů a uživatelů  

 

Zjišťováním potřeb se zabývá tzv. analýza potřeb. Jedná se o vymezený postup, který se přes určení 

žádoucího stavu a pojmenovávání překážek a problémů dostává k nalezení a pojmenování skutečných 

potřeb pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb. Potřeby lze zjišťovat různými metodami, 

v tomto případě jsme upřednostnili metodu tzv. focus groups, která je obvykle do češtiny překládána 

jako metoda ohniskových skupin. Ta byla využita pro nalezení a popsání hlavních a aktuálních potřeb v 

kontextu dvou skupin – uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Sledovány byly potřeby „aktuální“ 

a týkaly se horizontu přibližně tří až čtyř následujících let, které představovaly jakýsi milník, který 

obsáhne uskutečňování komunitního plánu včetně jeho dopadů. Analýza se zaměřila na všechny 

skupiny KPSS.  
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Analýza potřeb slouží k identifikaci hlavních potřeb, na které by měl komunitní plán v dalším období 

reagovat. Nabízí výčet potřeb, který ale není absolutní, jedná se o námět k diskusi, k zamyšlení, pohled 

z jiného úhlu. Je zapotřebí výsledkům rozumět v širším kontextu a potřeby dále třídit a určit jim priority 

i s ohledem na záměry a cíle procesu komunitního plánování. 

Celkové metodologické směřování výzkumu vychází přímo z analýzy potřeb. Jedná se o specifický typ 

analýzy, který se málokdy v oblasti sociálních služeb využívá, přestože by se mělo jednat o jeden z 

hlavních informačních zdrojů. Co analýza potřeb nabízí? Výzkumníky prostřednictvím vybraných metod 

a technik (a jejich vhodné kombinace) vede ke zjištění nedokonalosti či nedostatků ve vymezené oblasti 

zájmu – k odhalení tzv. faktických či reálných potřeb (více Topinka, 2008). Analytický model 

předpokládá několik po sobě jdoucích kroků, prostřednictvím nichž jsou potřeby identifikovány. 

Nejdříve se jedná o a) definování standardního stavu, poté o b) pátrání po problému, navazující c) 

identifikaci překážek a nakonec d) sumarizaci faktických potřeb. 

Hlavní výzkumné otázky, které byly kladeny v ohniskových skupinách, zněly následovně:  

Jaké jsou potřeby v oblasti práce s cílovou skupinou?  

Jaké jsou potřeby napříč všemi skupinami KPSS?  

Potřeby byly zjišťovány paralelně na dvou úrovních – uživatelů sociálních služeb a poskytovatelů 

sociálních služeb. Ohniskové skupiny kopírovaly současnou skladbu čtyř skupin Komunitního plánování 

sociálních služeb. Pro potřeby analýzy jsme uskutečnili dvě ohniskové skupiny. V každé ohniskové 

skupině byli zastoupeni poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb ze dvou cílových skupin. Spojena 

byla cílová skupina „Rodina, děti a mládež“ a „Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické 

menšiny“ do jedné ohniskové skupiny a cílová skupina „Senioři“ a „Osoby se zdravotním postižením“ 

do druhé ohniskové skupiny. Tímto spojením jsme docílili vyšší dynamiky ohniskových skupin a lepšího 

zmapování některých přesahů mezi jednotlivými cílovými skupinami komunitního plánování. 

Celkem tedy proběhly dvě ohniskové skupiny ve složení zástupců cílových skupin: 

1. Rodina, děti a mládež a Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny 

2. Senioři a Osoby se zdravotním postižením 

Při svolávání účastníků ohniskových skupin jsme spolupracovali s referenty Komunitního plánování 

sociálních služeb a využili jejich pomoc při organizování setkání skupin.  
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Složení skupin bylo pestré a účastnili se jich různorodí poskytovatelé sociálních služeb. Z hlediska 

poskytovatelů bylo složení dáno předem, ohniskové skupiny kopírovaly pracovní skupiny podle 

Komunitního plánování sociálních služeb. Přesto se ve skupinách objevili i jiní účastníci (zástupci 

poskytovatelů), které do skupin vyslali pravidelní účastníci jako zástup. Většinou se ale lidé                                

ve skupinách znali. 

Samotné ohniskové skupiny jsme rozčlenili do tří fází. V první úvodní fázi jsme obeznámili účastníky se 

záměrem výzkumu a se schématem a smyslem analýzy potřeb. Rovněž byly projednány zásady práce 

ve skupinách. Zdůrazněn byl fakt, že je účast v diskusi dobrovolná. Na úvodní část navázal blok,                      

ve kterém byl skupinou definován standardní stav a rozebírány problémy, se kterými se uživatelé a 

poskytovatelé setkávají. V této etapě se rozproudila diskuse a iniciativu přebírali od moderátorů 

samotní účastníci. Domníváme se, že účastníci uvedli, co chtěli a diskutovali v uvolněné atmosféře. 

