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Analytická část 
 

Analytická část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území mikroregionu 

Tanvaldsko se zaměřuje nejen na hodnocení a interpretaci relevantních sekundárních dat 

z prověřených zdrojů, ale i na vyhodnocování výsledků sběru primárních dat, tj z vlastních 

šetření, která proběhla v rámci realizace sběru podkladů pro sestavení SPRSS. Celkově 

proběhla 4 šetření: 

 

Aktéři sociálních služeb Forma sběru dat a informací Typ vstupních dat primární/sekundární 

Obce – vedení obce řízený rozhovor primární 

Veřejnost dotazník primární 

Poskytovatelé sociálních služeb řízený rozhovor primární 

Zástupci bezpečnostních složek řízený rozhovor primární 

 

Na základě zpracování a vyhodnocení primárních a sekundárních dat bylo vytvořeno 5 

dílčích analýz: 

 

• A1_Analýza rozvojových dokumentů 

• A2_Demografická a související socioekonomická analýza 

• A3_Analýza potřebnosti sociálních služeb 

• A4_Analýza nabídky sociálních služeb 

• A5_Analýza financování 

 

Analytická část byla projednána s projektovými konzultačními pracovními skupinami a 

v rámci dalších setkání komunitního plánování sociálních služeb v řešeném území. 

 

Z výsledků dílčích analýz a na základě projednání v pracovních skupinách byly sestaveny 

přehledné analytické závěry ve formě SWOT analýzy a východisek pro zpracování návrhové 

části. 
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Demografická analýza 
 

Demografická analýza pro mikroregion Tanvaldsko je zpracována za dvě vybraná období, 

přičemž 1. období je sledováno v rozmezí let 2010–2019 a druhé období v rozmezí let 2019–

2030, pro které je zpracována demografická prognóza. V rámci demografické analýzy jsou 

využita sekundární data Českého statistického úřadu. 

 

V nadcházejících kapitolách jsou sledovány základní demografické charakteristiky - vývoj 

celkového počtu obyvatelstva, přirozený přírůstek a úbytek, přírůstek stěhováním, a věková 

a vzdělanostní struktura obyvatelstva.   

 

Prognóza do roku 2030 ovšem nezachycuje demografické změny v rámci pandemie  

COVID-19, kterou byla populace Česka zasažena v letech 2020-2021, jelikož za tyto roky 

nebyly k datu zpracování k dispozici příslušná demografická data. Výchozí rok pro prognózu 

je tedy rok 2019. Jaký vliv bude mít pandemie koronaviru na počet a strukturu obyvatel se 

teprve dozvíme v rámci budoucího zveřejnění demografických dat za rok 2020. Obecně ale 

platí, že takovéto nepředpokládané události znamenají ve vývoji obyvatelstva výkyv, který se 

velmi pravděpodobně vrátí po určité době do normálu. 

 

Související socioekonomická analýza se zaměřuje na základní vývojové trendy ekonomiky a 

trhu práce mikroregionu Tanvaldsko s vazbou na potenciální sociální problémovost obyvatel 

v regionu a na základní související specifikaci v oblasti školství, vzdělávání a zdravotnictví. 

 

 

Obyvatelstvo 

 

V kapitole obyvatelstvo jsou sledovány základní demografické charakteristiky - vývoj 

celkového počtu obyvatelstva, přirozený přírůstek a úbytek, přírůstek stěhováním, věková a 

vzdělanostní struktura obyvatelstva.   

 

Vývoj počtu obyvatel v letech 2009-2019 

 
Tab. 1 – Vývoj obyvatelstva mikroregionu Tanvaldsko, stav k 31. 12. 2009–2019 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Muži 11695 11689 11461 11370 11267 11213 11189 11083 11075 11071 11062 

Ženy 12108 12045 11798 11721 11612 11466 11396 11296 11206 11193 11152 

Celkem 23803 23734 23259 23091 22879 22679 22585 22379 22281 22264 22214 

 

Vývoj celkového počtu obyvatel má ve sledovaném období (2009 – 2019) klesající vývojovou 

charakteristiku (viz graf 1.). V průběhu posledních deseti let počet obyvatel klesl o 1589 

obyvatel (6,7 %). Tento klesající trend probíhá již od roku 2001 (23867 obyvatel), přičemž ke 

stabilnímu klesání většího významu dochází od roku 2010.   
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Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel mikroregionu Tanvaldsko, 2009–2019 

 
 

 

Následující graf zachycuje Mikroregion Tanvaldsko ve srovnání s okresem Jablonec nad 

Nisou v meziročním vývoji počtu obyvatel. Z grafu je patrné, že meziroční vývoj počtu 

obyvatel kopíruje trend vývoje širšího území okresu Jablonec nad Nisou.  

Zaznamenaný výkyv v roce 2011 je primárně způsobem úpravou dat z výsledků SLDB 2O11. 

V grafu je zachycen vývoj celkového počtu obyvatel, který je počítán k výchozímu roku 2009.  

Výchozí rok je znázorněn hodnotou 100% a v absolutním vyjádření v případě Mikroregionu 

Tanvaldsko odpovídá hodnotě 23803 obyvatel.  

  
Graf 2 – Srovnání meziročního počtu obyvatel v %, 2009–2019 
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Celkový vývoj počtu obyvatel ovlivňují dvě základní demografické složky, a to mechanický 

pohyb obyvatel (přistěhovalí, vystěhovalí) a přirozený přírůstek (narození, zemřelí).  

 
Tab. 2 – Vývoj obyvatelstva mikroregionu Tanvaldsko podle demografických složek, 2009 –2020 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem obyvatel 23803 23734 23259 23091 22879 22679 22585 22379 22281 22264 22214 

Migrační přírůstek -48 -74 -88 -101 -128 -163 -24 -213 -25 14 8 

Přistěhovalí 839 719 735 638 731 714 759 751 793 773 749 

Vystěhovalí 887 793 823 739 859 877 783 964 818 759 741 

Přirozený přírůstek 1 5 -54 -67 -84 -37 -70 7 -73 -31 -58 

Narození 247 260 246 198 195 199 223 253 236 238 210 

Zemřelí 246 255 300 265 279 236 293 246 309 269 268 

Přírůstek obyvatel 

celkový 
-47 -69 -142 -168 -212 -200 -94 -206 -98 -17 -50 

 

Přirozený přírůstek je výsledkem procesu rození a vymírání obyvatel. Z vývoje narozených je 

zřejmé ustálení hodnot v posledních 4 letech, kdy se průměrně narodilo 234 dětí za rok. 

Počty zemřelých za poslední čtyři roky s průměrnou hodnotou 273 obyvatel převyšují počty 

narozených, což vede k úbytku obyvatelstva v dané oblasti. Z trendů v oblasti reprodukčního 

chování obyvatel ČR nelze předpokládat větší pozitivní výkyvy v oblasti rození dětí, spíše se 

bude jednat o stabilizaci na současných hodnotách. To stejné již neplatí pro hodnoty 

zemřelých, u kterých lze očekávat negativní výkyvy zapříčiněné silnými demografickými 

vlnami poválečných ročníků, které budou mít přímý vliv na záporné hodnoty přirozeného 

přírůstku. 

