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Úvod 

 
Analýza nabídky sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko je zpracována na základě dat 

specifikovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Libereckým krajem. Podpůrně byly do této 

kapitoly zapojeny informace získané v rámci šetření v obcích, u poskytovatelů sociálních služeb a 

dotazníkovým šetřením u obyvatel obcí mikroregionu. 

Přehled sociálních služeb se sídlem na v mikroregionu Tanvaldsko 

 
Analýza sociálních služeb, které jsou poskytovány na území mikroregionu Tanvaldsko, byla provedena 

na základě dat z Registru poskytovatelů sociálních služeb (MPSV). 

 

V mikroregionu Tanvaldsko je poskytováno z hlediska věcného zaměření celkem 12 sociálních služeb 

(registrací sociálních služeb je 20). Sociální služby jsou zajišťovány v 6 obcích mikroregionu (sídlo nebo 

pracoviště / zařízení poskytovatele). Žádnými sociálními službami nedisponují obce: Albrechtice v 

Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Zlatá Olešnice a Zásada. 

 

Tabulka: Zařízení sociálních služeb (dle poskytované sociální služby) 

Sociální služba poskytovaná v obci Desná Harrachov Smržovka Tanvald 
Velké 
Hamry 

Josefův 
Důl 

Pečovatelská služba 1   1 1 1 1 

Sociální rehabilitace   2   1     

Odlehčovací služba     1       

Chráněné bydlení     1       

Odborné sociální poradenství       2     

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež       1     

Podpora samostatného bydlení       1     

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

      1     

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

      1     

Terénní programy       2     

Domovy pro seniory         1   

Domovy se zvláštním režimem         1   

CELKEM 1 2 3 10 3 1 

Zdroj: MPSV, Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

Nejvíce sociálních služeb je poskytováno v ORP Tanvald (celkem polovina poskytovaných služeb). 

Nejrozšířenější službou je pečovatelská služba.  
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Tabulka: Podrobná specifikace sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko (dle lokalizace zařízení) 

 

Zdroj: MPSV, Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

Obec Poskytovatel Sociální služby Forma Cílová skupina
Věková 

kategorie

Fosa, o.p.s. sociální rehabilitace ambulantní osoby s kombinovaným postižením 18 +

terénní osoby s mentálním postižením

Letní dům, z.ú. sociální rehabilitace pobytové
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími 
6 - 26 let

 - Chata Zákoutí terénní
osoby do 26 let věku opouštějící 

školská zařízení pro výkon ústavní 

Obec Josefův Důl pečovatelská služba terénní osoby s jiným zdravotním postižením 40 +

senioři

Město Desná pečovatelská služba terénní osoby se zdravotním postižením 27 - 64

senioři 65 - 80

80 +

Dům penzion pro důchodce, 

příspěvková organizace
pečovatelská služba ambulantní osoby s chronickým onemocněním bez omezení

terénní osoby s kombinovaným postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

rodiny s dítětem/dětmi

senioři

Národní ústav pro autismus, z.ú. odlenčovací služby ambulantní osoby s jiným zdravotním postižením 2 - 64

 - Respitní víkendy pobytové osoby se zdravotním postižením

terénní rodiny s dítětem/dětmi

Chráněný byt Smržovka 1 a 3 chráněné bydlení pobytové osoby s jiným zdravotním postižením 18 - 64

osoby se zdravotním postižením

FOKUS Liberec o.p.s.
podpora samostatného 

bydlení
terénní

osoby s chronickým duševním 

onemocněním
18 - 80

 - zařízení Tanvald osoby s mentálním postižením

sociální rehabilitace ambulantní
osoby s chronickým duševním 

onemocněním
15 + 

terénní

Město Tanvald pečovatelská služba ambulantní osoby s tělesným postižením 27 - 64

terénní osoby se zdravotním postižením 65 - 80

senioři 80 +

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. odborné sociální poradenství ambulantní osoby s kombinovaným postižením bez omezení

