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1. Přehled analyzovaných dokumentů 
 

Územní úroveň Název Období platnosti 
KRAJSKÁ Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Libereckého kraje 

2021 - 2023 

ORP Strategie území správního obvodu ORP Tanvald 2015 - 2024 

Strategický rámec MAP pro ORP Tanvald  
MIKROREGIONÁLNÍ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Rozvoj Tanvaldska 
2014 - 2020 

Program rozvoje mikroregionu Tanvaldsko 2020 - 2026 

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu 
Tanvaldsko 2016 - 2020 

2016 - 2020 

MUNICIPÁLNÍ Program rozvoje obce / města 

• Albrechtice v Jizerských horách 

• Desná 

• Harrachov 

• Jiřetín pod Bukovou 

• Josefův Důl 

• Kořenov 

• Plavy 

• Velké Hamry 

• Zásada 

• Zlatá Olešnice 

2020 – 2026 

Program rozvoje města Smržovka 2016 - 2025 

Strategický plán rozvoje města Tanvald 2016 - 2026 

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu 
na období 

2016 - 2020 

Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry  2020 - 2022 

Město Velké Hamry - Plán prevence kriminality  2020 - 2022 

 

 

2. Koncepční dokumenty na krajské úrovni 
 

2.1 Strategie rozvoje Libereckého kraje na období 2021 - 2027 

 

ANALYTICKÁ ČÁST 

 

a) Megatrendy (dopady v sociální oblasti) 

• stárnutí obyvatel (zvýšené nároky na zdravotní a sociální systém) 

 

b) Ekonomické podmínky 

• problematické začleňování některých skupin obyvatelstva na trh práce 

• problematická agenda národnostních menšin a migrantů 

 

c) Obyvatelstvo 

• minimální přirozený přírůstek 

• zvyšování průměrného věku obyvatel 
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• nižší vzdělanost obyvatel v periferních částech kraje (zhoršování sociální 

situace) 

 

d) Školství 

• růst počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

e) Sociální oblast 

• zřízení Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb 

• nedostatky jsou v oblasti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

• vnímaná problematika veřejného opatrovnictví 

• nedostatečná informovanost a osvěta v oblasti sociálních služeb – Liberecký 

kraj publikuje katalog sociálních služeb (https://socialnisluzbylk.cz/) 

• v Libereckém kraji působí Agentura pro sociální začleňování – v řešeném 

území navázala spolupráci s městy: Velké Hamry, Tanvald, Desná, Smržovka 

• SO ORP Tanvald je zařazen mezi oblasti s největším výskytem sociálně 

vyloučených lokalit v Libereckém kraji 

• problematice sociálně vyloučených lokalit je třeba věnovat speciální pozornost 

(zejména v oblasti vzdělávání) 

• v sociálních službách je kladen důraz na ambulantní a terénní služby, včetně 

rozšíření kapacit a zlepšení časové a dopravní dostupnosti 

• pobytové služby jsou považovány za poslední řešení sociální situace; jejich 

kapacita je v Libereckém kraji přesto nedostatečná 

• základní sociální službou v Libereckém kraji s rovnoměrným pokrytím je 

pečovatelská služba 

• rozvojovou prioritou LK je zajištění dostupnosti služeb pro osoby se 

specifickými potřebami 

• významná je též problematiky drogových závislostí a drogové prevence 

• LK považuje za klíčovou sociální práce na obcích 

• LK považuje za zásadní spolupráci zdravotnictví a sociálních služeb 

(zdravotně-sociální péče) 

• předpokládá se potřeba nárůstů kapacit sociálních služeb spojených s péčí 

(zejména ve vazbě na cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených osob) 

• LK považuje za nedostatečnou podporu pečujících osob 

 

f) Bezpečnost 

• LK patří ke kriminálně nejvíce zatíženým krajům (drogová kriminalita, velké 

množství sociálně vyloučených lokalit, soužití majority s národnostními 

menšinami a cizinci) 

g) Města 

• výskyt sociálních problémů spojených s kriminalitou a sociálním vyloučením 

obyvatel 

 

h) Venkov (dle analýzy integrovaných strategií Místních akčních skupina na území LK) 

• stárnutí obyvatel 

• vylidňování obcí 

• zhoršení sociální situace a nedostatek aktivit k zajištění sociálních služeb 

https://socialnisluzbylk.cz/
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i) Bydlení 

• nevyhovující bytová situace osob ohrožených sociálním vyloučením 

 

SWOT analýza (výroky s vazbou na sociální oblast) 

 

Silné stránky                   Slabé stránky 

• koncepční řízení v oblasti veřejného zdraví a 
zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb v kraji 

• pestrá, kvalitní a stabilní síť sociálních služeb 

• existující standardy sociálních služeb 

• profesionalizace sociálních služeb 

• prevence nežádoucích jevů ve společnost 

• fungující komunikace mezi subjekty působící v 
oblasti poskytování sociálních služeb 

• silná vnitřní motivace a profesionalizace 
pracovníků a zájem o rozvoj sociální oblasti 

• koncepční řízení rozvoje informačního systému 
krizového řízení a integrovaného záchranného 
systému Libereckého kraje včetně systému 
prevence kriminality 

• existence regionálních rozdílů v oblasti 
hospodářského rozvoje 

• nedostupnost bydlení pro zaměstnance 

• rezervy v tvorbě a využívání nástrojů k začleňování 
specifických skupin na trh práce 

• nedostatečné řešení agendy národnostních menšin 
a cizinců ze strany obcí 

• nízká sociální a zdravotní gramotnost 

• nedostatečná informovanost pacientů a pečujících 
(služby zdravotně-sociální) 

• nedostatečná provázanost zdravotních, sociálních a 
návazných služeb 

• nedostatečné pokrytí kraje službou domácí 
paliativní péče 

• nepružnost základní sítě sociálních služeb 

• nedostatek alternativ k ústavní péči 

• nedostatek navazujících služeb a zařízení pro 
osoby na pomezí zdravotní a sociální péče 

• nedostatek některých služeb a zařízení sociální 
péče (duševní onemocnění, alkoholismus, 
demence, nízkopříjmoví klienti…) 

• nedostatečná propagace, prestiž a sebeprezentace 
sociálních služeb a pracovníků 

• nedostatečná podpora pečujících (v rodinách) 

• nedostatečné povědomí uživatelů o sociálních 
službách 

• nízké povědomí o možnostech poskytování 
sociálních služeb cizincům 

• nedostatečná meziresortní spolupráce – sociální 
služby, zdravotnictví a školství 

• nejistý systém dlouhodobého vícezdrojového 
financování sociálních služeb 

• nedostatečná finanční spoluúčast na financování 
sociálních služeb, zejména u malých obcí 

• rozdílná kvalita, koordinace a komunikace v rámci 
komunitního plánování v obcích 

• nedostatek dostupného bydlení, sociální bydlení 

• existence sociálně vyloučených lokalit 

• vysoká míra kriminality 

• specifické sociální problémy ve městech 
(kriminalita, sociálně vyloučené lokality a vysoké 
zadlužení jejich obyvatel) 

• nedostatek sociálního bydlení ve městech 

• využití reformy psychiatrické péče ke zlepšení péče 
o duševně nemocné 

• rozvoj sociálního podnikání 

• využití schopností a zkušeností aktivních seniorů 

• využití obcí s rozšířenou působností a dalších 
existujících struktur a pro komunikaci poskytovatelů 
sociálních služeb s obcemi, rozvoj komunitního 
plánování na celém území ORP 

• novela insolvenčního zákona 

• spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s trhem 
práce a zaměstnavateli (pobídky pro 
zaměstnavatele) 

• pasivita společnosti vůči vzdělávání mládeže 

• nárůst dluhů a dlouhodobé nezaměstnanosti 
(včetně sociálně – patologických jevů) 

• nepřipravenost systému na výkyvy na trhu práce 

• negativní přístup zaměstnavatelů k rizikovým 
skupinám na trhu práce 

• zvyšování nákladů na financování zdravotních a 
sociálních služeb a tlaku na jejich kapacitu v 
důsledku demografického vývoje 

• výkyvy v demografickém vývoji 

• dlouhodobý proces stárnutí obyvatelstva 

• rostoucí počet sociálně vyloučených osob a lokalit 
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• úzká spolupráce obcí a kraje při plánování 
sociálních služeb 