 
Graf 3 – Vývoj a struktura celkového přírůstku obyvatel, 2009–2019 
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2012–2014 a v roce 2016. Průměrná roční ztráta odlivem obyvatelstva z území je 77 

obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatel je dlouhodobě pod nulovou linií a ve sledované 

dekádě je roční průměrná ztráta 42 obyvatel. Celkový vývoj počtu obyvatel je pak 

v průměrné hodnotě s roční ztrátou 118 obyvatel.    
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Vývoj věkového složení obyvatel  

 

Věkové složení obyvatel je sledováno na 5letých věkových skupinách a ekonomických 

skupinách (0-14 let, 15-64 let, 65 a více let) v letech 2011 a 2019. 

 

Tab. 3 – Vývoj věkového složení obyvatel mikroregionu Tanvaldsko, 5leté věkové 

skupiny 

Věkové skupiny 
Absolutně Relativně 

2011 2019 2011 2019 

0–4 1 245 1 130 5,4% 5,1% 

5–9 1 045 1 041 4,5% 4,7% 

10–14 1 091 1 182 4,7% 5,3% 

15–19 1 250 993 5,4% 4,5% 

20–24 1 489 1 063 6,4% 4,8% 

25–29 1 516 1 274 6,5% 5,7% 

30–34 1 707 1 327 7,3% 6,0% 

35–39 1 953 1 453 8,4% 6,5% 

40–44 1 663 1 788 7,1% 8,0% 

45–49 1 452 1 896 6,2% 8,5% 

50–54 1 441 1 412 6,2% 6,4% 

55–59 1 697 1 350 7,3% 6,1% 

60–64 1 886 1 415 8,1% 6,4% 

65–69 1 410 1 634 6,1% 7,4% 

70–74 937 1 452 4,0% 6,5% 

75–79 622 922 2,7% 4,2% 

80–84 485 474 2,1% 2,1% 

85+ 370 408 1,6% 1,8% 

 
Graf 4 – Srovnání věkového složení obyvatel za mikroregion Tanvaldsko, 20011 a 2019 
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Ve sledovaném období je patrná změna v rozložení počtu obyvatel s nárůstem počtu 

obyvatel ve věkových skupinách nad 65 let a poklesem obyvatel ve věku 15 až 39 let. 

Ročníky obyvatel s věkem 40 – 50 let jsou proti výchozímu roku zastoupeny v současnosti 

nejsilněji. Obyvatelé do 14 let věku jsou zastoupeny silněji než v roce 2011 s tím, že u 

obyvatel ve věku 0 - 4 let je již zaznamenán pokles resp. ukončení silné demografické vlny, 

která ovlivnila počty obyvatel ve skupině 10 -14 let.    

 

Z hlediska vývoje populace mikroregionu Tanvaldsko je zřejmý celkový trend stárnutí 

populace s demografickými vlnami, které jsou ovlivňovány silnými poválečnými ročníky, 

silnými ročníky 70 let a silnými ročníky let 2006–2011.     

 

Vývoj věkového složení obyvatel dle ekonomických skupin 2009–2019 

 

Ekonomické skupiny jsou definovány dle věku ve vztahu k ekonomické produktivitě obyvatel, 

a to ve skupinách 0 - 14 let předproduktivní složka, 15 - 64 let produktivní složka, 65+ 

poproduktivní složka. Pro sledování vývoje jsou použity milníky SLDB 2001, 2011 a rok 

2019. 

 
Tab. 4 – Územní srovnání vývoje dle produktivních věkových skupin a pohlaví, 2001, 2011 a 2019 

Území/rok 
2001 2011 2019 

0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 

Mikroregion Tanvaldsko 3903 16938 3026 3381 16054 3824 3353 13971 4890 

Muži 1942 8488 1139 1768 8127 1566 1697 7280 2085 

Ženy 1961 8450 1887 1613 7927 2258 1656 6691 2805 

Územní srovnání 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 

Mikroregion Tanvaldsko 16,4% 71,0% 12,7% 14,5% 69,0% 16,4% 15,1% 62,9% 22,0% 

Okres Jablonec nad Nisou 16,0% 71,0% 13,1% 15,0% 68,9% 16,1% 16,2% 62,7% 21,1% 

 

Ze srovnání území je patrné, že Mikroregion Tanvaldsko vykazuje negativní vývoj ve 

věkovém složení obyvatel, který je trendově ovšem srovnatelný s územím okresu Jablonec 

nad Nisou. 

 

Vývoj předproduktivní složky (0-14) v absolutním vyjádření klesl z hodnot roku 2001 – 3903 

dětí na 3353 dětí v roce 2019 (pokles o 14 %). Pokles skupiny do 14 let doprovází nárůst 

poproduktivního obyvatelstva tj. nad 65 let, který zaznamenal oproti roku 2001 nárůst z 3026 

obyvatel na 4890 (nárůst o 61,6 %). Vývoj počtu produktivního obyvatelstva reprezentuje 

pokles této skupiny až do roku 2019. Celkem produktivní obyvatelstvo kleslo z hodnoty 

16938 (2001) až na hodnotu 13971 (2019), což je vyjádřeno relativně pokles o 17,5 %. 

Celkový pokles produktivního obyvatelstva je z důvodu nižší základny 0-14let a postupnému 

odcházení silných povalečných ročníků do skupiny 65+.   

 

Vývoj poměru složení obyvatelstva v ekonomických věkových skupinách zobrazuje 

následující graf, ze kterého lze vyčíst přesuny obyvatel mezi skupinami, a to primárně 

s největší vahou ve prospěch post produktivního obyvatelstva (obyvatelé starší 65 let). 
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Graf 5 – Vývoj poměru obyvatel mikroregionu Tanvaldsko dle ekonomických skupin, 2001–2019 

 
 

Pro rozvojové účely je nezbytné analyzovat detailněji věkové skupiny, a to vzhledem 

k možnosti předvídat potřeby obyvatelstva.  

 

Graf 6 – Věková struktura mikroregionu Tanvaldsko dle pohlaví, 2019 
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s mírnou převahou mužů, ale vůči všem věkovým skupinám jsou relativně slabé.  
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Výkyvy v obsazenosti věkových skupin ročníků sedmdesátých let a povalečných ročníků 

vykazují v rámci zastoupení věkových skupin výrazné skoky a tyto skupiny jsou obsazeny 

největším počtem obyvatel. Tyto demografické vlny budou mít přímý vliv na další rozvojové 

záměry municipalit a mikroregionu. Zajištění potřeb této skupiny obyvatelstva se bude 

primárně projevovat v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. 

 

Věková struktura obyvatel za 20 let bude charakterizována poměrně silným zastoupením 

obyvatel ve věkových skupinách 65 a více let. Věkové kategorie obyvatel do 14 let se budou 

pohybovat na dlouhodobě ustálených ovšem nízkých hodnotách (uvažováno bez silné 

migrační vlny). Počet obyvatel v produktivním věku bude průběžně klesat (viz. graf 8. str. 

13). 
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Projekce obyvatelstva do roku 2030 

 

V rámci demografické analýzy je zpracována demografická projekce, jejíž informační výstup 

je pro účely plánování rozvoje mikroregionu důležitým podkladem. Hodnoty uváděné 

v projekci nelze považovat z pohledu budoucnosti za pevně dané nebo jediné možné, 

nicméně tendenci k výsledným hodnotám lze očekávat.    