 

3.3. Ohnisková skupina – Senioři a Osoby se zdravotním postižením 

 

Vymezení standardního stavu 

Jaký je standardní, žádoucí, optimální stav, který by účastníci diskuse chtěli vidět či dosáhnout                             

v horizontu příštího komunitního plánování? 

 

Standardní stav je takový, kdy si každý uživatel s reálnou potřebou najde odpovídající službu.                      

Ke standardnímu stavu patří, že jsou terénní služby podporovány takovým způsobem, že uživatelé 

zůstávají co nejdéle ve svém domácím prostředí. Zároveň je dostatečná kapacita všech služeb                     

v rozmezí od pobytových (domovy se zvláštním režimem) až po asistenční služby v domácím 

prostředí a jsou pro uživatele finančně dostupné. Standardním stavem je finančně zajištěná služba 

s kvalitním personálem, která vzájemně spolupracuje se zdravotnickými zařízeními. Dále lidé mají 

možnost najít si zaměstnání, tedy aby byl dostatek práce pro osoby se zdravotním postižením. 

Bydlení by mělo být pro uživatele služeb adekvátní, tzn. stálé, finančně dostupné, mělo by splňovat 

určité hygienické standardy a vyhovovat potřebám klienta. V oblasti zaměstnání jsou podporovány 

chráněné dílny a chráněná místa. Veřejné služby a prostory by měly být bezbariérové, včetně MHD.  
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Zmiňované problémy a překážky 

a. Nedostatečná nabídka odlehčovacích služeb 

Problémem z perspektivy klientů sociálních služeb je nedostatečná nabídka odlehčovacích služeb. Ve 

městě funguje pouze denní a nikoli týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Nevhodné 

je navíc jeho umístění v budově společně s hospicem, což uživatelé hodnotí jako velmi nevhodné 

vzhledem k psychice klientů. 

 

b. Obavy z budoucnosti  

Rodiče pečující o svého postiženého potomka hledí s obavami do budoucnosti. Problém totiž nastane, 

až oni sami začnou mít v důsledku vyššího věku zdravotní problémy.  

„Šli bychom do domova pro seniory, ale tam s námi nemůže náš syn, protože nebude 

v seniorském věku. Mohlo by se zřídit nějaké bydlení, kde by pečovatel – rodič a postižený 

potomek šli společně a kde by měli všichni svůj prostor. V Plzni údajně charita takovýto typ 

domova pro seniory provozuje.“ 

 

c. Nedostatečná bezbariérovost města 

Participanti se také vyjadřovali k bezbariérovosti města. Ocenili, že se v této oblasti udělal velký kus 

práce, ve městě se však stále nalézá z hlediska bezbariérovosti mnoho problémových míst, například, 

pro vozíčkáře zcela nevhodné vstupní dveře v domově s pečovatelskou službou v ulici Švermova. 

Vytýkáno bylo také umístění některých autobusových zastávek a přechodů. 

 

d. Financování sociálních služeb 

Participanti z řad poskytovatelů sociálních služeb se shodli na zhoršujících se podmínkách financování 

sociálních služeb, jak ze strany kraje, tak ze strany města. 

„Město by mělo tlačit víc na kraj, aby sociální služby lépe financoval, jde o existenci služeb.“ 
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e. Nedostatek pečovatelek v domech s pečovatelskou službou 

Dle klientů sociálních služeb je v domovech s pečovatelskou službou podstav pečovatelek, kterých je 

málo v důsledku velmi špatného platového ohodnocení. Dle uživatelů služeb tím velmi trpí kvalita 

poskytovaných služeb. 

 

f. Absence služeb pro některé seniory 

Dle participantů chybí sociální služby pro seniory s duševním onemocněním a se závislostmi a pro 

nízkopříjmové seniory. Přestože mají tyto osoby důchodový věk, tak jsou téměř neumístitelné do 

zařízení sociálních služeb. Jsou to osoby, které vyžadují permanentní péči. Přeposílají si je nemocnice, 

LDN a azylové domy.  

 

g. Dostupnost sociálních služeb mimo Litoměřice 

Podmínky pro občany Litoměřic a větších obcí jsou v oblasti dostupnosti sociálních služeb dle 

participantů relativně dobré, ale pro občany menších obcí jsou dle jejich názoru sociální služby 

nedostupné a starostové těchto obcí se na procesech plánování sociálních služeb příliš aktivně nepodílí. 