 - zařízení Tanvald terénní osoby s tělesným postižením

osoby v krizi

rodiny s dítětem/dětmi

SAS pro rodiny s dětmi ambulantní rodiny s dítětem/dětmi bez omezení

terénní

SAS pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
ambulantní osoby s kombinovaným postižením 19 - 26

terénní osoby s tělesným postižením 27 - 64

osoby se zdravotním postižením 65 - 80

senioři 80 + 

terénní programy terénní
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími 
bez omezení

osoby s kombinovaným postižením

osoby s tělesným postižením

osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách

rodiny s dítětem/dětmi

Oblastní charita Most odborné sociální poradenství ambulantní osoby bez přístřeší 19 - 26

 - Sociální poradna Tanvald osoby v krizi 27 - 64

osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách
65 - 80

osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem 

etnické menšiny

nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež
ambulantní

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími 
6 + 

terénní

Romodrom o.p.s. terénní programy terénní
osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách
15 + 65

osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem 

etnické menšiny

Domov důchodců Velké Hamry, 

příspěvková organizace
domovy pro seniory pobytové senioři 65 + 

domovy se zvláštním 

režimem
pobytové osoby s chronickým onemocněním 27 - 64

senioři 65 - 80

80 + 

Město Velké Hamry pečovatelská služba terénní osoby se zdravotním postižením bez omezení

rodiny s dítětem/dětmi

senioři

Velké Hamry

Harrachov

Josefův Důl

Desná

Smržovka

Tanvald
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Dle seznamu Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 – 2023 jsou 

k mikroregionu Tanvaldsko (resp. SO ORP Tanvald) svou regionalitou územně příslušné následující 

služby, které nemají sídlo ani zařízení v obcích řešeného regionu: 

 

Tabulka: Sociální služby s regionalitou ve správním obvodu ORP Tanvald 

Název Sociální 
služba 

Forma Cílové skupiny 

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

ambulantní 
(Jablonec 
nad Nisou) 

• rodiny s dítětem/dětmi, 

• oběti domácího násilí, 

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími 
jevy, 

• osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, 

• senioři, 

• etnické menšiny, 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

ambulantní 
(Jablonec 
nad Nisou) 
 
terénní 
 

• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, 

• osoby s chronickým onemocněním, 

• osoby s jiným zdravotním postižením, 

• osoby s kombinovaným postižením, 

• osoby s mentálním postižením, 

• osoby s tělesným postižením, 

• osoby se sluchovým postižením, 

• osoby se zrakovým postižením, 

• senioři 

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 

§39 - 
Osobní 
asistence 

terénní • osoby se zdravotním postižením, 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, 

• osoby s chronickým onemocněním, 

• osoby s jiným zdravotním postižením, 

• osoby s kombinovaným postižením, 

• osoby s mentálním postižením, 

• osoby s tělesným postižením, 

• osoby se sluchovým postižením, 

• osoby se zrakovým postižením, 

• senioři 

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 

§56 - 
Tlumočnické 
služby 

terénní • osoby se sluchovým postižením, 

• osoby s kombinovaným postižením 

DS Sychrov s.r.o. 
BeneVita Domov 
Sychrov 

§49 - 
Domovy pro 
seniory 
pobytová 

pobytová 
(Sychrov) 

• senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku), 

• senioři se zdravotním postižením, 

• osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí (F00-F09, 
G30), 

• osoby v terminálním stádiu 

DS Sychrov s.r.o. 
BeneVita Domov 
Sychrov 

§50 - 
Domovy se 
zvláštním 
režimem 

pobytová 
(Sychrov) 

• osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí (F00-F09, 
G30), 

• osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní osoby s 
nemocemi CNS (např. Roztroušená skleróza, Parkinsonova 
choroba, Huntingtonova choroba, apod.), 

• osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI - 
psychózy, schizofrenní onemocnění, bipolární porucha, 
schizoafektivní porucha, apod.) 

FOKUS Liberec o.p.s. §50 - 
Domovy se 
zvláštním 
režimem 

pobytová 
(Liberec) 
 

• osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI - 
psychózy, schizofrenní onemocnění, bipolární porucha, 
schizoafektivní porucha, apod.) 

Hospic sv. Zdislavy, 
o.p.s. 