 

Projekce vychází z parametrů, které byly nastaveny při zpracování projekce obyvatelstva 

Libereckého kraje (ČSÚ, Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2070), a to včetně 

migrace. 

 

Projekce obyvatel za jednotlivé roky jsou nastaveny k 31. 12. daného roku. Výchozím rokem 

projekce je rok 2019, resp. 31. 12. 2018. 

 
Tab. 5 – Prognóza obyvatel mikroregionu Tanvaldska dle věkových skupin, 2019–2030 

Věkové skupiny 
Výchozí rok Projekce k 31. 12. 

2019 2022 2026 2030 

0–4 1 130 1 083 1 010 965 

5–9 1 041 1 041 1 027 959 

10–14 1 182 1 206 1 123 1139 

15–19 993 1 081 1 242 1119 

20–24 1 063 1 063 1 120 1342 

25–29 1 274 1 093 1 008 1040 

30–34 1 327 1 307 1144 1009 

35–39 1 453 1 396 1 374 1254 

40–44 1 788 1 567 1 398 1370 

45–49 1 896 2 094 1 840 1598 

50–54 1 412 1 556 1 941 1830 

55–59 1 350 1 428 1 478 1865 

60–64 1 415 1 286 1 450 1467 

65–69 1 634 1 472 1 250 1358 

70–74 1 452 1 510 1 370 1170 

75–79 922 1 179 1 388 1289 

80–84 474 575 778 1028 

85+ 408 412 484 623 

Celkem 22 214 22 348 22 427 22 426 
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Očekávané změny v rozložení počtu obyvatel dle věkových skupin – srovnání roku 2019 a 

2030 jsou znázorněné v následujícím grafu. 

 
Graf 7 – Srovnání věkového složení obyvatel na základě projekce v letech 2019 a 2030 

 
  

Celkový vývoj v jednotlivých věkových skupinách se v budoucnu promění do čistě 

degresivního typu populace. Populaci budou tvořit dominantní skupiny obyvatelstva ve 

středním a vyšším věku, přičemž nižší věkové skupiny budou ustáleny na počtech, které co 

do absolutního počtu nebudou plně nahrazovat počty obyvatel ve starších generacích 

(pokles úhrnné plodnosti žen). Celkový počet obyvatel bude mírně narůstat z důvodu 

prodlužování délky života (viz. graf 7. str. 13). 

 

V následující tabulce jsou zaznamenány změny počtu obyvatel dle věku v milnících roku 

2022, 2026, 2030 ve srovnání se stavem výchozího roku 2019. 

 
Tab. 6 – Změny počtu obyvatel mikroregionu Tanvald, 2022, 2026 a 2030 

Rok 2019 změna 2022 2022 změna 2026 2026 změna 2030 2030 

0-14let 3 353 -23 3 330 -170 3 161 -97 3 063 

15-64 let 13 971 -101 13 870 126 13 996 -102 13 894 

65 a více let 4 890 257 5 147 123 5 270 198 5 469 

v tom 75 a více let 1 804 362 2 166 485 2 651 290 2 940 

v tom 85 a více let 408 4 412 72 484 139 623 
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Graf 8 – Vývoj počtu obyvatel mikroregionu Tanvaldsko, 2009–2030 

 
 
Graf 9 – Vývoj počtu obyvatel dle ekonomických skupin mikroregionu Tanvaldsko, 2019–2030 

 
  

Vývojový trend v poměru zastoupení obyvatelstva v populaci dle věku potvrzuje již výše 

zmíněné hodnocení. Relativně se prosazuje především skupina obyvatel starší 65 let, která 

čerpá z ústupu věkové skupiny do 14 let a zároveň produktivní skupiny 15 – 64 let. Tento 

trend také popisuje následující graf, ve kterém je znázorněn počet obyvatel 

v postproduktivním věku připadající na 100 obyvatel v produktivním věku. 

 
Graf 10 – Index ekonomické závislosti II., 2009 –2030 
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Související socioekonomická analýza 

 

Ekonomika 

 

Obce mikroregionu Tanvaldsko spadají do hospodářsky problémového regionu (určení na 

základě multikriteriální analýzy – HDP, míra nezaměstnanosti, zadluženost, dávky v hmotné 

nouzi, migrace). Obce mikroregionu též vykazují s ohledem na míru dlouhodobé 

nezaměstnanosti, výskyt sociálně vyloučených lokalit a lokalit sociálním vyloučením 

ohrožených zvýšený potenciál sociálního vyloučení. 

 

Region vykazuje diverzifikovanou strukturu ekonomických subjektů. Počet ekonomických 

subjektů se zjištěnou aktivitou vykazuje v rozmezí let 2014 – 2019 klesající tendenci, která 

se začala v době hospodářského růstu v letech 2018 a 2019 mírně obracet. Počet aktivních 

ekonomických subjektů se sídlem v mikroregionu Tanvaldsko byl v r. 2019 o cca 3 % nižší 

než v r. 2014. I přes vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 přibylo v roce 2020 

v na území mikroregionu Tanvaldsko 15 ekonomicky aktivní subjektů – nárůst oproti r. 2019 

je 0,5 %. 

 

Nejvíce zastoupeným sektorem je stavebnictví (17 % ekonomických subjekt), které 

vykazovalo ve sledovaném období v rámci mikroregionu rostoucí tendenci. 16 % 

ekonomických subjektů působí v oblasti průmyslu s převahou zpracovatelského průmyslu. 

Zpracovatelský průmysl vykazuje v posledních 3 letech pokles o cca 4 %. V oblasti obchodu 

a služeb cestovního ruchu působí 13 % ekonomických subjektů. I tyto sektory vykazují 

v mikroregionu Tanvaldsko klesající tendenci.  

 

Statistiky dopadů vládních opatření ve vazbě na pandemii COVID-19 zatím nejsou 

k dispozici, není proto možné zodpovědně predikovat sektorový vývoj v řešeném území. 

 

Více než 3/4 ekonomických subjektů reprezentují živnostníci.  

 

Ve sledovaném období lze ekonomický vývoj v regionu (z pohledu struktury ekonomických 

subjektů) hodnotit jako stabilní, bez dramatických výkyvů. V dalším období je třeba 

monitorovat dopady restriktivních opatření v souvislosti s pandemickou situací. 

 

Trh práce 

 

Sledované období (zejména jeho druhá polovina) je v ČR ve znamení ekonomického růstu, 

který se týkal i venkovských regionů, vč. mikroregionu Tanvaldsko. Došlo k rapidnímu 

poklesu nezaměstnanosti, a to prakticky ve všech kategoriích s výjimkou osob nad 50 let 

věku. Celkový počet uchazečů o zaměstnání, včetně osob se zdravotním postižením klesl 

v období 2014 – 2019 o cca 60 %, počet uchazečů – absolventů poklesl o 80 %. 

Nejvýraznější pokles je však u dlouhodobě nezaměstnaných osob (osob nezaměstnaných 

více než 24 měsíců), jejichž počet se snížil o téměř 84 %. Ukazatel podílu nezaměstnaných 

osob, který vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve celém souboru ekonomicky aktivních 

obyvatel, klesl v tomto období o 5,16 procentních bodů z 9,1 % v r. 2014 na 3,94 % v r. 