„Starostové okolních obcí čekají jen, co jim bude nabídnuto a mají zájem jen o „populární“ 

služby, typu domova pro seniory.“ 

 

h. Nedostatek psychiatrů a psychologů 

Participanti zmínili jako jeden z problémů nedostatek psychiatrů a psychiatrické péče. Čekací lhůty jsou 

velmi dlouhé. Nedostatek psychiatrů je dle participantů navíc přehlížený problém. 

 

i. Absence supervize a podpory pečujících osob  

Zcela údajně chybí jakékoli formy pomoci a podpory pro osoby pečující, například supervize. 
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j. Absence sociálního a prostupného bydlení 

Ve městě Litoměřice a jeho okolí chybí návazné sociální bydlení pro relativně samostatné zdravotně a 

mentálně postižené osoby a také menší a cenově dostupné byty pro seniory. 

 

k. Nedostatek pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 

Problémem pro zdravotně postižené osoby je nedostatek chráněných dílen (sociálně terapeutických 

dílen) v regionu a také nedostatek pracovně-rehabilitačních míst (chráněných míst), klienty se tak 

nedaří efektivně rozvíjet a posouvat v jejich životě. 

 

Hlavní potřeby podle jejich nositelů 

Dále uvádíme přehled identifikovaných skutečných potřeb. 

Potřeba Nositel potřeby Cílová skupina 

Potřeba rozšíření nabídky 

odlehčovacích služeb 
Uživatelé 

- Osoby se zdravotním 

postižením  

Potřeba vyřešení obav 

z budoucnosti pečujících osob 

zřízením vhodného typu 

bydlení ve stáří   

Uživatelé 
- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba zlepšení 

bezbariérovosti města Uživatelé 

- Senioři  

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba zlepšení financování 

sociálních služeb Poskytovatelé 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 
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Potřeba vyššího počtu 

pečovatelek v DPS  
Uživatelé - Senioři 

Potřeba dostupnosti služeb 

pro nízkopříjmové seniory a 

seniory s duševním 

onemocněním 

Uživatelé 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba zvýšení dostupnosti 

sociálních služeb mimo město 

Litoměřice 

Poskytovatelé a uživatelé 

- Senioři  

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba vyššího počtu 

psychiatrů a psychologů 
Poskytovatelé a uživatelé 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba supervize a vyšší 

podpory pečujících osob  
Uživatelé 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba dostupného 

sociálního a prostupného 

bydlení 

Poskytovatelé a uživatelé 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba šíření osvěty v oblasti 

společenské odpovědnosti 

mezi místními firmami 

Poskytovatelé 
- Osoby se zdravotním 

postižením 
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3.4. Ohnisková skupina - Rodina, děti a mládež a Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a etnické menšiny 

 

Vymezení standardního stavu 

Jaký je standardní, žádoucí, optimální stav, který by účastníci diskuse chtěli vidět či dosáhnout v 

horizontu příštího komunitního plánování? 

Součástí standardního stavu je bezproblémové a transparentní financování sociálních služeb, které 

by poskytovatelům i uživatelům zajistilo dostatečnou kapacitu služeb jak v Litoměřicích, tak i 

v okolních ORP v průběhu celého roku. Dostatečná by měla být kapacita návazných služeb a 

spolupráce s nimi by měla být bezproblémová. Ve městě a okolních obcích by měl fungovat systém 

sociálního a prostupného bydlení a městská policie by měla důsledně zasahovat proti 

problémovým „partám“ na území města. V rámci standardního stavu je také proces komunitního 

plánování maximálně otevřený.  

 

Zmiňované problémy a překážky 

a. Nedostatečná kapacita azylových domů v zimních měsících 

Uživatelé sociálních služeb uvedli, že je pro ně velkým problémem kapacita azylových domů v zimních 

měsících, specifickým problémem je pak tzv. nocleh na židli, který by měl být zdarma, pokud venkovní 

teplota klesne pod mínus pět stupňů celsia. 

„Mám za sebou deset let na ulici a setkávám se pořád s problémem, kterým jsou mrazy. Je 

to letitý problém, je mínus pět a zaměstnanci azyláku vás nepustí. Je to taky hodně o náladě 

zaměstnanců. Je mínus jedenáct a ostatní přijdou na nádraží, že neuspěli, a opilí přitom 

nebyli.“ 

 

b. Stigmatizace a bezpečí osob bez domova 

Osoby bez domova také uvedly, že je trápí postoj některých občanů k nim. Mají pocit, že jsou občané 

druhé kategorie bez plnohodnotných práv a bez nároku na důstojnost. Nezřídka se také stává, že jsou 

osoby bez domova bezdůvodně napadány a šikanovány. 
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„Jediný co jsem si pamatoval, byla rána obuškem, napadli mě, jen protože jsem byl 

bezdomovec.“ 

 

c. Absence sociálního a prostupného bydlení 

Velmi diskutovaným problémem je absence sociálního a prostupného bydlení ve městě Litoměřice a 

okolních obcích, což je vnímáno jako dlouho neřešený problém.  