• možnost využívání svépomocných skupin s 
podporou obcí 

• využití moderních a inovativních řešení a 
technologií v oblasti bezpečnosti a prevence 
kriminality 

• využití možností komunitních center 

• sociální podnikání 

• sdílení informací a dobré praxe 

• spolupráce mezi městy v rámci kraje 

(růst chudoby a dlouhodobé nezaměstnanosti) 

• dluhová problematika, exekuce 

• nedostatečná podpora sociálního bydlení ze strany 
veřejné správy (neexistence zákona o sociálním 
bydlení) 

• nadměrná administrativní zátěž a velká chybovost 
ve vykazování sociálních služeb 

• růst počtu seniorů s potřebou péče 

• nestabilní a nekontinuální systém financování 
sociálních služeb 

• poskytování nekvalitních sociálních služeb, 
případně neregistrovaných služeb vydávajících se 
za sociální služby 

• psychická náročnost sociální práce 

• nepružnost sociálních služeb při přizpůsobování se 
měnícím se potřebám v území 

• odliv kvalifikovaného personálu ze sociálních služeb 
do jiných oblastí ekonomiky 

• nárůst klientely ve službách v sociální oblasti v 
souvislosti se zvýšením míry nezaměstnanosti 

• trvalá existence kriminálních a patologických jevů 

• příchod nových pracovníků snižujících sounáležitost 
obyvatel s územím 

• negativní vliv sociálně vyloučených lokalit a 
ubytoven 

• přibývání sociálně slabých obyvatel na venkově 

Příležitosti                   Hrozby 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST (výroky s vazbou na sociální oblast) 

 

Strategický cíl Specifický cíl Opatření 
A – Prosperující kraj A1 – Pružně reagující pracovní trh A1.1 Zaměstnanost 

D – Pečující kraj D1 – Vzdělávání pro budoucnost D1.2 Rovné příležitosti ke vzdělávání 

D – Pečující kraj D3 - Vstřícné a dostupné služby 
v sociální oblasti 

D3.1 Uživatelé služeb v sociální oblasti 
D3.2 Poskytovatelé služeb v sociální oblasti  
D3.3 Síť sociálních služeb  
D3.4 Řízení sociálních služeb  
D3.5 Systém sociální ochrany a podpory 

D – Pečující kraj D4 – Bezpečné místo pro život D4.1 Kriminální a patologické jevy 

E – Spolupracující kraj E2 – Města pro život E2.1 Bydlení 

 

 

2.2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2021 – 2023 

 

ANALYTICKÉ ZÁVĚRY (SWOT analýza) 

 

Silné stránky 

• relativně široká a stabilní síť poskytovatelů sociálních služeb a navazujících oblastí 

• KISSOS – nástroj řízení, plánování a financování sítě – přehled informací 

• metodické vedení ze strany Libereckého kraje 

• spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a obcemi / krajem 

• sdílení informací mezi všemi aktéry plánování 

• existence a fungování Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji 

• podpora komunitního plánování v regionech 

• transparentnost financování 

• předfinancování služeb (ze strany měst a kraje) 

• pokrytí sociálními službami ve velkých městech 
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• profesionalizace sociálních služeb i pracovníků 

• prevence nežádoucích jevů ve společnosti a ochrana společnosti 

• vzájemná spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a návaznost sociálních služeb 

• celoživotní vzdělávání v sociální sféře 

• vysoké pracovní nasazení pracovníků v sociální sféře 

• podpora sociální péče v terénu – možnost déle setrvat ve svém domácím prostředí 

 

Slabé stránky 

• současný jednoletý systém financování sociálních služeb - finance nejsou mandatorním výdajem 

• ukončení financování některých sociálních služeb v rámci projektů ESF 

• chybějící jednotný systém spolufinancování sociálních služeb z obcí I. a II. typu 

• na komunitním plánování neparticipují všechny obce Libereckého kraje a kvalita plánů je různá 

• nerovnoměrné rozložení poskytovaných sociálních služeb v kraji 

• nedostatečné personální kapacity sociálních odborů obcí i kraje vč. kumulace funkcí jednotlivých 

pracovníků 

• vysoká administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb i úředníků obcí a kraje 

• personální nouze a nedostatek zdrojů a benefitů pro zaměstnance 

• nedostatek odborných pracovníků (lékaři, psychiatři, zubaři, praktičtí lékaři pro bezdomovce atd.) 

• slabé PR a fundraising sociálních služeb – chybí prestiž a zdravé sebevědomí sociálních pracovníků 

• malá flexibilita Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 

• tlak na měřitelnost a výkon v sociálních službách – vytrácí se osobní přístup ke klientům 

• nedostatek služeb pro klienty s PAS, psychiatrickou diagnózou (napříč spektrem), kapacita odlehčovací 

služby pro lidi s kombinovanými vadami, služby pro mladé lidi s demencí, služby pro osoby s nízkými 

příjmy 

• udržování klienta ve službě – prohlubování závislosti 

• předluženost (nejen klientů) 

• nedostatek dostupného bydlení – obchod s chudobou 

 

Příležitosti 

• zapojení dosud neparticipujících obcí do plánování a financování sociálních služeb 

• informovanost veřejnosti o poskytovatelích sociálních služeb 

• podpora rodinných a neformálních pečujících 

• novela zákona o sociálních službách - zjednodušení systému a legislativy 

• provázanost komunitního plánování s relevantními dokumenty na obecní, krajské, případně národní 

úrovni 

• další podpora deinstitucionalizace 

• podpora dobrovolnictví v rámci koncepce rozvoje ČR 2019- 2025 

• politika – volby, změna vedení 

• lepší využití fundraisingu, PR, time managementu v sociální sféře 

• kvalitní vzdělávání pracovníků 

• sociální podnikání 

• multidisciplinární spolupráce 

• reforma péče o duševní zdraví – vybudování odpovídajících služeb 

• spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

• spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR 

• dostupné a sociální bydlení 

• ochrana veřejného zdraví 

• využití finančních zdrojů mimo rozpočet ČR 

• koncepční změna systému financování sociálních služeb 

 

Hrozby 

• nesystémové a nekoncepční změny legislativy na národní úrovni, časté legislativní změny 

• demografický vývoj – stárnutí populace, větší nároky n zajištění sociálních služeb pro seniory 

• zhoršení hospodářské situace v Libereckém kraji (příp. celé ČR) a s tím spojené související jevy 

• snižování kvality sociálních služeb v případě dalšího nárůstu uživatelů nebo podfinancování 
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• rušení sociálních služeb v důsledku nedostatku finančních nebo personálních zdrojů 

• neefektivní nebo pouze formální komunitní plánování 

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách 

• zákonné omezení výše plateb klientů za sociální služby 

• nedostatek dostupného bydlení - obchod s chudobou 

• nekoncepčnost v oblasti péče o duševní zdraví, a dalších služeb na pomezí zdravotní a sociální péče 

• přetrvávající nespolupráce mezi resorty 

• jednorázové nekoncepční populistické akce 

• volební cyklus – jiné priority dalšího volebního období 

• nekoncepční vstup komerčních služeb do lokality 

• nárůst klientů bez nároků na důchod – nízkopříjmové skupiny 

• zvyšující se objem administrativy k podílu času přímé práce 

• strach a mýty společnosti, nízká prestiž sociálních služeb (u politiků, veřejnosti v médiích) 

 

Červeně podbarvené výroky jsou územně relevantní s ohledem na specifika řešené oblasti. 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

A. Hlavní řešená témata pro oblast sociálních služeb na období 2021 – 2026 

(strategická systémová řešení) 

 

• Sociální služby by měly být poslední možností řešení tíživé situace. Pro řešení 

životních potřeb občanů kraje musí být základem jejich vlastní schopnosti a 

dovednosti, pomoc rodiny, případně běžně dostupné veřejné služby (školství, 

zdravotnictví, sociální práce na obcích atd.). Sociální služby jsou určeny jen pro 

občany v obtížné životní situaci a jen po nezbytně nutnou dobu a mají posilovat jejich 

sociální začleňování. Jejich cílem je klienta zabezpečit, vést ho k rozvoji 

samostatnosti, motivovat k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování 

nepříznivé situace. 