§44 - 
Odlehčovací 
služby 

pobytová 
(Liberec) 

• osoby s jiným zdravotním postižením, 

• senioři, 

• osoby s chronickým onemocněním, 

• osoby v terminálním stadiu 

Most k naději, z.s. §59 - 
Kontaktní 
centra 

ambulantní 
(Liberec) 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
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NADĚJE 
Dům Naděje Jablonec 
nad Nisou 

69 - Terénní 
programy 

terénní • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, 

• osoby v krizi, 

• osoby bez přístřeší 

Rodina24 z. ú. §39 - 
Osobní 
asistence 

terénní • senioři, 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, 

• osoby s chronickým onemocněním, 

• osoby s jiným zdravotním postižením, 

• osoby s kombinovaným postižením, 

• osoby s mentálním postižením, 

• osoby s tělesným postižením, 

• osoby se sluchovým postižením, 

• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby se zrakovým postižením, 

• osoby s poruchami autistického spektra, 

• osoby s alzheimerovou demencí a jinými typy demencí 
(neurodegenerativní onemocnění) 

Zdroj: Liberecký kraj, Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje, https://odbor-socialni.kraj-
lbc.cz/getFile/case:show/id:1079895/2020-07-20%2016:47:54.000000 

 

V Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje je též uvedeno 39 služeb s regionalitou v rámci 

celého kraje. 

 

V řešeném území je lokalizováno celkem 13 poskytovatelů sociálních služeb. Tito poskytovatelé 

zajišťují služby, které v mikroregionu Tanvaldsko obsluhují celkem 16 cílových skupin. Nejvíce 

poskytovatelů se zaměřuje na cílové skupiny, které tvoří osoby se zdravotním, tělesným, mentálním 

či kombinovaným hendikepem (10 poskytovatelů) a na cílovou skupinu senioři (5 poskytovatelů). 

Služby určené pro jiné, než výše uvedené nejpočetnější cílové skupiny, zajišťují ve formě sociální 

rehabilitace, odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, terénních programů a 

služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež celkem 4 poskytovatelé. Sociální služby bez omezení 

věku klienta zajišťují 3 poskytovatelé, služby cílovým skupinám v kategorii děti a mládež nabízí 5 

poskytovatelů. Na seniorskou populaci jsou orientovány služby pěti poskytovatelů. Na dospělou 

populaci cílí služby 9 poskytovatelů.  

 

Tabulka: Sociální služby dle cílových skupiny 

 

Sociální služba poskytovaná v obci Desná Harrachov Smržovka Tanvald

Velké 

Hamry

Josefův 

Důl CELKEM

Senioři 1 1 2 3 1 8

Osoby se zdravotním postižením 1 3 2 1 7

Osoby s kombinovaným postižením 1 1 3 5

Osoby s mentálním postižení 1 1 2

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy
1 2 3

Osoby do 26 let věku opouštějící školská 

zařízení pro výkon ústavní péče
1 1

Osoby s chronickým onemocněním 1 1 2

Osoby s tělesným postižením 1 4 5

Osoby s jiným zdravotním postižením 2 1 3

Rodiny s dítětem/dětmi 2 3 1 6

Osoby bez přístřeší 1 1

Osoby v krizi 2 2

Osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách
3 3

Osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
2 2

Etnické menšiny 2 2

Osoby s chronickým duševním 

onemocněním
2 2
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Zdroj: MPSV, Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 

Nejčastěji jsou sociální služby poskytovány ve kombinované formě terénní a ambulantních služeb (7). 

Terénní služba je realizována u celkem 14 služeb, ambulantní forma u 9 služeb. Pobytová služba je 

poskytována ve 4 zařízeních s celkovou kapacitou 139 lůžek v následujícími rozložení podle typu 

sociální služby (dle Registru poskytovatelů sociálních služeb): 

• odlehčovací služby – 4 

• chráněné bydlení – 2 

• domovy pro seniory – 111 

• domovy se zvláštním režimem - 22 

Kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou vytvoření v rámci krajské 

příspěvkové organizace Domov důchodců Velké Hamry a je tedy určena k uspokojování potřeb všech 

obyvatel Libereckého kraje (nejsou to tedy výhradní kapacity pro řešené území). 