„Neumíme ty lidi z azylových domů nikam posouvat a hodně rodin, například rodiny s dětmi 

a senioři mají problém sehnat dostupné bydlení.“  

Tento problém se týká i dětí opouštějících ústavní péči. Primárně ovšem není problém nedostatek bytů, 

ale bariéry pro klienty sociálních služeb při jejich získávání. Vhodný by byl například model 

zprostředkování bydlení pro sociálně slabé občany přes některé sociální služby. 

 

d. Nedostatečná společenská odpovědnost místních firem 

Zaměstnavatelé z řad místních firem dle participantů využívají zahraniční dělníky a odmítají jakoukoli 

formu společenské odpovědnosti vůči regionu. Místní firmy nenabízí dostatek vhodných pracovních 

pozic, například na zkrácené úvazky, pro matky s dětmi a jiné skupiny osob ohrožené na trhu práce. 

Dle poskytovatelů sociálních služeb by město mělo více sledovat dopady přítomnosti zahraničních 

dělníků na infrastrukturu města.  

 „My o nich nic nevíme. Přijde nám najednou deset zahraničních dělníků s tím, že potřebují 

praktického lékaře. Ta komunikace města s těmi firmami by měla být intenzivnější.“ 

 

e. Změna struktury složení osob bez domova 

Přibývá údajně mladých lidí bez domova, kteří byli vyhozeni z domu, v důsledku požívání návykových 

látek. Zvyšuje se také počet seniorů bez domova, pro které je domov pro seniory nedostupný a azylový 

dům jim neposkytne požadovanou péči. Tito lidé pak putují na pomyslné trase Azylový dům – LDN – 

ulice. Putují tak například lidé v seniorském věku s duševními nemocemi. 
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f. Vznik sociálně vyloučených lokalit v okolních obcích 

Začínají vznikat sociálně vyloučené lokality v okolních obcích Litoměřic, například v Brozanech                   

nad Ohří.  

„Jsou tam mizerné hygienické podmínky a hodně dětí. Jediná služba, která tam působí  je 

jedna SAS pro rodiny s dětmi. Jsou to nepokryté oblasti ORP z hlediska pokrytí preventivních 

služeb. V malé obci ti lidé ale asi stejně s nikým mluvit nebudou, ale sem do Litoměřic dorazí. 

Všechny kapacity naší SAS odčerpávají Litoměřice a Brozany, máme sice dojezd 30 km, ale 

nedáváme to. Ubytovna je v Terezíně, ta se zavírá a nezavírá, ale potenciál tam je, lidi se 

stěhují do Úštěku a do Hoštky, Štětí se začíná zklidňovat.“ 

 

g. Nedostatečné propojení školství, zdravotnictví a sociální oblasti 

Dle participantů by mělo fungovat lépe propojení školské, zdravotnické a sociální oblasti. Například 

zdravotní preventivní programy skončily úplně a sehnat lékaře pro některé klienty, jako lidi                              

bez domova, nebo osoby s mentálním postižením je velmi problematické. Pokud se podaří lékaře                      

pro tyto klienty sehnat, jejich jednání bývá často kritizováno.  

 

h. Nedostatek psychiatrů a psychologů 

Participanti zmínili jako jeden z problémů nedostatek psychiatrů a psychiatrické péče, zejména 

dětských psychiatrů. Čekací lhůty jsou velmi dlouhé. Nedostatek psychiatrů je dle participantů navíc 

přehlížený problém. 

„VZP řeklo, že máme tři psychiatry, ale oni ordinují tady 2 hodiny týdně a oni myslím měli za 

to, že jde o celé úvazky. VZP řeklo, že nemá podklady od psychiatrů, že by to nezvládali, ale 

oni přece logicky neřeknou, že to nestíhají. Město by mělo takovýto výsledek napadnout.“ 

Dlouhé čekací doby psychiatrů řeší někteří klienti velmi radikálním a agresivním způsobem. 

„Klienti někde někoho napadnou jen proto, aby se dostali do léčebny v Beřkovicích, protože 

by jinak museli čekat na psychiatra týdny.“ 
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i. Zadluženost 

Dluhové poradenství bývá úspěšnější u lépe situovaných osob, u kterých je vidina toho, že dlužnou 

částku budou umět splácet. Řada mladých lidí například z NZDM je ovšem rozhodnuto již od mládí 

strávit život v „šedé zóně“ a splácení dluhů vzdali. Říkají: 

„Nemají mi co vzít, protože pracuju načerno a to co vlastním, tak oni se nedozví.“ 

 

j. Nedostatečné prostory K – centra 

Místní K – centrum má problém s nevyhovujícími respektive nedostačujícími prostory. Oddělení 

cílových skupin služby si vyžádalo režimové opatření, čímž došlo k prodloužení čekací doby. 