2019. V roce 2020 se situace vlivem vládních opatření ve vazbě na pandemii COVID-19 
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změnila a došlo k meziročnímu nárůstu (oproti roku 2019) 50 %. Situace se i nadále zhoršuje 

– k 28. 2. 2021 stoupl počet uchazečů o zaměstnání o dalších 9,4 % ve srovnání s údajem 

z 31. 12. 2020. 

 

Vybavenost 

 

Školství a vzdělávání 

 
Tabulka: Školy a školská zařízení v obcích mikroregionu Tanvaldsko 

 MŠ ZŠ ŠD ŠK ZUŠ SVČ Gym. SŠ SOU 

Albrechtice v J. h. 1 1 1       

Desná 1 1 1       

Harrachov 1 1 1       

Jiřetín pod Bukovou          

Kořenov 1 1 1       

Plavy 1 1 1       

Smržovka 1 1 1       

Tanvald 1 3 2 1 1 1 1 2  

Velké Hamry 2 1 1       

Zlatá Olešnice 1 1 1       

Zásada 1 1 1       

Josefův Důl 1 1 1       

CELKEM 12 13 12 1 1 1 1 2  

Zdroj: MŠMT, Rejstřík škol; vlastní zpracování (Program rozvoje mikroregionu Tanvaldsko) 

Vysvětlivky: MŠ - mateřská škola, ZŠ - základní škola, ŠD - školní družina, ŠK - školní klub, ZUŠ - 

základní umělecká škola, SVČ - středisko volného času, Gym. - gymnázium, SŠ - střední škola, SOU - 

střední odborné učiliště, ZŠ spojená s MŠ 

 

Kapacita mateřských škol pokrývá potřeby území, je však naplněná téměř na 100 %. 

Kapacita základních škol je celkově v mikroregionu naplněná na cca 50 %. Péče o školská 

zařízení, zejména udržení základního školství v regionu je pro rozvoj území zcela zásadní. I 

s ohledem na poměrně nízkou kapacitní vytíženost základních škol je třeba v hledat v rámci 

mikroregionu společné řešení pro případnou vynucenou optimalizaci. 

 

V území je dostupné též základní umělecké vzdělání (ve spádovém centru), v omezení míře 

je též k dispozici střední vzdělání (gymnázium, obchodní akademie). Žáci z regionu dále 

využívají možnosti vzdělávání v dopravně dobře dostupných spádových centrech vyššího 

řádu (zejm. Jablonec nad Nisou, Liberec, popř. Železný Brod či Turnov). 

 

Zdravotnictví 

 
Tabulka: Zdravotnická zařízení 

 PLD PLDe ZL Nem. ZS Lék. Ostatní* 

Albrechtice v J. h.        

Desná 2 1 1   1  

Harrachov 1 1 1   1 3 

Jiřetín pod Bukovou 1  1    1 

Kořenov 1       

Plavy 1      1 
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Smržovka 1 1 3   1 3 

Tanvald 3 2 3 2  3 19 

Velké Hamry 1 1 2  1 1 1 

Zlatá Olešnice       1 

Zásada 1  1     

Josefův Důl 1       

CELKEM 13 6 12 2 1 7 29 

Zdroj: ÚZIS (registr zdravotnických zařízení), vlastní zpracování 

Vysvětlivky: PLD - praktický lékař pro dospělé, PLDe - praktický lékař pro děti, ZL - zubní lékař, Nem. - 

nemocnice, ZS - výjezdové místo rychlé záchranné služby, Lék. - lékárna 

 

V mikroregionu Tanvaldsko je zajištěna základní zdravotní péče. Kromě Albrechtic v 

Jizerských horách a Zlatá Olešnice je ve všech obcích k dispozici praktický lékař pro 

dospělé, ve většině obcí je též zubní lékař, v téměř polovině obcí je lékárna. V regionu je 

celkem k dispozici 69 zdravotnických zařízení většinou ambulantních. Lůžkovou zdravotní 

péči zajišťují dvě nemocniční zařízení v Tanvaldu.  

 

Specifikace rozšířené nabídky zdravotnických služeb: 

 
 Tabulka: Zdravotnická zařízení - OSTATNÍ* 

 Ostatní 

Harrachov 
• anesteziologie a intenzívní medicína (1) 

• chirurgie, radiologie a zobrazovací metody (2) 

Jiřetín pod Bukovou • ošetřovatelství (1) 

Plavy • fyzioterapie (1) 

Smržovka 

• zubní laboratoř (1) 

• gynekologie (1) 

• fyzioterapie (1) 

Tanvald 

• fyzioterapie (3) 

• zubní technik (1) 

• optometrista (2) 

• dentální hygienistka (1) 

• gynekologie (2) 

• ORL (1) 

• plastická chirurgie (1) 

• anesteziologie (2) 

• chirurgie (2) 

• ortopedie (1) 

• oftalmologie (1) 

• neurologie (1) 

• RTG (1) 

Velké Hamry • všeobecná sestra - domácí péče (1) 

Zlatá Olešnice • fyzioterapit (1) 

Zdroj: ÚZIS (registr zdravotnických zařízení), vlastní zpracování 

 

Další spádová zařízení (ambulantní, lůžková) jsou pro obyvatele mikroregionu Tanvaldsko 

dostupná v Jablonci nad Nisou a v Liberci, popř. v Turnově či ve Vysokém nad Jizerou. 
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Problémem zdravotní péče v regionu je nedostatečná kapacita zdravotnických zařízení, 

zejména v oboru stomatologie nebo praktické lékařství - odchod lékařů v důchodovém věku, 

nízká atraktivita území pro nové mladé lékaře. Problematika by měla být řešena komplexně v 

rámci celého mikroregionu s cílem zajistit dostatečnou kapacitu s optimální lokalizací pro 

obyvatele regionu v základní zdravotnických službách - praktické lékařství pro dospělé, 

praktické lékařství pro děti, zubní lékařství. 
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko 
 

Území mikroregionu Tanvaldsko tvoří 12 obcí. Do spolupráce na projektu Plánování 

sociálních služeb v řešeném území se zapojily všechny obce – všechny obce jsou zapojeny 

v celkové analýze.  

 

Vstupní data pro analýzu byla od obcí získávána formou dotazování - řízený rozhovor se 

starosty a starostkami obcí, popř. s pověřenými zástupci či pracovníky dané obce. 

 

Analýza potřeb v sociální oblasti je sestavena zejména na základě primárních dat 

shromážděných v rámci realizovaných územních šetření a taktéž rozborem sekundárních dat 

orientovaných zejména do oblasti zdravotních rizik (soběstačnost vlivem zdravotních 

omezení, nutnost soustavné péče jiné osoby) a finančních rizik (zadluženost, exekuce) 

 

Pro terénní šetření realizované formou řízeného rozhovoru byli osloveni představitelé všech 

obcí v řešeném území. Všechny obce se do projektu aktivně zapojily. 