• Je potřebné podpořit všeobecná preventivní opatření, vedoucí k posílení osobní i 

společenské odpovědnosti občanů. V tomto směru je nutná provázanost přístupu v 

různých oblastech, jako jsou bezpečnost a kriminalita, zaměstnanost, zdravý životní 

styl, osvěta a vzdělávání, finanční gramotnost, atd. 

• Poskytování sociální pomoci i služeb co nejpřirozenějšími formami a v důstojném 

prostředí, včetně větší podpory rodinné, komunitní a dobrovolnické pomoci a podpory 

sociální práce. 

• Pokračování nastoleného trendu v poskytování sociálních služeb: dodržování 

standardů kvality, deinstitucionalizace, humanizace a transformace sociálních služeb 

(včetně reformy péče o duševní zdraví).  

• Systematické úpravy a optimalizace sítě sociálních služeb. s ohledem na 

socioekonomický a demografický vývoj konkrétních území (zejména stárnutí 

obyvatelstva, hospodářsky slabé oblasti atd.). 

• Dlouhodobě udržitelný a současně pružný systém financování sociálních služeb, 

optimalizace využívání finančních zdrojů ve vazbě na efektivitu a kvalitu 

poskytovaných služeb. 

• Zjišťování potřeb a plánování sociálních služeb až do úrovně obcí I. typu v rámci 

celého ORP území. 

• Spolupráce kraje, obcí, poskytovatelů i všech ostatních aktérů při plánování a řízení 

sítě sociálních služeb, včetně potřebné meziresortní koordinace. 
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B. Přehled Strategických cílů do r. 2023 

 

• Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro seniory se sníženou 

soběstačností, osoby se ZP a další osoby vyžadujících podporu 

• Humanizace a transformace pobytových služeb sociální péče a zvýšení dostupnosti 

sociálních služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z 

důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativními 

poruchami, s chronickým duševním onemocněním, poruchami autistického spektra a 

s kombinovanými vadami) 

• Podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života přirozenými 

formami umožňujícími běžný život v komunitě 

• Optimalizace nabídky služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi, mládež do 26 let, 

včetně nastavení systémové podpory rodin s dětmi - rozvojové aktivity k jeho 

naplnění 

• Optimalizace a využitelnost sítě služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

chudobou a nezaměstnaností 

• Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, prevence vzniku a řešení 

stávajících vyloučených lokalit 

• Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s 

patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových 

služeb 

• Podpora rozvoje systému síťování, plánování a financování sociálních služeb, včetně 

vyšší míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce 

• Udržitelný systém financování Základní sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry 

zapojení obcí na spolufinancování sociálních služeb 

• Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání personálu, metodického vedení, 

sledování a kontroly efektivity služeb 

• Dostatečná informovanost o sociálních službách dle sociálních jevů, osvěta veřejnosti 

 

 

C. Aktivity se zapojením obcí (v rámci odpovědnosti za realizaci) 

 

OBEC jako jeden ze subjektů zodpovědných za realizaci 

 

• A01-01 Zvýšení časové i místní dostupnosti terénních služeb sociální péče s ohledem na 

potřebnost osob a území 

• A01-02 Podpora pokračování „transformace“ terénních služeb sociální péče zařazených v 

Základní síti sociálních služeb 

• A01-03 Podpora pečujícím osobám prostřednictvím zajištění dostupnosti systému podpůrných 

služeb ve spolupráci obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb 

• A03-01 Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb umožňujících život 

v komunitě 

• A03-02 Podpora pečujícím osobám prostřednictvím zajištění dostupnosti sociálních služeb - 

osobní asistence, odlehčovacích služeb, denních stacionářů, center denních služeb, rané péče 

• A03-03 Zajištění dostupnosti služeb pro chronicky duševně nemocné a jejich rozšíření v 

souvislosti s pokračující reformou péče o duševní zdraví 

• A03-05 Podpora osob s poruchami autistického spektra a pečujících osob prostřednictvím 

terénních a ambulantních služeb a podpora meziresortní spolupráce 

• A08-01 Podpora dostupnosti terénních programů pro uživatele návykových látek v Libereckém 

kraji v návaznosti na Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 
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• A08-02 Podpora dostupnosti ambulantní léčby pro uživatele návykových látek a patologické 

hráče v Libereckém kraji v návaznosti na Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 

• A08-03 Zvýšení spolupráce subjektů zajišťujících služby následné péče 

• A08-04 Realizace opatření vyplývajících z Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje 

• A08-05 Aktivní zapojení obcí v rámci realizace financování protidrogové politiky 

• A08-06 Zvýšení dostupnosti kontaktních center pro osoby závislé na návykových látkách v 

Libereckém kraji v návaznosti na Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 

• A09-02 Podpora vzájemné spolupráce a partnerství v rámci plánování sociálních služeb v LK, 

metodická podpora procesů plánování a zjišťování potřebnosti na krajské a regionální úrovni, 

vytváření a řízení Základní sítě sociálních služeb 

 

Liberecký kraj ve spolupráci s OBCEMI 

 

• A02-09 Podpora zvýšení dostupnosti pobytových, nejlépe malokapacitních, sociálních služeb 

pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a 

duševního stavu - osoby s chronickým duševním onemocněním s problémovým chováním 

• A02-11 Podpora zvýšení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby, které nemohou 

žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu – osoby s 

poruchami autistického spektra s problémovým chováním 

• A05-02 Podpora dostupnosti sociálních ambulantních a terénních sociálních služeb 

zaměřených na sanaci rodiny jako prevence umístění dětí do ústavní péče a systémová 

podpora rodin s dětmi v Libereckém kraji 

• A06-01 Optimalizace a zkvalitňování sítě odborného sociálního poradenství a jejich zaměření 

(dluhové poradenství, poradny pro oběti trestných činů, prostupného zaměstnávání pro 

dlouhodobě nezaměstnané apod.) 

• A06-02 Rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení u osob 

ohrožených bezdomovectvím, včetně zvýšení dostupnosti azylového bydlení a nocleháren pro 

osoby bez přístřeší dle definované potřebnosti obcí v návaznosti na prostupné bydlení a 

sociální bydlení v obci 

• A07-01 Podpora a efektivní nastavení terénní práce v ohrožených a v sociálně vyloučených 

lokalitách (romských a jiných) 

• A07-05 Podpora a zkvalitňování služeb napomáhajících k integraci cizinců 

 

 

OBCE ve spolupráci s Libereckým krajem 

 

• A02-10 Podpora zvýšení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby, které nemohou 

žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu – osoby s 

neurodegenerativním onemocněním (demence) 

• A05-03 Optimalizace sociálních služeb zaměřených na zabránění vzniku sociálního vyloučení a 

podpora návazného bydlení u osob: opouštějících náhradní rodinou péči, odcházejících ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, opouštějících ústavní a ochrannou výchovu z důvodu 

dosažení zletilosti (ve věku 18-26 let) 

• A07-02 Optimalizace a zkvalitňování dostupnosti a propojenosti sociálních služeb v sociálně 

vyloučených lokalitách v rámci KPSVL 
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D. Rozvojové záměry Libereckého kraje na období 2021+ (s vazbou na řešené území) 

 

Níže uvedené rozvojové záměry vychází z definované potřebnosti území. Hlavními zadavateli jsou 

obce a kraj. Pro potřeby této analýzy byly vybrány rozvojové záměry, které jsou způsobilé k realizaci 

ve SO ORP Tanvald. 