„Chybí nám místnost, máme abstinující v následné péči, máme i maminky a máme i 

mladistvé, kteří chodí už od 12 let s rodiči a protože máme i uživatele drog, tak jsme to 

museli kvůli nedostatečným prostorům udělat tak, že jsme rozdělili čas a čekací doby se 

velmi prodlužují.“ 

 

k. Problémová mládež ve městě a přístup městské policie 

Ve městě se shlukují problémové „party“ mladých osob. Dlouhodobě je ve městě problematická 

lokalita Severka (sídliště), se kterou se dříve nic nedělalo a příslušníci městské policie do ní údajně ani 

nechodili. Do této lokality byla umístěna přenosná kamera, problémové „party“ mladých osob se 

přemístily do jiných lokalit, například do parku. Jedná se o věkový mix osob, zletilých i nezletilých, 

požívajících alkohol, marihuanu a experimentující s pervitinem. Starší příslušníci „part“ přitom k těmto 

aktivitám strhávají ty mladší.  

„Nízká důslednost, nikoli zbytečná represe. Město rezignovalo na vlastní vyhlášky.“ 

„Městská policie jezdí v autě anebo se zaměřuje na centrum. Sedíte ale v parku a dva 

patnáctiletí kluci tam kouří a měšťáci to přejdou, jsou k tomu úplně neteční. Město tyhle 

drobnosti toleruje, ale tím to začíná.“  
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l. Financování sociálních služeb 

Poskytovatelé pociťují nejistotu ve vztahu k udržení sociálních služeb, založenou na nejistém 

financování sociálních služeb. Důvodem nejistoty je poskytovateli uváděná změna dofinancování ze 

strany města.   

 

m. Větší otevřenost procesu komunitního plánování 

Komunikační partneři by přivítali větší otevřenost procesu komunitního plánování, zpětnou vazbu, jak 

je nakládáno se získanými informacemi. Měla by se otevřít diskuse a měl by se otevřít přístup 

k dokumentům, které v rámci tohoto procesu vznikají.  

 

Hlavní potřeby podle jejich nositelů 

Dále uvádíme přehled identifikovaných skutečných potřeb. 

Potřeba Nositel potřeby Cílová skupina 

Dostatečná kapacita azylových 

domů v zimních měsících 
Uživatelé 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba destigmatizace osob bez 

domova a zvýšení pocitu jejich 

bezpečí 

Uživatelé 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba dostupného sociálního a 

prostupného bydlení 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež  

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 



83 
 

Potřeba šíření osvěty v oblasti 

společenské odpovědnosti mezi 

místními firmami 

Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež a 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba pomoci novým skupinám 

osob ohrožených 

bezdomovectvím 

Uživatelé 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba preventivních aktivit v 

SVL v okolních obcích 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba propojení školského, 

zdravotního a sociálního systému 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba vyššího počtu psychiatrů 

a psychologů 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba vyšší efektivity 

dluhového poradenství 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba dalších prostor K - centra Uživatelé a poskytovatelé 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 
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Potřeba důslednějšího přístupu 

MP k problémovým „partám“ 
Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba zlepšení financování 

sociálních služeb 
Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba zvýšení otevřenosti 

procesu komunitního plánování 
Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 
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4. Shrnutí 

Správní obvod ORP Litoměřice čítá 40 obcí, ve kterých žilo k 31.12.2016 téměř 60 tisíc obyvatel                     

(59 241). Největším sídlem v rámci správního obvodu je město Litoměřice, které jako jediné počtem 

obyvatel přesahuje hranici 20 tisíc.  Dalšími centry v rámci obvodu jsou obce Štětí a Úštěk, které jsou 

obcemi s pověřenými obecními úřady.  

Vývoj počtu obyvatel správního obvodu mezi roky 2001 až 2016 má pozitivní trend, který je způsoben 

zejména migrací obyvatelstva. Vnitřní stěhování v rámci obvodu ORP Litoměřice je poměrně častým 

jevem a ročně se dotýká necelého tisíce osob.  

Průměrný věk obyvatel SO ORP Litoměřice se zvyšuje a bude docházet ke stárnutí populace. Strom 

života (věkovou pyramidu) lze zařadit mezi regresivní typ. Nejsilněji je zastoupena populace ve věku 33 

až 45 let a 59 až 69 let. Počet živě narozených dětí pozvolna klesá. 