 

Tabulka: Sociální služby dle formy poskytování 

Sociální služba poskytovaná v obci Desná Harrachov Smržovka Tanvald 
Velké 
Hamry 

Josefův 
Důl 

Pečovatelská služba T   A,T A,T T T 

Sociální rehabilitace   A,T,P   A,T     

Odlehčovací služba     A,T,P       

Chráněné bydlení     P       

Odborné sociální poradenství       A,T     

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež       A,T     

Podpora samostatného bydlení       T     

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

      A,T     

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

      A,T     

Terénní programy       T     

Domovy pro seniory         P   

Domovy se zvláštním režimem         P   

Zdroj: MPSV, Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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Nabídka sociálních služeb z pohledu obyvatel regionu 
 

Ze vzorku obyvatel, kteří se zúčastnili šeření vyplývá, že více než 40 % využívá ve své rodině nějakou 

formu sociální služby. Jedná se o cílovou skupinu senioři (téměř 40 %), dospělé osoby a děti (obě cílové 

skupiny téměř 30 %). Podle druhu znevýhodnění využívají sociální služby zejména osoby ohrožené 

sociálním vyloučením (téměř polovina osob se sociální potřebností), dále osoby se zdravotním 

postižením, včetně mentálního případně kombinovaného postižení (více než 1/4 potřebných) a dále 

osoby dlouhodobě nemocné.  

 

Nejvíce využívanými službami jsou sociální poradenství, které využívá téměř 60 % respondentů. 

Téměř polovina využívá sociálně aktivizační služby a 1/4 pečovatelskou službu. Pětina uživatelů 

využívá možnost dovozu obědů. Více než 16 % uživatelů čerpá podporu samostatného bydlení.  

 

V souhrnu jsou nejvíce využívané služby, které umožňují klientům pobyt v domácím prostředí a péče o 

ně je z větší části zajištěna samotnou rodinou (tzn. přímá podpora potřebným osobám a pomoc 

pečujícím osobám). 

 

Z jiných služeb, které souvisí se sociální oblastí, ale nejedná se přímo o sociální služby respondenti 

využívají právní poradnu, komunitní aktivity rodinného centra a organizované volnočasové aktivity. 

Služby tohoto typu jsou velmi žádané a v území obyvateli hodnocené jako kapacitně nedostatečné. 

 

Naprostá většina uživatelů sociálních služeb (téměř 83 %) je s kvalitou poskytovaných služeb 

spokojená. Nespokojení uživatelé poukazují zejména na problematické umísťování potřebných do 

pobytových zařízení (domovy pro seniory), tedy negativní zkušenost s kapacitou pobytových služeb. 

Respondenti též volají po větším rozsahu organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež.   

 

Charakteristika sociálních služeb v regionu dle řízených rozhovorů s 

poskytovateli 
 

V řízených rozhovorech se zástupci poskytovatelů sociálních služeb vyjadřovali i k vnímané situaci 

v oblasti sociálních služeb v řešeném území, specifikovali základní problémy, se kterými se potýkají a 

formulovali návrhy řešení v sociální oblasti. 

 

Ke zlepšení by podle poskytovatelů sociálních služeb mělo dojít zejména v oblasti informovanosti 

(rezervy v této oblasti vnímají 2/3 poskytovatelů sociálních služeb). Stejný podíl respondentů považuje 
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za důležité vytvoření návazného systém služeb (návaznost sociálních služeb, sociálních a zdravotních 

služeb a dalších komerčních či komunitních aktivit).  Více než polovina spolupracujících poskytovatelů 

sociálních služeb považuje za důležité vznik nových služeb reagujících na specifickou problematiku 

řešeného území, tj. zejména péče o rodiny s dětmi s kumulativními problémy (bydlení, zadluženost, 

závislosti) s cílem řešit sociální vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením. 