 

Služba Forma Cílová skupina 
§ 44 - odlehčovací služby  pobytová - osoby s poruchou autistického spektra se zdraví 

ohrožujícím chováním 

§ 49 - Domovy pro seniory pobytová 
(Velké Hamry) 

- senioři se zdravotním postižením, osoby s 
Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, 
osoby v terminálním stádiu 

§ 50 - domovy se zvláštním 
režimem 

pobytová - osoby s poruchou autistického spektra se zdraví 
ohrožujícím chováním 

§ 50 - domovy se zvláštním 
režimem 

pobytová - osoby se závažným chronickým duševním 
onemocněním 

§ 50 - domovy se zvláštním 
režimem 

pobytová - osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách (ženy, 45+) 

§ 50 - domovy se zvláštním 
režimem 

pobytová - osoby se závažným chronickým duševním 
onemocněním vyvolané dlohodobým užíváním 
alkoholu (ženy, 18+) 

§ 51 - chráněné bydlení pobytová - osoby se závažným chronickým duševním 
onemocněním (vyšší míra podpory) 

§ 51 - chráněné bydlení pobytová - osoby s poruchou autistického spektra (vyšší míra 
podpory 

§ 66 - Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

terénní - oblast péče o seniory 
- oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
- osoby v krizi 

§ 37 - odborné sociální poradenství terénní - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách, patologičtí hráči 

§ 44 - odlehčovací služby pobytová - osoby s tělesným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s jiným zdravotním postižením 

 

 

3. Koncepční dokumenty na úrovni SO ORP Tanvald 
 

3.1 Strategie území správního obvodu ORP Tanvald 

 

OBLAST ŠKOLSTVÍ 

 

Relevantní analytické závěry: 

• dobrá dostupnost předškolního a základního vzdělávání (+) 

• dobrá spolupráce obcí na rozvoji vzdělávací infrastruktury v ORP (+, potenciál) 

• rostoucí kriminalita, zhoršená bezpečnostní situace (-) 

• stárnutí obyvatelstva (-) 

• nedostatečná spolupráce škol a školských zařízení (-) 

• rostoucí počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených (-) 

• vysoká kapacita vzdělávací infrastruktury (potenciál) 

• pokles počtu dětí a žáků (hrozba) 

 

Relevantní rozvojové záměry: 

• školy jako centra setkávání (vzdělávání + další aktivity mimo školní docházku) 
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• spolupráce škol a dalších organizací (neformální, zájmové vzdělávání, volnočasové 

aktivity pro děti a žáky) 

• společné využívání specifických pracovníků škol (v rámci škol v ORP + společné 

programy pro žáky a rodiče z ohrožených skupin) 

• vytváření svazkových škol 

 

OBLAST SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Analytické závěry (s využitím publikované SWOT analýzy): 

 

Silné stránky 

• Legitimní politická podpora všech představitelů Mikroregionu Tanvaldsko 

• Existence registrovaných poskytovatelů pečovatelských služeb v území (Tanvald, Velké Hamry, Desná, 

Smržovka) 

• Existence Domu pro seniory (zřizovatelem je Liberecký kraj) 

• Existence návazných služeb  

• Dlouhodobá a funkční spolupráce obcí v rámci svazku Mikroregion Tanvaldska, kde jsou sdružené 

všechny obce ORP Tanvald 

• Stabilizovaná sídelní struktura s potencionálem dalšího rozvoje 

• Vysoká úroveň veřejné infrastruktury 

• Funkční rodinná a sousedská výpomoc  

• Zájem ze strany škol a ostatních volnočasových institucí o začínající programy primární prevence  

• Vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací 

• Existence Střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje 

• Katalog poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje a Katalog sociálních služeb regionu 

Tanvaldsko 

 

Slabé stránky 

• Nedostatečná stávající informovanost 

• Chybějící chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení pro osoby s různým typem a stupněm 

zdravotního postižení 

• Chybějící osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené 

• Nedostatek pracovních příležitostí 

• Nevyužité a chátrající objekty, které umožňují pobyt osobám sociálně vyloučeným 

• Nejistota poskytovatelů ve financování 

• Nedostatečné pokrytí terénní pečovatelské služby pro menší obce regionu 

• Chybí předškolní přípravky pro děti ohrožené sociálním vyloučením 

• Nejsou zjištěny reálné potřeby občanů 

• Nedostatečný zájem a aktivita zadavatelů a uživatelů okolních obcí o činnost v pracovních skupinách 

• Nedostatečné využívání možností čerpání finančních zdrojů z fondů EU a jiných projektů MPSV 

• Neochota příjemců příspěvků na péči nakupovat za tento příspěvek sociální služby 

• Rozmáhání se sociálně patologických jevů 

• Nedostatečné služby pro komplexní práci s rodinou (sanace rodiny, finanční gramotnost) 

 

Příležitosti 

• Možnost etablování se nových i nadregionálních poskytovatelů soc. služeb (Domov Harcov, Most k 

naději atd.) 

• Podpora rodin s dětmi stimulující přirozený přírůstek obyvatelstva 

• Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti sociálních služeb 

• Podpora seniorů v aktivizaci a začleňování do společnosti 

• Podpora státu zřizovat a rozšiřovat terénní sociální služby 

• Rozšíření primární prevence na školách (informovanost pedagogů i studentů) 

• Možnost získávání finančních prostředků z fondů EU a dalších 
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• Možnost zapracování výstupů z Komunitního plánu Mikroregionu Tanvaldsko do SPRSS LK 

• Zvyšování informovanosti o sociálních službách 

• Možnost využití stávajících objektů pro poskytování sociálních služeb 

• Začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti 

• Zajištění bezbariérovosti 

• Podpora vzniku nových pracovních míst 

 

Hrozby 

• Ztráta možnosti financování procesu plánování sociálních služeb ze strany města a obcí, státu i ESF 

• Ztráta udržitelnosti procesu komunitního plánování po ukončení IP2 

• Ztráta zájmu členů pracovních skupin a podpory politických představitelů měst a obcí regionu 

• Změna legislativy nedostatečná politická podpora ze strany státu 

• Vysoká nezaměstnanost v regionu vlivem nedostatku pracovních příležitostí 

• Nedostatek financí pro stávající poskytovatele sociálních služeb 

• Absence školních psychologů a psychiatrů, kteří by působili v Mikroregionu Tanvaldsko 

• Zvyšování počtu sociálně patologických jevů dětí a mládeže v regionu (násilí, gamblerství, užívání 

návykových látek, lichva, bezdomovectví) 

• Stárnutí populace 

• Nezajištění propojitelnosti mezirezortních služeb 

• Malá návratnost příspěvků na péči do systému sociálních služeb 

 

Návrhová část (shrnutí) 

  

Problémové okruhy a cíle 

  

1) Podpora terénních pečovatelských služeb – chráněného bydlení, chráněných 

pracovních míst 

 

• Cíl 1.1. Podpora zajištění služby chráněného bydlení 

• Cíl 1.2. Podpora zajištění služby chráněná pracovní místa 

 

2) Podpora prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v regionu (násilí, 

gamblerství, užívání návykových látek, lichva) 

 

• Cíl 2.1. Vznik pracovních skupin pro tvorbu návrhů na změny legislativy a jejich prosazování. 

• Cíl 2.2. Podpora činnosti terénních pracovníků 

• Cíl 2.3. Podpora vzniku zázemí pro aktivní využití volného času dětí a mládeže 

 

3) Podpora zřizování a rozšiřování terénních sociálních služeb 

 

• Cíl 3.1. Podpora zřizování a rozšiřování terénních sociálních služeb 

 

4) Podpora sociálního podnikání 

 

• Cíl 4.1. Vhodná podpora provozovatelů sociálních podniků 

• Cíl 4.2. Osvěta v možnostech sociálního podnikání. 

 

 

Odkaz na dokument: https://www.smocr.cz/shared/clanky/5410/Tanvald.pdf 

 

 

https://www.smocr.cz/shared/clanky/5410/Tanvald.pdf
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3.2 Strategický rámec MAP pro ORP Tanvald 

 

Pro potřeby SPRSS jsou relevantní zejména ty části Strategického rámce MAP pro ORP 

Tanvald (oblast vzdělávání), které se týkají sociální začleňování a prevence sociálního 

vyloučení ve vazbě na vzdělávací systém a s ohledem na význam vzdělávání v prevenci 

sociálně-ekonomických problém a navazujících nežádoucích sociálně-patologických jevů. 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

• Cíl 1.3. Zvyšování kvality předškolní výchovy 

• Cíl 1.4. Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a 

zájmového vzdělávání zvláště ZUŠ, DDM, NNO, knihovny rodiče, děti a žáci 

• Cíl 1.5. Zajištění personálních a finančních podmínek pro realizaci legislativních a 

demografických změn v území – včetně DVPP, zajištění AP, ŠP, poradenských 

služeb a dalších specialistů 

• Cíl 1.6. Osvětové aktivity 

 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

• Cíl 2.3. Zvyšování kvality základního vzdělávání 

• Cíl 2.4. Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a 

zájmového vzdělávání zvláště ZUŠ, DDM, NNO, knihovny rodiče, děti a žáci 

• Cíl 2.5. Zajištění personálních a finančních podmínek pro realizaci legislativních a 

demografických změn v území – včetně DVPP, zajištění AP, ŠP, poradenských 

služeb a dalších specialistů 

• Cíl 2.6. Osvětové aktivity 

  

ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

 

• Cíl 4.2. Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 

 

Odkaz na dokument: https://www.masrt.cz/clanky/projekt-map-ii/dokumenty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masrt.cz/clanky/projekt-map-ii/dokumenty/
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4. Koncepční dokumenty na mikroregionální úrovni 
 

4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Tanvaldska 2014 - 

2020 

 

ANALYTICKÉ ZÁVĚRY (sociální oblast – výběr relevantních výroků ze SWOT) 

 

Silné stránky   

• Dobrá občanská vybavenost v oblasti základních služeb  

• Četné zastoupení sociálních služeb  

• Velké množství neziskových organizací a osob v nich dobrovolně působících 

 

Slabé stránky   

• Postupné snižování počtu obyvatel (stárnutí populace)  

• Úpadek tradičního textilního a sklářského průmyslu  

• Vysoká míra nezaměstnanosti  

• Území s vyšší kriminalitou  

• Území se sociálně vyloučenými lokalitami  

• Nedostatečné pokrytí území službami sociální prevence a prevence kriminality  

• Malé zastoupení sociálních podniků  

• Malá zasíťovanost ploch pro bydlení 

 

Příležitosti 

• Prostředky z fondů EU na podporu rozvoje různých oblastí  

• Možnost rozvoje spolupráce (mezi obcemi, ale i meziregionální a mezinárodní) v různých oblastech 

(kultura a sport, občanská vybavenost, cestovní ruch apod.)  

• Přeměna brownfields na plochy pro bydlení  

• Podpora komunitního bydlení (cohousing)  

• Investice obcí do ploch pro bydlení  

• Posilování pocitu sounáležitosti s územím a odpovědnosti za jeho stav a budoucí rozvoj mezi místními 

obyvateli (participace, celoživotní vzdělávání, místně zakotvené učení) 

 

Hrozby 

• Zhoršení ekonomické situace – snížení koupěschopnosti, ztráta pracovních míst, zánik ekonomických 

subjektů  

• Pokles zájmu obyvatel o společenské dění, kulturu a sport v obcích, apatie, celospolečenská frustrace  

• Degradace sociální infrastruktury a základních služeb na venkově  

• Zhoršení bezpečnostní situace, možnost vzniku sociální a etnických konfliktů  

• Nedostatečný zájem občanů o veřejné záležitosti a nízká identifikace s místním společenstvím 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST (sociální oblast) 

 

Specifický cíl A.1:  

Zajištěná dostatečná kapacita a kvalita zařízení občanské vybavenosti a služeb  

 

Opatření:  

A.1.1: Dostupná síť služeb občanské vybavenosti  

• Optimalizace sítě školských zařízení (dostupnost, vybavenost, kapacita) na území 

MAS i vzhledem k širšímu zázemí regionu 

• Vyhovující síť, kvalita služeb a kapacita zařízení zajišťujících sociální, zdravotní péči  
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A.1.2: Rozvoj kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání a osvěty 

• Zvyšování kvality a efektivity vzdělávání, osvěta 

• Rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenský systém 

• Posilování rolí škol a kompetencí pedagogických pracovníků  

A.1.3: Podpora kvalitativního rozvoje zdravotních a sociálních služeb 

• Zkvalitňování sociálních služeb 

 

Specifický cíl A.2:  

Vytvořené podmínky pro rozvoj bydlení 

 

Opatření: A.2.1: Dostupné bydlení pro občany 

• regenerace bytového fondu měst a obcí 

• zajištění existence zdravého a cenově dostupného bydlení pro občany v bytové 

nouzi, včetně sociálních a startovacích bytů  

 

Specifický cíl A.3:  

Pestrý výběr volnočasových aktivit, realizace projektů v oblasti kultury, sportu a 

společenského života  

 

Opatření: A.3.1: Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit 

• Provozní podpora činnosti místních spolků 

• Zajištění kvalitní nabídky volnočasových aktivit pro široké spektrum obyvatelstva 

• Podpora kulturních, společenských a osvětových akcí 

• Podpora aktivit pro obnovu a udržování tradic či kulturního dědictví 

• Podpora aktivit posilující aktivní občanství 

 

Specifický cíl A.4:  

Zajištěná bezpečnost obyvatel a majetku, bezpečnost dopravy  

 

Opatření A.4.2: Posilování bezpečnosti veřejného prostoru 

• Podpora osvětových akcí zaměřených na prevenci kriminality 

• Podpora aktivit a kooperace místních aktérů se zaměřením na revitalizaci a prevenci 

vzniku sociálně vyloučených lokalit  

 

Specifický cíl B.1:  

Připravené plochy, objekty (vč. brownfields) pro podnikání, podmínky pro podnikání  

 

Opatření: B.1.2: Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování 

nezaměstnanosti 

• Podpora vzniku nových a udržení stávajících pracovních míst v obcích (ohrožené 

skupiny na trhu práce 

• Podpora současných a vznik nových podnikatelských aktivit (rozvoj podnikatelského 

a inovativního prostředí, nových forem podnikání např. sociální podnikání) 

 

Odkaz na dokument: file:///C:/Users/admin/Downloads/491188948_1_sclld-masrt-oprava-

2vh_cista-verze.pdf 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/491188948_1_sclld-masrt-oprava-2vh_cista-verze.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/491188948_1_sclld-masrt-oprava-2vh_cista-verze.pdf
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4.2 Program rozvoje mikroregionu Tanvaldsko 2020 – 2026 

 

Program rozvoje mikroregionu Tanvaldsko se zaměřuje na oblasti společné pro všechny 

obce mikroregionu, které zároveň obce vnímají jako oblasti pro společná řešení. Jedná se o:  

 

• CESTOVNÍ RUCH 

• SOCIÁLNÍ PÉČE 

• ŠKOLSTVÍ 

• ZDRAVOTNICTVÍ 

 

ANALYTICKÉ ZÁVĚRY (relevantní pro sociální oblast – vybrané výroky SWOT) 
(červeně podbarvené výroky jsou obcemi mikroregionu pokládány za zásadní) 

 

Silné stránky 

• pozitivní vývoj míry nezaměstnanosti v závislosti na vývoji ekonomiky 

• dlouhodobě srovnatelný vývoj míry nezaměstnanosti u mužů a žen 

• k dispozici základní lékařská péče, včetně urgentní 

• dobře dostupné základní a předškolní vzdělávání v obcích regionu 

• dobrá dostupnost středního školství 

• dostatečná nabídka zájmových volnočasových aktivit dětí a žáků 

• existence základních sociálních služeb regionu 

• dostatečné kapacitní zázemí pro sportovní a kulturní aktivity (venkovní, vnitřní) 

• realizace množství místních kulturních a sportovních akcí 

• rozsah zajišťování veřejných služeb 

• existence a fungování Centra společných služeb jako jednotícího regionálního prvku společné mikroregionální 

projekty 

 

Slabé stránky 

• socioekonomická perifernost regionu 

• klesající vývoj počtu obyvatel 

• dlouhodobě záporné saldo přírůstku obyvatel (přirozeného i migračního) 

• stárnutí obyvatelstva, výrazný nárůst podílu obyvatel nad 65 let 

• výrazně horší vzdělanostní struktura (ve srovnání s okresem Jablonec nad Nisou) 

• nedostatek pracovních příležitostí v regionu  

• vysoká citlivost pracovního trhu na negativní ekonomické výkyvy s ohledem na nízkou vzdělanost 

produktivního obyvatelstva 

• existence zanedbaných nemovitostí 

• neexistence regionálního sociálního systému 

• chybějící nebo nedostatečné informace na webu obcí informační neprovázanost regionu 

 

Příležitosti 

• posílení kvality obytné funkce obcí v regionu z hlediska atraktivity pro současné a nové obyvatelstvo 

• stabilizace počtu obyvatel a zkvalitnění demografické struktury stěhováním nových obyvatel do regionu 

• aplikace nástrojů přímé aktivní politiky zaměstnanosti (např. VPP) 