Podíl nezaměstnaných osob dosahoval v květnu 2017 pouhých 4,6 %, což je druhý nejnižší podíl v rámci 

Ústeckého kraje. Pro srovnání uvádíme, že podíl nezaměstnaných osob dosahoval ke stejnému datu             

v České republice 4,1 %. Klesá počet uchazečů o zaměstnání a zvyšuje se nabídka volných pracovních 

míst. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice obývalo ke dni posledního Sčítání lidu, domů a 

bytů v roce 2011 (dále SLDB) 24 639 hospodařících domácností.  

Mladé domácnosti, za které můžeme označit ty, jejichž osoba v čele má méně než 35 let, představují 

více než desetinu domácností ve správním obvodu ORP Litoměřice (15,3 %; 3 803 domácností). 

Domácností, v jejichž čele stojí osoba v poproduktivním věku, tedy senior nalezneme v obvodu 6 920 

a představují bezmála tři desetiny domácností (28,1 %).  Počet rodin, ve kterých žije alespoň jedno 

závislé dítě, dosahuje 6 529 rodin. 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice nalezneme celkem 22 924 obydlených 

bytů, ve kterých žije 56 092 osob. V bytech v rodinných domech bydlí 24 796 osob, v bytech v bytových 

domech 30 400 osob a v bytech v ostatních budovách 896 osob. 

Ve správním obvodu ORP Litoměřice je poskytováno celkem 64 sociálních služeb. Více než polovinu 

sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice 

představují služby sociální péče (53,1 %; 34 služeb) a více než třetinu služby sociální prevence (37,5 %). 

Odborné sociální poradenství je zastoupeno 6 službami (9 %). 
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Identifikované potřeby na úrovni zadavatelů 

Naprostá většina zástupců obcí zhodnotila dostupnost sociálních služeb pro občany své obce jako 

dobrou a dostačující. Některé obce identifikovali potřebnost některých sociálních služeb.  

Potřeby ve vztahu ke zřízení nebo rozšíření sociálních služeb: 

Potřeba Nositel potřeby Cílová skupina 

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež 

Zadavatelé  

(Úštěk, Štětí) 
- Rodina, děti a mládež  

Pečovatelská služba 
Zadavatelé  

(Žitenice) 

 

- Senioři 

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny 

Zadavatelé  

(Polepy, Brozany nad Ohří, 

Hošťka) 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Posílení terénních programů 

pro osoby závislé na 

návykových látkách 

Zadavatelé  

(Hošťka) 

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Zvýšení kapacit Domovů se 

zvláštním režimem 
 

- Senioři  

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Další potřeby: 

Potřeba Nositel potřeby Cílová skupina 

Řešení problémů se 

zadlužením obyvatel Zadavatelé  
 --- 
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Řešení problému 

nízkopříjmových seniorů Zadavatelé 
- Senioři 

Zvýšení informovanosti o 

sociálních službách Zadavatelé 
- Zadavatelé 

 

Identifikované potřeby na úrovni poskytovatelů a uživatelů  

Dále uvádíme přehled identifikovaných skutečných potřeb, které jsme v rozdělili do několika kategorií: 

- potřeby ve vztahu ke zřízení nebo rozšíření sociálních služeb,  

- potřeby vztahující se k návazným službám či propojení služeb,  

- další potřeby. 

 

Potřeby ve vztahu ke zřízení nebo rozšíření sociálních služeb: 

Potřeba Nositel potřeby Cílová skupina 

Dostatečná kapacita azylových 

domů v zimních měsících 
Uživatelé 

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba preventivních aktivit v 

SVL v okolních obcích 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba dalších prostor K - 

centra 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 
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Potřeba rozšíření nabídky 

odlehčovacích služeb 
Uživatelé 

- Osoby se zdravotním 

postižením  

Potřeba vyšší efektivity 

dluhového poradenství 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež  

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba dostupnosti služeb 

pro nízkopříjmové seniory a 

seniory s duševním 

onemocněním 

Uživatelé a zadavatelé 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba zvýšení dostupnosti 

sociálních služeb mimo město 

Litoměřice 

Uživatelé a poskytovatelé 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba pomoci novým 

skupinám osob ohrožených 

bezdomovectvím 

Uživatelé 

- Osoby v přechodné krizi, 

ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba vyššího počtu 

pečovatelek v DPS  
Uživatelé - Senioři 

 

 

Potřeby ve vztahu k návazným službám a propojení služeb: 

Potřeba propojení školského, 

zdravotního a sociálního systému 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 



89 
 

Potřeba vyššího počtu psychiatrů 

a psychologů 
Uživatelé a poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny  

- Senioři  

- Osoby se zdravotním 

postižením 

 

 

Další potřeby: 

Potřeba šíření osvěty v oblasti 

společenské odpovědnosti mezi 

místními firmami 

Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež  

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba důslednějšího přístupu 

MP k problémovým „partám“ 
Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba zlepšení financování 

sociálních služeb 
Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež  

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny  

- Senioři 

- Osoby se zdravotním 

postižením 
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Potřeba zvýšení otevřenosti 

procesu komunitního plánování 
Poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež  