Více než 40 % poskytovatelů považuje za důležité navýšení stávajících kapacit sociálních služeb a 

zajištění lepší územní dostupnosti. Více než 1/5 poskytovatelů považuje za důležité zvýšit kvalitu 

stávajících sociálních služeb. Rozložení návrhů na zlepšení dokumentuje následující grafika: 

 

 

Zdroj: řízené rozhovory se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 

 

Poskytovatelé se vyjadřovali též k  problémům souvisejícím s realizací, provozem a systémem 

sociálních služeb tak jak je vnímají ve svých organizacích. Nejvýznamnějším problémem je nedostatek 

finančních prostředků a finanční nejistota. Jedná se zejména o: 

• nízké finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách (ohodnocení nezohledňuje 

fyzickou a psychickou náročnost práce) 

• rozšířené projektové financování bez návazné finanční udržitelnosti (obdobně je tento problém 

vztahován i k sponzorským příspěvkům a darům) 

• nedostatek prostředků pro investiční financování 

• dlouhodobou stagnaci úhrad od uživatelů služeb 

Poskytovatelé též velmi silně vnímají problém nedostatečné kapacity a neuspokojených zájemců o 

službu. Poddimenzovanost kapacit poskytovatelé specifikovali zejména v terénních službách a 

v pobytových službách pro ohrožené cílové skupiny. Nedostatečně pokrytá je i potřeba specifické 

okamžité pomoci (krizová centra).  

Třetím nejvýznamnějším problémem je personál sociálních služeb, a to zejména: 

• nedostatek personálu a častá fluktuace (finanční ohodnocení, náročnost práce) – konkrétně se 

jedná o individuální práci s klientem  

• nedostatek kvalifikovaného personálu 

• nedostatek zdravotnického personálu 

Problémem může být též poskytovateli vnímaná nižší společenská prestiž povolání sociálního 

pracovníka. 
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Specifickým problémem, který vnímá pětina poskytovatelů sociálních služeb je nižší míra podpory a 

součinnosti z území (zřizovatelé, obce), a to zejména ve službách, které se orientují na problematiku 

sociálního vyloučení.  

 

 

Zdroj: řízené rozhovory se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 

Informování o sociálních službách v regionu 
 

Nedostatečná informovanost o sociálních službách a obecně povědomí o možnostech péče o potřebné 

osoby je vnímaná všemi klíčovými aktéry v sociální oblasti. Problematiku informovanosti a osvěty 

akcentují jak poskytovatelé sociálních služeb a zástupci obcí, tak občané řešeného území. 

 

Informovanost z pohledu poskytovatelů sociálních služeb 
 

Více než 3/4 poskytovatelů považují informování občanů o sociálních službách za nedostatečné. Dle 

názoru poskytovatelů by informace pro občany měli být k dispozici na co nejvíce místech. Největší 

akcent je přitom kladen na možnost získat informace z internetu a na obecním či městském úřadu. 

Tyto zdroje informací využívají zejména osoby z cílových skupin spadající do nižší věkové skupiny 

orientující se v on-line prostředí. Role územních samosprávných celků je významná jako první zdroj 

informací u cílových skupin, které nemají větší povědomí o možnostech sociálního systému a obracejí 

se na nejbližší autoritu. Dále by měly být informace o sociálních službách k dispozici u praktických lékařů 

či lékařů specialistů a měly by být též publikovány v místním tisku. Největší cílovou skupinou pro tento 

zdroj informací jsou cílové skupiny seniorů a osob s fyzickým či psychickým handicapem, které 

pravidelně dochází na lékařská vyšetření a kontroly s častou potřebou přímo navázat sociální péči na 

předchozí zdravotní péči (zejména v případech snížené soběstačnosti potřebné osoby z důvodu 

fyzického či psychického stavu).  

 

Pro zajištění poskytování informací je klíčový kvalitní zdroj informací. Tento zdroj spatřují poskytovatelé 

sociálních služeb v katalogu sociálních služeb s možností vyhledávání, filtrování, specifikací životních 

situací, cílových skupin, zaměření dle potřebnosti, apod.  
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Preferenci zdrojů informací o sociálních službách dokumentuje následující grafika: 

 

 

Zdroj: řízené rozhovory se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 

 

Poskytovatelé se poměrně aktivně zapojují do informování a šíření osvěty o poskytovaných sociálních 

službách, prevenci či možnostech v sociální oblasti. Více než polovina poskytovatelů šíří informace a 

osvětu elektronickou formou (sociální sítě, webové stránky, e-mailing, kontaktní SMS) a kontaktním 

způsobem na různých akcích (workshopy, konference, kluby, přednášky). Častější elektronická 

komunikace je dána většinovou strukturou klientů sociálních služeb, u kterých je tato forma 

nejefektivnější. Třetina poskytovatelů využívá pro šíření informací a osvěty formu tištěných letáků (v 

obcích, u lékařů, ve školách, apod.). V řešeném území je s ohledem na cílové skupiny tato forma na 