• revitalizace stávajících chátrajících objektů 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• rozšíření nabídky inovativních volnočasových aktivit 

• rozvoj spolupráce obcí a dalších aktérů regionálního rozvoje v území 

 

 

 

 

 



  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko                                                                            
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111 
Zpracovatel: MIKROREGION TANVALDSKA, IČO: 70852871  17 
 

Hrozby 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutí obyvatelstva 

• úpadek tradičních průmyslových odvětví 

• nepřipravenost systému sociální péče na nárůst obyvatel ve věku 75+ 

• narůstající sociální problémovost (sociální vyloučení, nárůst výskytu sociálně-patologických jevů 

• nekooperace v území, neprovázanost municipálních aktivit s regionálním přesahem 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST (relevantní pro sociální oblast) 

 
PROGRAMOVÝ CÍL 2 

PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ KLIMA NAVÁZANÉ NA ROZVINUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

2.1 Koncepční zajištění rozvoje sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko 

 

2.1.1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu (SPRSS) 

• analýza nabídky sociálních služeb 

• analýza potřebnosti sociálních služeb v regionu 

• specifikace cílových skupin uživatelů sociálních služeb (aktuálních, potenciálních) 

• specifikace realizačních kroků k zajištění potřebných sociálních služeb a opatření v regionu 

 

2.1.2 Koordinace výstupů SPRSS se všemi aktéry v sociální oblasti 

• obce mikroregionu 

• Liberecký kraj 

• poskytovatelé 

Pozn.: cílem aktivity je maximalizovat pravděpodobnost realizace klíčových rozvojových projektů v oblasti 

sociálních služeb v regionu. 

 

2.2 Organizační zajištění a informační podpora systému sociálních služeb v regionu 

 

2.2.1 Vytvoření organizačního zajištění implementace opatření v sociální oblasti 

• organizační platforma – zřizovatelé, poskytovatelé, starostové obcí, další aktéři v území – průběžné 

udržování a doplňování koncepčního systému rozvoje sociálních služeb v mikroregionu (vazba na 

aktivitu 2.2.2) 

 

2.2.2 Vytvoření efektivní informační podpory systému sociálních služeb v regionu 

• interaktivní katalog sociálních služeb s on-line možností aktualizace údajů 

• zajištění informovanosti sociálně potřebných (informační kampaň s odkazem na interaktivní katalog) 

• on-line informační podpora (v rámci aktivity 2.2.1) 

 

2.2.3 Podpora realizace aktivit rozvoje sociálních služeb 

• aktivní realizace v rámci struktur mikroregionu 

• podpora jednotlivých aktérů při realizace aktivit – dotační management, poradenství, řízení projektů 

 

PROGRAMOVÝ CÍL 3 

STABILIZACE A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MIKROREGIONU 

 

3.1 Předškolní, základní a zájmové vzdělávání v regionu 

 

3.1.1 Zajištění dostupnosti předškolního, základního a zájmového vzdělávání v regionu 

• zajištění udržitelnosti škol a školských zařízení v regionu 

• v případě potřeby optimalizace (z kapacitních důvodů) realizovat systém komunitních škol se zajištění 

dobré dopravní dostupnosti 

• zajištění rozvoje dalšího zájmového a neformálního vzdělávání a jeho dostupnosti z obcí mikroregionu 

 

3.1.2 Kvalita základního vzdělávání v regionu 
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• udržení kvality zejména základního vzdělávání (minimalizace důvodů pro neumísťování žáků do škol 

v regionu, popř. do školy v konkrétní obci)  

 

3.2 Podpora rozvoje středního vzdělávání v regionu 

 

3.2.2 Motivační aktivity ke střednímu vzdělávání 

• realizace motivačních aktivit k pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní docházky (úzká 

vazba na cíl 2) 

 

Odkaz na dokument: https://www.tanvaldsko.eu/rozvoj-mikroregionu/ 

 

 

4.3 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016 – 2020 

 

ANALYTICKÉ ZÁVĚRY (výčtové shrnutí) 

• potřeba zajištění vyšší kapacity terénních služeb 

• řešení problematiky dětí a mládeže, resp. rodin (zejména sociálně vyloučených nebo 

sociálním vyloučením ohrožených) 

• řešení drogové problematiky a problematiky závislostí obecně 

• problematická ekonomická situace vedoucí k sociálnímu vyloučení, kriminalitě a 

výskytu další sociálně-patologických jevů (bezdomovectví, kriminalita mládeže 

• absence terénní sociální práce v rámci ORP 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST (shrnutí) 

• Zajištění informovanosti a dostupnosti informací o sociálních a návazných službách 

pro jejich potenciální uživatele a širokou veřejnost 

• Tvorba Katalogu sociálních služeb působících v Mikroregionu Tanvaldsko 

• Udržení a rozvoj stávající sítě služeb 

• Nalezení odborného pracovníka – psychologa 

• Podpora aktivit prevence sociálně patologických jevů 

• Podpora chráněných pracovních míst a chráněného bydlení 

• Podpora činnosti asistentů prevence kriminality, rozšíření na celé území DSO 

Mikroregionu Tanvaldsko 

• Zřízení a rozšiřování terénních sociálních služeb (zejména pečovatelské služby) 

• Průběžná aktualizace karet služeb jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 

• Osvěta v možnostech sociálního podnikání 

• Revize poskytovaných sociálních služeb a aktuálních potřeb uživatelů 

 

Odkaz na dokument: https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/kp_tanvald_2016-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tanvaldsko.eu/rozvoj-mikroregionu/
https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/kp_tanvald_2016-2020.pdf
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5. Koncepční dokumenty na municipální úrovni 
 

5.1 Programy rozvoje obcí mikroregionu Tanvaldsko 

 

Albrechtice v Jizerských horách 

 

Východiska • demografické stárnutí obyvatelstva (především růstem počtu obyvatel nad 65 let) 

• neexistence systému sociálních služeb v obci 

• řešení systému sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost obce na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let – silné 
demografické vlny 

Plán • pokrytí obce terénními sociálními službami (zejména pečovatelskou službou) 

• preventivní programy, osvěty, vzdělávání 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu (příprava na zásadní 
změny v demografické struktuře obyvatel obce)  

• zájmové aktivity pro děti a mládež 

• zájmové aktivity pro seniory 

• rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí 

 

Desná 

 

Východiska • krátkodobý pozitivní vývoj migračního salda v posledních letech (2015 – 2017) 

• existence terénní pečovatelské služby 

• socioekonomická perifernost města 

• stárnutí obyvatelstva 

• skokový nárůst počtu obyvatel nad 65 let 

• 1/4 obyvatel dosahuje pouze základního vzdělání • vyšší míra nezaměstnanosti v porovnání 
s SO ORP Tanvald 

• posílení kvality obytné funkce města z hlediska atraktivity pro současné a nové obyvatelstvo 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

Plán • pokrytí města terénními sociálními službami (zejména pečovatelskou službou) 

• preventivní programy, osvěty, vzdělávání 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu 

• zájmové aktivity pro děti a mládež 

• zájmové aktivity pro seniory 

• rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí 

 

Harrachov 

 

Východiska • nadprůměrná vzdělanostní struktura obyvatelstva (dle dosaženého vzdělání) ve srovnání s 
SO ORP Tanvald 

• ve městě jsou poskytovány sociální služby 

• demografické stárnutí obyvatelstva 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost města na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let – silné 
demografické vlny 

Plán • zajištění podmínek pro zachování stávajících a rozvoj nových sociálních služeb (terénní, 
ambulantní, pobytové) 

• spolupráce při organizaci a zajištění sociálních a zdravotních služeb na úrovni Mikroregionu 
Tanvaldska 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu (příprava na zásadní 
změny v demografické struktuře obyvatel obce) 
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Jiřetín pod Bukovou 

 

Východiska • existence domu penzionu pro seniory  

• socioekonomická perifernost obce 

• dlouhodobě záporné saldo přirozeného přírůstku obyvatel 

• úroveň vzdělanosti obyvatel 

• neexistence systému sociálních služeb v obci 

• stabilizace počtu obyvatel a zkvalitnění demografické struktury 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• rozvoj sociálního podnikání 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj 

Plán • zřízení a poskytování sociálních služeb v obci 

• dětská skupina (klub lesních dětí) 