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba zlepšení bezbariérovosti 

města 
Uživatelé 

- Senioři  

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba supervize a vyšší podpory 

pečujících osob  
Uživatelé 

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba destigmatizace osob bez 

domova a zvýšení pocitu jejich 

bezpečí 

Uživatelé 

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny 

Potřeba dostupného sociálního a 

prostupného bydlení 

Uživatelé a 

poskytovatelé 

- Rodina, děti a mládež  

- Osoby v přechodné 

krizi, ohrožené drogou a 

etnické menšiny  

- Senioři  

- Osoby se zdravotním 

postižením 

Potřeba řešení obav z budoucnosti 

pečujících osob zřízením 

vhodného typu bydlení ve stáří   

Uživatelé 
- Osoby se zdravotním 

postižením 
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5. Doporučení 

 

Podpora preventivních aktivit, zejména ve vztahu k dětem a mládeži 

Potřeba preventivních aktivit se v rámci analýzy ukázala jako potřebná zejména ve vztahu k dětem a 

mládeži a rodinám. 

Doporučujeme podporovat a organizovat široké spektrum preventivních aktivit napříč cílovými 

skupinami. V rámci analýzy se ukázaly jako problémové skupiny, na které je potřeba zaměřit pozornost 

děti a mládež (nezařazená), u kterých je vhodné preventovat rizikové chování. Těmito programy 

mohou být různé přednášky, hry, zážitkové programy, ale i odbornější pomoc. Poskytovateli takových 

programů mohou být jednak vzdělávací zařízení, poskytovatelé volnočasových aktivit nebo sociálních 

služeb, policie nebo různé neziskové organizace. Svůj preventivní dopad mají i běžné volnočasové 

aktivity určené různým vrstvám dětí a mládeže, které nejsou úzce spojeny se sociopatologickými jevy, 

a které přispívají k harmonickému rozvoji osobnosti jednotlivce.  

 

Rozvoj sociálních služeb v okolních obcích města Litoměřice 

Zmíněny byly potřeby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Úštěk, Štětí), Pečovatelská služba 

(Žitenice), Sociálně aktivizační služby pro rodiny (Polepy, Brozany nad Ohří, Hošťka) a posílení terénních 

programů pro osoby závislé na návykových látkách (Hošťka). 

V případě pečovatelské služby, sociálně aktivizačních služeb a terénních programů doporučujeme 

vyjednat se stávajícími poskytovateli sociálních služeb možnosti rozšíření působnosti a případně také 

kapacity jimi poskytované sociální služby. V případě potřeby zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež ve městě Štětí se jeví jako vhodné využití spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.  

 

Dluhové poradenství 

Problematiku zadlužení obyvatel tematizovali zadavatelé sociálních služeb a zároveň skupiny 

komunitního plánování Rodina děti a mládež a Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické 

menšiny. Zvyšování zadluženosti obyvatel je problémem projevujícím se v celé republice, napříč všemi 
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sociálními skupinami obyvatel. Obecně lze říci, že pokud dojde k vysokému zadlužení obyvatel, je jejich 

situace obtížně řešitelná a společně s rostoucí výší dluhů se snižuje motivace dluhy splácet. 

Na dluhové poradenství se zaměřuje komunitní plánování sociálních služeb dlouhodobě. Ve městě 

Litoměřice je občanům k dispozici dluhová poradna. Odborné sociální poradenství, které se zaměřuje 

také na problematiku zadluženosti obyvatel, poskytuje své služby ve městě Litoměřice a ve Štětí. 

Doporučujeme zaměřit se v této oblasti zejména na prevenci zadlužení – tedy zvýšení finanční 

gramotnosti obyvatel a to napříč všemi věkovými kategoriemi obyvatel. U dětí se nabízí podpora 

finanční gramotnosti na školách, u starších obyvatel uskutečňování přednášek ve veřejných prostorách 

(například knihovny, prostory poskytovatelů sociálních služeb). U těchto aktivit se vždy vyplácí 

věnování prostoru konkrétním potřebám klientů, tedy doplnění obecných informací o část věnovanou 

individuálnímu poradenství. 

 

Bezbariérovost města 

Město Litoměřice dlouhodobě pracuje na vytvoření bezbariérového prostředí, což ocenili také členové 

fokusní skupiny v rámci analýzy. Zároveň však považují za potřebné v daném trendu pokračovat a 

snažit se zabezpečit bezbariérovost dalších problémových míst (dům s pečovatelskou službou v ulici 

Švermova, umístění některých autobusových zastávek a přechodů). 