 

Do sběru dat a informací byla též zapojena veřejnost formou dotazníkového šetření 

distribuovaného prostřednictvím obcí mikroregionu Tanvaldsko. Dotazníkové šetření 

probíhalo v písemné formě a v elektronické formě. Do dotazníkového šetření se zapojili 

obyvatelé ze všech obcí řešeného území, 6 respondentů neuvedlo obec. Celková návratnost 

dotazníku je 374, což je cca 2 % podíl obyvatel nad 15 let věku. Návratnost dotazníků 

z jednotlivých obcí mikroregionu Tanvaldsko dokumentuje následující graf: 

 

Graf: Zapojení respondentů z obcí mikroregionu Tanvaldsko 
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LEGENDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní projektové šetření 
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Zdroj: vlastní projektové šetření 

   

Informace a data pro analýzu sociálních služeb na území mikroregionu Tanvaldsko poskytli 

též poskytovatelé sociálních služeb zapojení do šetření formou řízených rozhovorů vedených 

pracovníky kanceláře mikroregionu Tanvaldsko.  

 

Z důvodu zajištění informací z různých úhlů pohledu na řešenou problematiky byly též 

realizovány řízené rozhovory se zástupci policejních složek (Policie ČR a obecní policie 

v řešeném) se záměrem zjistit informace k sociální situaci, službám a sociální potřebnosti 

s ohledem na výskyt závadového chování či sociálně-patologických jevů v regionu. Do 

šetření byli zapojeni zástupci Policie ČR OO Tanvald a zástupci Městské policie Tanvald. 

 

Potřebnost sociálních služeb v území 
 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v řešeném území byla zpracována na základě: 

A. sekundární dat (statistických sledování a relevantních analytických rozborů) 

B. primárních dat z realizovaných terénních šetření: 

• terénní šetření - poskytovatelé (řízený rozhovor) 

• terénní šetření - starostové obcí (řízený rozhovor) 

• terénní šetření - dotazník pro obyvatele (šíření přes obce) 

• terénní šetření – bezpečnostní složky (řízený rozhovor) 
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Z důvodu jednotnosti a kompatibility jednotlivých provedených šetření s klíčovými územními 

aktéry bylo specifikováno 7 typů oblastí sociální problémovosti: 

 

• senioři (např. domy pro seniory, pečovatelská služba, denní / týdenní stacionáře, 

osobní asistence) 

• zdravotně znevýhodněné osoby (např. osobní asistence, chráněné bydlení, raná 

péče, sociální podniky) 

• problémy s bydlením (např. sociální byty, startovací byty, azylové domy, noclehárny, 

bezdomovectví) 

• problémy v rodině (výchovné problémy, partnerské problémy, domácí násilí, péče o 

děti, využití volného času) 

• finanční problémy (zadlužení, občanská poradna, poradenství v nezaměstnanosti, 

finanční gramotnost) 

• problémy závislostí (alkohol, nelegální drogy, automaty) 

• hmotná nouze rodičů (samoživitelů) 

 

U těchto typů bylo zkoumáno, jak je vnímají respondenti ve vztahu k výskytu sociálních 

problémů v jednotlivých obcích (v území).  

 

Zaměření sociální podpory poskytované přímo obcemi vyplývá též z dat rozpočtů 

jednotlivých obcí - výdaje na sociální oblast.  
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Potřebnost sociálních služeb – kvalifikovaný odhad s využitím sekundárních dat 
 

Subkapitola obsahuje určení odhadu potenciálního počtu potřebných osob zpracovaného na 

základě komparace relevantních agregovaných dat z oficiálních informačních zdrojů, která 

byla promítnuta do statistických údajů mikroregionu Tanvaldsko.  

 

a) Sekundární statistická data – PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – SO ORP Tanvald: 

Data absolutně relativně 

Počet příjemců příspěvků na péči (na 10 tis. obyv., r. 2018) 
     v tom:  

- muži 
- ženy           

702 
 

296 
406 

 
 

42,2 % 
57,8 % 

           Příjemci příspěvků na péči využívající sociální služby 
     v tom: 

- pobytové služby 
- terénní služby 
- ambulantní služby 

167 
 

122 
23 
22 

23,8 % 
 

73,1 % 
13,8 % 
13,1 % 

   

Počet příjemců příspěvku na péči 0-17 let (2018) 76 10,8 % 

Počet příjemců příspěvku na péči 18-64 let (2018) 189 26,9 % 

Počet příjemců příspěvku na péči 65+ let (2018) 437 62,3 % 

Zdroj: www.mapapece.cz 

 

b) Sekundární statistická data – EXEKUCE, BANKROTY – mikroregion Tanvaldsko: 

 

Podrobně je popsáno v subkapitole 2.3 Rozbor finanční problémovosti prostřednictvím 

analýzy exekucí. Závěry pro zpracování odhadu potřebných osob v mikroregionu 

Tanvaldsko: 

- v exekuci (data z r. 2019) je v mikroregionu Tanvaldsko celkem 2448 osob, z toho 75 

% je zatíženo více než jednou exekucí → vyšší riziko ohrožení je pro osoby s více 

exekucemi, resp. pro rodiny těchto osob 

 

c) Analýza příjemců příspěvku na péči 

 

Osoby pobírající příspěvek na péči jsou potencionálně ohroženou skupiny zejména v cílové 

skupině SENIOŘI a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Tyto osoby dle stupně 

postižení vyžadují v různé míře péči (pomoc) jiné osoby (zařízení). V celé populaci ČR je 3,4 

% obyvatel, kteří jsou příjemci příspěvků na péči. V mikroregionu Tanvaldsko je to statisticky 

757 osob (ve srovnání s vykázanou statistikou příjemců příspěvků na péči toto číslo řádově 

odpovídá). 
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d) Analýza zdravotního stavu obyvatelstva 

 

Údaje vychází z Výběrového šetření o zdraví EHIS. Jedním ze zkoumaných ukazatelů kvality 

života je i omezení obyvatel vlivem zdravotního stavu a s ním spojená potřeba podpory 

(péče). Ve věkové skupině 75+ let vykazuje omezení vlivem zdravotního stavu 80 % 

obyvatel, ve věkové skupině 70 – 74 let to je 55 % obyvatel. 

 

Na základě čtyř výše uvedených charakteristik vstupů (a – d) bylo do výpočtu potenciálně 

ohrožených obyvatel započítáno: 

(i) 75 % osob s exekucí (podíl osob s více než jednou exekucí); 

(ii) 80 % obyvatel nad 75 let věku a 55 % obyvatel z věkové kategorie 70 - 74 let 

(omezení vlivem zdravotního stavu dle výběrového šetření o zdraví EHIS);  

(iii) počet osob s příspěvkem na péči (3,4 % populace ČR přepočteno na počet obyvatel 

mikroregionu Tanvaldsko).  

 

Vzhledem k pravděpodobné statistické nepřesnosti byl odhad počtu potřebných osob 

v mikroregionu Tanvaldsko stanoven intervalem. Dle uvedené metodiky lze odhadovat, že na 

území mikroregionu Tanvaldsko žije cca 2600 - 4000 osob, které řeší obtížnou sociální 

situaci (zdravotní, sociální, ekonomickou). Tento počet představuje podíl přibližně 12 - 18 % 

obyvatel řešeného území.  