• spolupráce s obcemi Mikroregionu Tanvaldsko 

 

Josefův Důl 

 

Východiska • terénní pečovatelská služba v obci 

• stárnutí obyvatelstva 

• skokový nárůst obyvatel ve věku nad 65 let (přesun obyvatel z produktivní skupiny – silné 
povalečné ročníky) 

• 1/4 obyvatel dosahuje základního vzdělání 

• zajištění dostupnosti soc. služeb, zdravotnictví pro cílové skupiny seniorů 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost obce na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 70 let 

Plán • udržení a rozšíření pokrytí obce terénními sociálními službami (zejména pečovatelskou 
službou) 

• preventivní programy, osvěta, vzdělávání (závislosti, sociální vyloučení, dluhová 
problematika, zdravotní problematika) 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu (příprava na zásadní 
změny v demografické struktuře obyvatel obce) 

• zájmové aktivity pro děti a mládež 

 

Kořenov 

 

Východiska • existence bytů pro seniory  

• socioekonomická perifernost obce ve vztahu k centrálním částem Libereckého kraje 

• stárnutí obyvatelstva 

• 1/4 obyvatel dosahuje základního vzdělání 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost obce na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let 

Plán • zajištění podmínek pro zachování stávajících a rozvoj nových sociálních služeb 

• spolupráce při organizaci a zajištění sociálních a zdravotních služeb na úrovni Mikroregionu 
Tanvaldska 

 

Plavy 

 

Východiska • socioekonomická perifernost obce 

• neexistence systému sociálních služeb v obci 

• minimální aktivita v rámci spolkové činnosti 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost obce na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let 

Plán • pokrytí obce terénními sociálními službami (zejména pečovatelskou službou) 

• preventivní programy, osvěta, vzdělávání 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu (příprava na zásadní 
změny v demografické struktuře obyvatel obce) 
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Velké Hamry 

 

Východiska • existence základních sociálních služeb ve městě 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• rozvoj sociálního podnikání 

• stárnutí obyvatelstva 

• 1/4 obyvatel dosahuje základního vzdělání 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost města na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let 

Plán • pokrytí města terénními sociálními službami (zejména pečovatelskou službou) 

• preventivní programy, osvěty, vzdělávání 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu 

• rozvíjet oblast sociálního začleňování v rámci dokumentu „Lokální koncepce sociálního 
bydlení pro Velké Hamry“ 

• stabilizace migrace problémových obyvatel 

 

Zásada 

 

Východiska • nadprůměrná vzdělanostní struktura obyvatelstva (dle dosaženého vzdělání) ve srovnání s 
SO ORP Železný Brod 

• pozitivní vývoj podílu obyvatel do 14 let věku 

• socioekonomická perifernost obce 

• stárnutí obyvatelstva 

• skokový nárůst podílu obyvatel starších 65 let od roku 2011 

• neexistence systému sociálních služeb v obci 

• doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel 

• nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost obce na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let 

• nepřipravenost území na zásadní demografické změny ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu 

Plán • zajištění podmínek pro zachování stávajících a rozvoj nových sociálních služeb (terénní, 
ambulantní, pobytové) 

• spolupráce při organizaci a zajištění sociálních a zdravotních služeb na úrovni Mikroregionu 
Tanvaldska 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu (příprava na zásadní 
změny v demografické struktuře obyvatel obce) 

• zajištění bydlení pro seniory – výstavba budovy DPS 

 

Zlatá Olešnice 

 

Východiska • vzdělanostní struktura obyvatelstva dosahuje lepších hodnot než SO ORP Tanvald (dle 
dosaženého vzdělání) pozitivní vývoj podílu obyvatel do 14 let věku 

• socioekonomická perifernost obce ve vztahu k centrálním částem Libereckého kraje 

• demografické stárnutí obyvatelstva 

• skokový nárůst podílu obyvatel starších 65 let od roku 2011 

• neexistence systému sociálních služeb v obci 

• rozvoj dostupnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů (soc. služby, zdravotnictví, bydlení) 

• doplnění sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel (zapojení do 
regionálního systému sociálních služeb) 

• pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutím obyvatelstva 

• nepřipravenost obce na nárůst obyvatelstva ve věkových skupinách nad 75 let 

Plán • pokrytí obce terénními sociálními službami (zejména pečovatelskou službou) 

• komunitní plánování sociálních služeb v širším regionálním kontextu (příprava na zásadní 
změny v demografické struktuře obyvatel obce) 

 

Odkaz na dokumenty: https://www.tanvaldsko.eu/rozvoj-obci/ 

 

 

 

https://www.tanvaldsko.eu/rozvoj-obci/
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Program rozvoje města Smržovka 2016 – 2025 

 

Východiska • dobře fungující Dům - penzion pro důchodce 

• chybí kino, divadlo, taneční a koncerty pro aktivní důchodce 

• rozvoj komunitních aktivit (škola), Sněženka 

• služby pro stárnoucí obyvatelstvo 

• nárůst počtu nepřizpůsobivých 

Plán • zpracování nového komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko, včetně 
akčního plánu a průzkumu potřeb 

• zveřejňování nabídky služeb pro seniory a sociálně potřebné 

• jednání v rámci Mikroregionu Tanvaldsko o společném postupu při zřízení vybraných 
zdravotních a sociálních služeb 

• zajištění sociálního pracovníka pro sociálně vyloučené lokality 

• zpřístupnění volnočasových aktivit v DPD i pro seniory mimo DPD (dům – penzion pro 
důchodce) 

 

Odkaz na dokument: 

https://www.smrzovka.cz/assets/File.ashx?id_org=15132&id_dokumenty=7644 

 

 

Strategický plán rozvoje města Tanvald 2016 – 2026 

 

Východiska • existence vyloučených lokalit a s tím způsobených sociálních problémů, vysoká 
nezaměstnanost a s tím související nízká kupní síla, nízký patriotismus a sounáležitost 
občanů s městem, odchod vzdělaných lidí (i mladých a rodin) z města (i z nedostatku 
pracovních příležitostí - vysoká míra vyjížďky obyvatel do zaměstnání 

• vysoká míra kriminogenních faktorů, negativních jevů ve vzájemném soužití majority a 
minority, stoupající drogová závislost, rostoucí zadlužování soc. slabých, rušení nočního 
klidu, vysoký nápad trestné činnosti, velmi malá sociální soudržnost 

• rozvoj regionální spolupráce města a regionu s okolními městy a obcemi 

• rostoucí poptávka po sociálních službách, rozvoj spolupráce s politiky a komerční sférou, 
aktivity v oblasti prevence kriminality a soc. služeb, spolupráce Městské policie a Policie ČR, 
využití VVP 

• existence vyloučených lokalit, migrace (příliv) zejména nepřizpůsobivých občanů (ovlivněná 
zejména cenou bytů a přítomností komunity, růst rizikových skupin participujících na státních 
dávkách) a s tím související složení obyvatelstva a odchod vzdělaných obyvatel z města, 
zvyšování počtu sociálně slabých rodin a osob dlouhodobě nezaměstnaných, nárůst trestné 
činnosti 

Plán • A.7.1.1. Chráněné bydlení pro hendikepované 

• A.7.1.2. Sociální bydlení pro matky s dětmi a osoby se zdravotním postižením 

• A.7.1.3. Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro mládež 

• A.7.1.4. Chráněné dílny pro osoby ZTP 

• A. 7.1.5. Senior klub 2 

• A.7.2.1. Prevence kriminality 

 

Odkaz na dokument: https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/SPRM.pdf?v=1.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smrzovka.cz/assets/File.ashx?id_org=15132&id_dokumenty=7644
https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/SPRM.pdf?v=1.02
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5.2 Municipální sektorové dokumenty 

 

A. Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2016 - 2020 

(podpůrně – konec platnosti dokumentu 2020) 

 

Priority a cíle 

 

• Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města Tanvald snížením kriminality na minimum. 

• Udržovat pořádek ve městě a snížit tak napětí mezi obyvatelstvem. 

• Dostat děti a mládež z ulice na sportoviště – rozšíření nabídky volného času. 

• Omezit zneužívání návykových látek a alkoholu – osvětou prevence. 

• Zamezit vandalismu. 