Doporučujeme úzce spolupracovat s osobami s tělesným postižením (vozíčkáři), kteří se 

v každodenním životě nejvíce potýkají s problémy v této oblasti. Na základě komunikace s nimi vytvořit 

seznam problémových míst a určit ta, která mají být řešena prioritně. Postupně pak v rámci možností 

města realizovat úpravy daných míst. 

 

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podpora společenské odpovědnosti místních 

firem 

Členové diskuzních skupin identifikovali jako potřebu zajištění dostatku chráněných dílen (sociálně 

terapeutických dílen) v regionu a také zajištění dostatku pracovně-rehabilitačních míst a 

podporovaných míst, aby bylo možné klienty služeb efektivně rozvíjet a posouvat v jejich životě. 

S tímto tématem je spjata také společenská odpovědnost místních firem. 
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Doporučujeme podporovat stávající místa pro osoby se zdravotním postižením v sociálně 

terapeutických dílnách a podporovat vznik chráněných pracovních míst a realizaci pracovní 

rehabilitace, která je však plně v kompetenci Úřadu práce. Podporu města navrhujeme zaměřit na 

oblasti, kterými město může pozitivně rozvíjet zájem podnikatelů na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Takovými druhy podpory může být například oceňování podnikatelů, kteří zaměstnávají 

zdravotně postižené osoby; zveřejňování pozitivních příkladů; realizace přednášek a diskuzí pro 

podnikatele a zaměstnávání osob se zdravotním postižením s uvedením specifik zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením; informování podnikatelů o možnostech podpory zaměstnavatelů 

zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením ze strany státu. Další možností může být zřízení 

sociálního podniku a to ze strany města, neziskové organizace nebo podnikatelského subjektu. Výše 

uvedené aktivity mohou být realizovány také ve vztahu k jiným cílovým skupinám. 

 

Potřeba dostupného sociálního a prostupného bydlení  

Potřeba dostupného bydlení se objevuje napříč cílovými skupinami. Nejčastěji je zmiňována potřeba 

zabezpečit bydlení pro nízkopříjmové seniory, případně v kombinaci s duševním onemocněním. 

Zmiňována je také potřeba bydlení pro pečovatele o osobu blízkou v seniorském věku.   

Jako jedna z možností pro cílovou skupinu seniorů se jeví navýšení kapacity Domovů se zvláštním 

režimem poskytujících služby v rámci správního obvodu ORP, případně otevření nového zařízení. Ve 

vztahu k ostatním cílovým skupinám, se v souvislosti s nedostatkem bytového fondu ve vlastnictví 

města Litoměřice, nabízí možnost otevření tohoto tématu napříč obcemi v obvodu ORP, které také 

identifikovali tuto potřebu či jednání poskytovatelů sociálních služeb se soukromými pronajímali 

bytového fondu. Osoby pečující o potomky se zdravotním postižením, které potřebují pomoc jiných 

osob nebo mají potřebu bydlení v domově pro seniory, jsou specifickou skupinou. Pro tyto osoby se 

nabízí možnost úpravy podmínek pro bydlení v domě s pečovatelskou službou a/nebo v domově pro 

seniory.  

 

Podpora pečujících osob 

Skupina věnující se osobám se zdravotním postižením identifikovala jako potřebu podporu pečujících 

osob, a to v jakémkoliv směru. 
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Potřeby pečujících osob jsou značně roztříštěné a vztahují se k různým oblastem zdravotních problémů 

osob, o které je pečováno. Jako vhodná forma podpory se nabízí např. „dny pomoci“, které mohou 

organizovat poskytovatelé sociálních služeb a v rámci kterých poskytnou pečujícím osobám instruktáž, 

jak pečovat, ve svých zařízeních (reakce na konkrétní poptávku pečující osoby k provedení konkrétního 

úkonu). Město může také společně s poskytovateli sociálních služeb organizovat setkávání pečujících 

osob, na kterých mohou poskytovatelé a pečující osoby sdílet své zkušenosti. 

 

Potřeba stabilizace financování sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb cítí potřebu stabilizace finančních zdrojů. 

Oblast financování sociálních služeb doznala v posledních letech značných změn. Změnil se přístup 

k financování ze strany krajů a v souvislosti s tím také ze strany měst. Nejvhodnější cestou ke 

stabilnímu financování sociálních služeb je vícezdrojové sociálních služeb. V tomto případě může být 

město nápomocno například upozorňováním na možnosti využití vyhlášených výzev z Evropských 

fondů, různých Nadací a donátorů. 

 

Další doporučení 

- Zapojit do Komunitního plánování sociálních služeb v maximální možné míře uživatele sociálních 

služeb. 

- Pracovat na prohloubení komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb navzájem a také mezi 

poskytovateli sociálních služeb a zadavateli. 

 