 

Ohroženými sílovými skupinami jsou zejména: 

- senioři, 

- osoby se zdravotním / kombinovaným postižením 

- osoby s finančními a s tím návazně souvisejícími problémy, které vyžadují řešení 

v podobě různých typů pomoci (podpory) – bydlení, závislosti, kriminalita, 

samoživitelství 

 

Rozbor finanční problémovosti prostřednictvím analýzy exekucí a bankrotů 
 

Rozsah problémů obyvatel v oblasti financí je patrný na statistice exekucí, která podrobně 

sleduje v územním členění po obcích počty exekucí, jejich výši, počet exekuovaných 

obyvatel obce (i ve věkové struktuře), apod. Následující tabulka rozsah finančních problémů 

obyvatel obcí mikroregionu Tanvaldsko podrobně dokumentuje právě na statistice exekucí. 
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Zdroj: www.mapaexekuci.cz, r. 2019  

 

V řešeném území bylo v r. 2019 celkem 2448 osob nad 15 let postižených exekucí, tj. 12,7 % 

všech obyvatel mikroregionu Tanvaldsko nad 15 let věku, přičemž ve 2/3 obcí je postiženo 

exekucí více než 10 % obyvatel. Nadprůměrný podíl exekucí vykazují města Desná (15,15 

%), Tanvald, Smržovka a obec Josefův Důl. 

 

Co do počtu je nejvíce exekucí na osobu evidováno v obci Zlatá Olešnice (8,1 exekucí). 

Průměrný počet exekucí je v řešeném území téměř 6 exekucí na 1 exekuovanou osobu, 

polovina obcí je nad tímto průměrem. 

 

Z celkového počtu exekuovaných osob je 209 seniorů (nad 65 let), tj. 8,53 % z počtu 

exekuovaných osob, resp. 4,4 % všech seniorů nad 65 let a 302 osob z věkové skupiny 18 

- 29 let (12,34 % z počtu exekuovaných osob). Nejvyšší podíl exekuovaných seniorů je 

v obcích Jiřetín pod Bukovou (21 % z exekuovaných osob), Zlaté Olešnici (15 %) a Plavech 

(10 %).  

Srovnání situace v oblasti exekucí s vyššímu územními celky: 

Území 
Podíl osob 15+ v 

exekuci (%) 
Průměrný počet 

exekucí na osobu 
Podíl osob s více 
než 1 exekucí (%) 

Mikroregion Tanvaldsko 12,67 5,97 75,00 

Okres Jablonec nad Nisou 10,91 5,80 75,00 

Liberecký kraj 10,59 5,80 76,00 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz, r. 2019  
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Albrechtice v Jizerských horách 9,09 4,5 286 26 117 8 15 65

Desná 15,15 5,9 2713 411 2408 9 14 80

Harrachov 5,97 6,2 1289 77 476 8 3 74

Jiřetín pod Bukovou 11,86 6,4 447 53 339 21 9 75

Josefův Důl 14,08 6,5 774 109 711 7 9 73

Kořenov 12,6 7 841 106 738 8 11 79

Plavy 12,61 5,1 880 111 561 10 8 74

Smržovka 13,1 6,5 3068 402 2603 7 13 77

Tanvald 14,84 5,7 5492 815 4623 8 14 76

Velké Hamry 11,19 5,8 2333 261 1505 9 11 72

Zásada 5,87 5,8 749 44 257 9 7 68

Zlatá Olešnice 7,45 8,1 443 33 268 15 15 82
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13,2 % exekucí končí v řešeném území osobním bankrotem. V r. 2019 bylo v SO ORP 

Tanvald v osobním bankrotu 303 osob, tj. 1,74 % obyvatel řešeného území. Průměrný počet 

věřitelů na 1 osobní bankrot činil 8,9.  

 

Potřebnost sociálních služeb z pohledu samospráv obcí 
 

Na základě terénního šetření provedeného formou řízeného rozhovoru se starosty obcí byla 

provedena analýza potřebnosti sociálních služeb z pohledu vnímání této oblasti z pozice 

samosprávy obcí ve vazbě na problémy a situace, které samospráva a její představitelé 

v obcích řeší. Níže uvedená tabulka prezentuje vnímání sociálních problémů v jednotlivých 

obcích pohledem představitelů samosprávy: 
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Albrechtice v Jizerských horách                 

Harrachov • • • • • • • • 

Jiřetín pod Bukovou • •   •         

Josefův Důl • • •           

Kořenov • •             

Desná •               

Plavy •   • • •   •   

Smržovka • • •   • • •   

Tanvald • • •       •   

Velké Hamry • • • • • • •   

Zásada •           •   

Zlatá Olešnice •               
 

Obce vnímají jako nejpotřebnější péči pro největší cílové skupiny potřebných, a to pro 

cílovou skupinu SENIOŘI a ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY. Polovina obcí vidí 

potenciální problém taktéž v oblasti bydlení (sociální bydlení, dostupné bydlení) a 

v narůstající hmotné nouzi obyvatel, zejména rodičů samoživitelů. Přibližně 1/3 obcí 

považuje za důležité řešit taktéž problémy vznikající v rodinách (výchovné problémy, domácí 
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násilí, péče o děti) a problémy finanční (vazba na sociálně vyloučené nebo ohrožené 

skupiny, úroveň vzdělanosti, pracovní příležitosti, úroveň finanční gramotnosti). 

 

Představitelé obcí hodnotili též dostatečnost sociálních služeb poskytovaných na území 

mikroregionu Tanvaldsko. 2/3 obcí považují pokrytí území sociálními službami za 

nedostatečné.  

 

Jaké sociální služby považují zástupci obcí mikroregionu Tanvaldsko za potřebné 

dokumentuje následující tabulka: 

 

 

Téměř všechny obce pokládají za základní sociální služby zaměřené na cílovou skupinu 

senioři a osoby zdravotně znevýhodněné. Více než polovina obcí považuje za důležití služby 

související řešením finančních problémů obyvatel mikroregionu a problémů návazných 

(bydlení, závislosti, problémy v rodině). 

 

Z hlediska formy poskytovaných služeb preferuje většina obcí kombinaci ambulantní a 

terénní péče. 2/3 obcí dále preferují zajišťování sociální péče přímo v domácnosti uživatele. 

Podrobný rozbor vnímání potřebnosti základních forem sociální péče je uveden v následující 

tabulce: 

Obec
služby pro 

seniory 

služby pro 

zdravotně 

znevýhodněné 

osoby

služby řešící 

problémy 

s bydlením

služby řešící 

problémy 

v rodině

služby řešící 

finanční 

problémy

služby řešící 

problémy 

závislostí

hospic

Albrechtice v Ji zerských horách

Harrachov • • • • • • •

Ji řetín pod Bukovou • • •

Josefův Důl • • • • • •

Kořenov • •

Desná • •

Plavy • • • • • •

Smržovka • • • •

Tanvald • •

Velké Hamry • • • • •

Zásada • • • • •

Zlatá  Olešnice • •
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Zástupci obcí též hodnotili oblast péče o potřebné občany v rámci rodin, tj. případy, kdy péči 

zajišťuje nejbližší okolí, zejména členové rodiny. Ve všech obcích je tento typ péče 

realizován, představitelé obcí jsou o tom informování a specifikují též potřeby pečujících 

osob, resp. služby pro pečující osoby, které pokládají v systému sociálních služeb za velmi 

důležité. Specifikace typů služeb pro pečující osoby zástupci obcí je uvedena v následující 

tabulce: 
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Albrechtice v Jizerských horách               