• Trvale podporovat pozitivní vztah veřejnosti a MP nikoliv z hlediska represe, nýbrž 

jako prevence a ochrany obyvatel, popularizovat činnost MP. 

• Průběžně informovat obyvatele Tanvaldu o bezpečnostních rizicích a obraně proti 

nim. 

• Učinit Tanvaldsko příjemným a bezpečným cílem pro turisty. 

• Zvýšit povědomí a obranyschopnost nejsnáze zranitelných skupin obyvatel, zejména 

dětí a seniorů. 

• Vytvoření dalšího informačního média vedle Tanvaldského zpravodaje a webových 

stránek města, které by se mimo jiné zabývalo i otázkami bezpečnosti ve městě a to 

jak vnější tak i vnitřní. 

• Spolupráce s podnikatelským sektorem a jeho reprezentativními složkami. 

• Prohloubení informovanosti a spolupráce všech aktérů zainteresovaných na 

prevence kriminality. 

• Dále podporovat spolupráci s nízkoprahovými zařízeními a s terénními pracovníky. 

• Zvyšovat finanční gramotnost ohrožených skupin prostřednictvím oddělení sociální 

práce a sociálních služeb MěÚ Tanvald a s občanskou poradnou D Jablonec n/N. 

• Dále udržovat dobrou spolupráci s ÚP. 

• Zlepšování podmínek života obyvatel v SVL. 

• Bezpečné město 

 

Odkaz na dokument: 

https://www.tanvald.cz/userfiles/files/koncepce_kriminality/koncepce_kriminality.pdf 

 

B. Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry 2020-2022 

 

Východiska Silné stránky 

• Dobrá úroveň spolupráce zřizovatele se školami. 

• Již realizovaná proinkluzivní opatření v MŠ Velké Hamry, ZŠ a MŠ Velké Hamry a také 
opatření realizovaná městem v rámci neformálního vzdělávání. 

• Vysoká úroveň motivace zřizovatele a zapojených škol ke spolupráci a změnám. 

• Dostupný odborný pedagogický personál, asistenti pedagoga, školní speciální pedagog. 

• Již navázaná spolupráce terénní pracovnicí obce v oblasti podpory zapojení rodičů. 

• Komplexní přístup k rodinám ve více oblastech (vzdělávání, zaměstnání, sociální práce, 
bezpečnost). 

• Dobrá úroveň spolupráce aktérů Lokálního partnerství v oblasti vzdělávání. 

• Zkušenost s projektovým řízením. 

• Znalost místního prostředí. 
Slabé stránky 

https://www.tanvald.cz/userfiles/files/koncepce_kriminality/koncepce_kriminality.pdf
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• Malá zkušenost rodin v SVL se vzděláváním v hlavním vzdělávacím proudu a téměř žádná 
zkušenost s pokračováním studia na střední škole. 

• Nedostatečná personální kapacita města k vedení procesu zavádění inkluzivních opatření a 
k administraci projektů. 

• Pomalu se rozvíjející spolupráce s OSPOD. 

• Nedostatečná úroveň spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

• Nízké vzdělání rodičů včetně výskytu negramotnosti (migrace ze Slovenska). 

• Špatná schopnost rodičů vnímat vzdělávání jako důležitý faktor socializace jejich dětí a jako 
vklad do jejich budoucnosti. 

• Naprostá většina žáků ze SVL nepokračuje ve vzdělávání na střední škole (jednou z příčin je 
špatné finanční zázemí, které směruje absolventy povinné školní docházky na ÚP, rodina 
není schopna financovat dojíždění dětí do škol). 

• Chybějící údaje o vzdělávací dráze znevýhodněných žáků po dokončení ZŠ. 
 
Příležitosti 

• Čerpat finanční prostředky v rámci výzev OP VVV, IROP a OPZ. 

• Spolupráce s ASZ v rámci vzdálené podpory KPSVL (i z hlediska možnosti financování 
plánovaných inkluzivních opatření). 

• Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a posílení jejich odborného zázemí. 

• Místní akční plán (MAP). 

• Krajský akční plán (KAP) 

• Získávání a zapojení dalších partnerů do inkluzivních aktivit (SŠ a SOU, PPP, SPC, OSPOD, 
navázání spolupráce s poskytovateli registrovaných sociálních služeb v oblasti péče o 
rodinu, děti a mládež a služeb zájmových a volnočasových aktivit, spolupráce se zástupci 
kraje pro oblast středního školství). 

• Výměna zkušeností mezi partnery (ZŠ, MŠ, SŠ, NNO). 

• Vyhledání spolupracujících rodičů, jejich přesvědčení o důležitosti proinkluzivních opatření a 
podpora procesu začleňování všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu. 

• Poznání a pochopení kulturních specifik a odlišností. 

• Osvětová práce s veřejností, zvláště rodiči. 

• Sdílení příkladů dobré praxe z jiných obcí a jiných států Evropy. 

• Zajištění personálních odborných kapacit škol. 

• Užší spolupráce škol s poradenskými zařízeními a neziskovými organizacemi. 

• Navázání užší spolupráce se středními školami (SOÚ) a podpora žáků ze SVL v 
pokračujícím vzdělávání. 

 
Hrozby 

• Zamítnutí grantových žádostí, nedostatečná finanční a materiální podpora procesů inkluze. 

• Změna politické situace v obci a mikroregionu. 

• Nedostatek specialistů a odborných pracovníků na trhu práce (pedagogickopsychologické 
poradenství, asistenti pedagoga, speciální pedagogové). 

• Nepřipravenost aktérů (např. NNO) na spolupráci a neochota ke spolupráci na procesech 
inkluze. 

• Nejistota plynoucí ze zaváděných legislativních změn a nedostatek metodické podpory. • 
Nepochopení zaváděných inkluzivních opatření ze strany veřejnosti. 

• Neochota jednotlivých aktérů lokálního systému vzdělávání akceptovat změny. 

• Přetížení aktérů, zvláště vedení škol a pedagogů zvyšujícími se nároky a hrozba syndromu 
vyhoření. 

• Nedostatečná kapacita dalších zapojených aktérů (PPP, SPC, …). 

• Skryté záškoláctví. 

Plán • Děti a žáci nastupují do hlavního vzdělávacího proudu a udrží se v něm. Jsou přijata taková 
opatření, která řeší příčiny možného vyloučení dětí a žáků z hlavního vzdělávacího proudu. 

• Individuální potřeby každého dítěte jsou zohledňovány tak, aby mu byl umožněn úspěch ve 
vzdělávání. 

• Je nastaven systematický, komplexní a dostatečně individuální přístup podpory rodin 
především ze SVL v různých oblastech života (vzdělávání, bydlení, bezpečnost, zaměstnání, 
sociální práce). 

• Je zajištěn koordinovaný přístup a spolupráce všech aktérů v oblasti vzdělávání (především 
pedagogové, asistenti pedagogů, školní speciální pedagog, sociální pedagog, terénní 
pracovnice obce, sociální pracovnice obce). 

 

Odkaz na dokument: https://www.velke-hamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-

zaclenovani/mistni-plan-inkluze/ 

https://www.velke-hamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/mistni-plan-inkluze/
https://www.velke-hamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/mistni-plan-inkluze/
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C. Město Velké Hamry - Plán prevence kriminality 2020 – 2022  

 

Plánované cíle a opatření: 

 

Cíl 1 – snížení páchané trestné činnosti a přestupků v lokalitě; boj proti zhoršení 

bezpečnostní a sociální situace v obci 

• Zajištění bezpečnosti obyvatel, stávající až nižší míry kriminality ve městě 

prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality. 

• Stabilizace migrace problémových obyvatel. 

 

Cíl 2 – podpora aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí a mládeže 

• Výstavba parkourového hřiště v blízkosti SVL. 

• Aktivity pro děti a mládež ohrožené patologickým chováním. 

 

Cíl 3 – Podpora veškeré gramotnosti obyvatel SVL, zaměstnanosti, sociální a komunitní 

práce 

• Realizovat aktivity pro rodiny s dětmi zaměřené na prevenci kriminality. 

• Terénní, komunitní a sociální práce pro obyvatele SVL. 

• Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. 

 

Odkaz na dokument: https://www.velke-hamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-

zaclenovani/plan-prevence-kriminality/ 
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https://www.velke-hamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/plan-prevence-kriminality/