ústupu. Podíl jednotlivých forem osvětových a informačních kampaní dokumentuje následující grafika: 

 

 

Zdroj: řízené rozhovory se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 

 

Informovanost z pohledu obcí 
 

Téměř 60 % obcí hodnotí dostupnost informací o sociálních službách kladně. Zástupci obcí nejčastěji 

uvádí (2/3 starostů), že hlavním zdroj informací by měl být u praktických lékařů a v obcích (na obecních 
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/ městských úřadech). Další významný zdroj vidí u v elektronické podobě na internetu (jednotlivých obcí 

nebo v souhrnu za mikroregion) a v místním tisku, který pokrývá významný podíl občanů obce. 

V otázce, zda by měla obec poskytovat sociální poradenství ve smyslu informací o možnostech 

sociálních či obdobných služeb v řešeném území, se kladně vyjádřilo 50 % obcí. Všechny obce, jejichž 

starostové se domnívají, že by obec měla zajistit základní poradenský servis tyto služby i zajišťují, stejně 

jako 1/3 z obcí, které uvádí, že základní poradenství by obec garantovat neměla. Obce, které 

poradenství nezajišťují odkazují zejména na obec s rozšířenou působností, mikroregion nebo na 

poskytovatele sociálních služeb.  

 

Obce, které v oblasti informování obyvatel o nabídce možností sociálních služeb působí aktivně 

nejčastěji čerpají informace z internetu a od Libereckého kraje (krajský katalog sociálních služeb 

v rámci systému KISSOS). Často též využívají vzájemnou meziobecní spolupráci a svou vlastní 

zkušenost.  

 

Většina představitelů obcí (92 %) považuje za důležitý jednotný informační zdroj o sociálních službách 

a řešení sociálních situací, a to ve formě katalogu sociálních služeb (v elektronické i tištěné podobě). 

 

Informovanost z pohledu zástupců bezpečnostních sborů 
 

Sociální problematika úzce souvisí i s některými aktivitami bezpečnostní sborů, resp. s řešením 

některých situací při řešení ochrany veřejného pořádku, trestného či přestupkového jednání osob. 

Zástupci bezpečnostní sborů, tedy Policie ČR a městské policie v řešeném území mikroregionu 

Tanvaldsko, včetně pracovníků měst na pozicích asistentů prevence kriminality se vyjadřovali též 

k informovanosti o sociálních službách, které souvisí s výkonem jejich práce. Většina respondentů se 

shodla, že nemá k dispozici dostatek informací o nabídce sociálních služeb, se kterou přichází v rámci 

výkonu své činnosti do kontaktu, ale je schopná základní informaci o možnostech návazných řešení 

situací v sociální oblasti potřebným osobám sdělit, popř. kontaktovat vybranou sociální službu, které 

potřebným uvedené informace zajistí. Respondenti však intenzívně vnímají nedostatečnost informací 

přímo pro veřejnost. Většina (83 %) by uvítala jednotný informační systém ve formě katalogu (v on-

line i tištěné podobě). 

 

Informovanost z pohledu veřejnosti 
 

V rámci dotazníkového šetření se k otázce dostatečnosti informací o sociálních službách a dalších 

možnostech v sociální oblasti vyjádřilo 99 % respondentů. Více než polovina respondentů hodnotí 

informační bázi v území jako dostatečnou (55,7 %) – viz následující grafika. 
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Nejčastěji se lidé obrací na obec (resp. obecní či městský úřad). Tímto způsobem si obstarává 

informace téměř polovina respondentů. Více než 2/5 obyvatel využívá internet, a více než 1/3 získává 

informace od lékaře. Přibližně čtvrtina respondentů vyhledává informační pomoc v rodině a u přátel 

nebo se obrací přímo na konkrétní poskytovatele sociálních služeb. S ohledem na identifikované 

nejčastější druhy sociální problémovosti v řešeném území jsou stále významná informační místa, kde 

potenciální klienti získávají informace od konkrétní osoby. Struktur informačních zdrojů prezentuje 

následující grafika: 
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