Harrachov • • • • • •   

Jiřetín pod Bukovou • • • • • •   

Josefův Důl • •   • • •   

Kořenov   •           

Desná   •   • •     

Plavy   •   •       

Smržovka • •   • •     

Tanvald   •   • •     

Velké Hamry   •   • •   • 

Zásada • •   •     • 

Zlatá Olešnice       •     • 

 

Obec
v domácnosti 

uživatele

docházkou 

uživatele do 

zařízení

pobytem 

uživatele v 

zařízení

kombinací 

ambulantní 

(docházkové) 

péče a péče v 

domácnosti

Albrechtice v Ji zerských horách

Harrachov •

Ji řetín pod Bukovou • • •

Josefův Důl • •

Kořenov •

Desná •

Plavy • • •

Smržovka • •

Tanvald • •

Velké Hamry •

Zásada • • •

Zlatá  Olešnice • •
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Údaje obcí potvrzují vysokou prioritu prodlužování pobytu sociálně potřebných obyvatel 

(zejména seniorů a zdravotně postižených osob) v přirozeném domácím prostředí v péči 

svých blízkých a zároveň posilují podporu takto pečujících osob. Za nejpotřebnější obce 

považují přímou pomoc, a to ve formě terénních služeb kvalifikované pečovatelky nebo 

asistenta (tedy přímo v domácnosti uživatele služby) nebo ve formě krátkodobých denních / 

týdenních pobytů či odlehčovací služby. Více než polovina obcí považuje též za zásadní 

kvalitní sociální poradenství, a to jak pro osoby potřebné, tak pro osoby pečující. 

 

Na základě projednání analytických závěrů byly představiteli obcí zpřesněny a rozpracovány 

problémy a potřeby identifikované v sociální oblasti. Jde zejména o: 

• dostupné (sociální) bydlení – zásadním problémem je „obchod s chudobou“, a 

nedostatek obecních bytů. Nezajištěné či drahé bydlení, případně celková 

nedostupnost bydlení pro nízkopříjmové a ohrožené skupiny obyvatel vede k řetězení 

problémů spojených s nelegální prací, zvýšenou kriminalitou, nadměrným využívání 

systému sociálních dávek, rostoucí zadlužeností, apod. 

• rostoucí zadluženost obyvatel – příjmová nedostatečnost ohrožených skupin 

obyvatel, rostoucí životní náklady a bezbariérová dostupnost půjček vede 

k enormnímu nárůstu zadlužení obyvatel s dalším negativními dopady – nezbytnou 

potřebou je realizovat výuku finanční gramotnosti pro všechny skupiny obyvatel a 

zajistit v regionu dostupnost kvalitního dluhového poradenství 

• financování sociálních služeb – problematický, nepřehledný a konkrétními 

potřebami v území minimálně ovlivnitelný systém veřejného financování sociálních 

služeb, nevyjasněné finanční vztahy různých rozpočtových úrovní a zastropování 

výše plateb za výkon od klientů 

• nárůst případů sociálně-patologického chování (užívání návykových látek, šikana 

na základních školách) – nedostatečná (nedostatečně účinná) protidrogová 

prevence, úpadek sociální gramotnosti ve společnosti 

 

Společným jmenovatelem všech identifikovaných problémů jsou problematicky či 

nedostatečně nastavená systémová opatření zakotvená v legislativě České republiky. 
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Souhrnný přehled (obce): 

Hlavní cílové skupiny Sociální služby Ostatní 

• senioři 

• osoby omezené zdravotním 
stavem 

• rodiny s dětmi 

• osob ohrožené závislostmi 

• osoby s finančními problémy 
 

• pečovatelská služba (terénní) 

• odlehčovací služby 

• pobytové služby (senioři, 
OZP) 

• podporované / chráněné 
bydlení 

• sociální prevence se 
specifickým zaměřením na 
protidrogovou prevenci a 
obecně prevenci vzniku 
sociálně-patologických jevů 
ve společnosti 

• sociální poradenství, 
specificky včetně účinného 
dluhového poradenství 

• služby pro pečující osoby 

• nutnost změny systémových 
opatření na úrovni legislativy 
ČR, zejména v oblasti: 

➢ zadlužování obyvatel 
➢ užívání a dostupnosti 

návykových látek 
➢ systému školní 

výchovy a vzdělávání 
➢ nájemního bydlení 

s vazbou na sociální 
dávky 

➢ systému financování 
sociálních služeb 

➢ zvyšování pravomocí 
obcí účinně řešit 
uvedené sociální 
problémy 

 

 

Potřebnost sociálních služeb z pohledu poskytovatelů sociálních služeb 
 

Potřebnost sociálních služeb v řešeném území byla též v rámci řízeného rozhovoru 

hodnocena zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí v území mikroregionu 

Tanvaldsko. Řízený rozhovor byl realizován s 12 poskytovateli. Poskytovatelé zahrnutí do 

šetření zajišťují v souhrnu služby pro široké spektrum cílových skupin a realizují nabídku 

služeb v mnoha zaměřeních a formách. 

 

Oslovení poskytovatelé – respondenti se vyjadřovali k vnímané potřebnosti sociálních služeb 

v horizontu následujících cca 10 let. Souhrnně lze konstatovat, že zvýšená potřebnost 

sociálních služeb bude v cílové skupině rodiny s dětmi s kumulací finančních problémů, 

problémů s bydlením a problémů se závislostmi doprovázenými nízkou mírou sociálních 

kompetencí ohrožených osob. Zvýšená potřeba se tedy týká oblasti sociálního poradenství, 

dluhového poradenství a sociální prevence. Ve vyjádřeních poskytovatelů sociálních služeb 

se též opakovaně objevilo téma zřízení krizového centra. Klíčová je též problematika 

podpory dostupného bydlení (startovací byty, sociální byty, domy na půli cesty). Mimo 

systém sociálních služeb poskytovatelé vnímají jako důležité podchytit vzdělávání dětí a 

žáků z ohrožených skupin obyvatel (motivace ke vzdělávání, kariérové poradenství, služby 

psychologa). Další cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a 

osoby s psychiatrickou diagnózou. Za problematickou je též považována územní 

dostupnost sociálních služeb v okrajových oblastech řešeného území. V řešeném území 

mikroregionu Tanvaldsko je taktéž zvýšená potřeba návazných služeb či služeb komunitního 
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charakteru (služby mimo registr sociálních služeb, komerční služby – dovoz oběd, dopravní 

služby, produktové banky, aktivní vyhledávání ohrožených obyvatel či skupin obyvatel, 

včetně práce v terénu – depistáž, streetwork). Souhrnně vyjádřenou potřebnost z pohledu 

poskytovatelů sociálních služeb v řešeném území dokumentuje následující grafika: 

 

 

Zdroj: výsledky řízených rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb 

 

Klienti sociálních služeb preferují dle poskytovatelů zejména možnost využívání těchto 

služeb v domácnosti nebo kombinovaně (tj. částečně v domácnosti a částečně 

ambulantně). Při tomto trendu poskytování služeb je však třeba zajistit možnost péče 

v denních či týdenních stacionářích a odlehčovací službu pro pečující osoby (péče 

v domácnosti vyžaduje v mnoha případech značené úsilí všech členů domácnosti, která o 

potřebného pečuje). Na potřebu rozvoje a navyšování kapacit pobytových sociálních služeb 

upozorňuje téměř polovina respondentů – u této formy se jedná převážně o cílovou skupinu 

seniorů a osob se zdravotním či kombinovaným postižením. Preference ve formě 

poskytování sociálních služeb dle názorů poskytovatelů se znalostí územní problematiky 

ukazuje následující grafika: 

 

 

Zdroj: výsledky řízených rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb 

 

 

Souhrnný přehled (poskytovatelé sociálních služeb): 
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Hlavní cílové skupiny Sociální služby Ostatní 

• rodiny s dětmi 

• osoby ohrožené závislostmi 

• osoby s finančními problémy 

• senioři 

• osoby omezené zdravotním 
stavem 

• podporované / chráněné 
bydlení 

• sociální prevence 

• sociální poradenství 

• denní / týdenní stacionáře 

• odlehčovací služby 

• dostupnost služeb v území 

• vzdělávání (motivace, 
prevence, poradenství) 

• krizové centrum 

• produktové banky 

• depistáž, streetwork 

• komunitní sociální práce 

 

Potřebnost sociálních služeb z pohledu obyvatel obcí mikroregionu Tanvaldsko 
 

V oblasti potřebnosti sociálních služeb odpovídali respondenti z řad obyvatel řešeného 

území na otázky, které se zabývaly vnímanou sociální problémovosti v bezprostředním okolí 

respondentů a hodnocením, co by se mělo v sociálních službách zlepšit, jaké sociální služby 

by měly vzniknout (posílit kapacitu) a v jaké formě by měly být poskytovány. Respondenti se 

vyjadřovali též k otázce nástrojů podpory pečujících osob. 

 

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 %). Je třeba konstatovat, že podíl 

ohrožených dětí (tedy dětí, které konzumují některou ze sociálních služeb) je v řešeném 

území velmi vysoký. Společně s podílem dospělých tak vystupuje do popředí zájmu cílová 

skupina rodiny s dětmi. 

 

 

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. Struktura dle druhu znevýhodnění odpovídá i charakteru 

problémů spojených s ohroženou skupinou rodin s dětmi. 

 

58,6%

41,4%

Využívání sociálních služeb v 
rodině respondenta

NE ANO

29,7%

28,4%

38,1%

Osoba využívající sociální 
službu

dítě dospělá osoba senior
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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). Typy využívaných sociálních služeb 

v řešeném území jsou předmětem následující grafiky. 

 

25,8%

18,1%
47,1%

Druh znevýhodnění

zdravotní postižení dlouhodobá nemoc

ohrožení sociálním vyloučením



  

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  34 
 

 

Zdroj: dotazníkové šetření obyvatel v obcích mikroregionu Tanvaldsko 

 

V kategorii jiné služby respondenti využívají právní poradnu, komunitní aktivity rodinného 

centra a organizované volnočasové aktivity.  

 

Struktura využívaných typů sociálních služeb odpovídá struktuře cílových skupiny a druhu 

sociální problémovosti.  
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Respondenti v okolí svého bydliště (v případě měst) či ve své obci vnímají výskyt dalších 

obtížných sociálních situací svých spoluobčanů: 

 

 

 

Respondenti považují za zásadní zlepšit v sociálních službách zejména informovanost o 

poskytovaných službách (více než 40 % respondentů), spatřují nutnost zřízení nových služeb 

a navýšení kapacit stávajících služeb. Za důležitou též považují kvalitu a dostupnost 

sociálních služeb v řešeném území (1/4 uživatelů). 

 

 

 

Respondenti konkrétně uváděli potřebu rozšíření aktivizačních služeb, dluhového 

poradenství, terénních služeb a dopravních služeb pro ohrožené cílové skupiny omezení 

zdravotní, finanční či sociální situací.  

 

Nejžádanějším službami optikou obyvatel řešeného území jsou služby pro seniory – 

potřebnost vzniku nových kapacit, popř. navýšení stávajících kapacit těchto služeb vyjádřila 

více než 1/3 respondentů. Pro třetinu respondentů je zásadní finanční problémovost – tzn. 

potřeba rozšíření či doplnění služeb, které se zabývají prevencí a řešením finančních 

problémů osob v řešeném území (dluhové poradenství, rozvoj finanční gramotnosti, 

prevence vzniku sociální problémovosti v návaznosti na zadlužení a ekonomickou nouzi). 
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S finanční situací úzce souvisí i oblast bydlení, která je třetí nejpoptávanější oblasti k řešení 

na území mikroregionu Tanvaldsko (dostupné bydlení, sociální bydlení, startovací byty, 

chráněné bydlení). Podrobné vnímání potřebnosti občanskou veřejností v řešeném území 

dokumentuje následující grafika. Nepříznivá socioekonomická situace obyvatel a rodin vede 

k potřebě rozvoje dalších služeb či aktivit, které se zaměřují na řešení problémů v rodině a 

problematiku závislostí (1/4 respondentů). Více než 30 % vnímá za důležité rozšíření služeb 

pro zdravotně znevýhodněné osoby. 

 

 

 

V kategorii „jiné“ se ve více případech objevila potřeba rozšíření aktivizačních služeb, 

dluhového poradenství, terénních služeb a dopravních služeb pro ohrožené cílové skupiny 

omezené zdravotním stavem, finanční či sociální situací. Opakující se jsou též požadavky na 

služby zaměřené na podporu rodičů samoživitelů.  

 

Téměř polovina respondentů preferuje poskytování sociálních služeb v regionu ve formě 

kombinace ambulantní a terénní služby, 1/4 upřednostňuje terénní službu. Z těchto 

preferencí je zřejmé, že veřejnost považuje za zásadní péči o potřebné v domácím prostředí. 

Pobytové služby jsou pak zásadní v následné péči o nesoběstačné osoby, které vyžadují 

permanentní zejména zdravotně sociální služby. Rozložení žádoucích forem poskytování 

sociálních služeb je uvedeno v následující grafice. 
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Výrazná preference péče o potřebné v domácím prostředí se však neobejde bez pomoci 

pečujících osob, které se starají o své blízké mnohdy na úkor svého života, práce či ostatní 

rodiny. Podpora pečujících osob je tedy v systému sociálních služeb velmi důležitá. Z šetření 

vyplývá, že více než třetina žádnou pomoc nepotřebuje, deklaruje, že se o své potřebné 

postará zcela samostatně. Pomoc při péči o osobu blízkou by tedy uvítalo 66 % pečujících. 

Převážně se jedná o pomoc kvalifikované pečovatelky nebo asistenta přímo 

v domácnosti – tuto možnost uvádí více než 80 % respondentů. Stejně velká skupina 

respondentů by zároveň ocenila kvalitní sociální poradenství. Téměř 2/3 pečujících by 

uvítaly finanční podporu a přibližně stejný podíl respondentů by dalo přednost odlehčovací 

službě. Nevýznamná není ani pomoc dobrovolníků či sousedská výpomoc. 
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Souhrnný přehled (veřejnost): 

Hlavní cílové skupiny Sociální služby Ostatní 

• senioři 

• osoby omezené zdravotním 
stavem 

• rodiny s dětmi 

• osob ohrožené závislostmi 

• osoby s finančními problémy 

• osoby bez přístřeší 

• pečovatelská služba 

• odlehčovací služby 

• podporované / chráněné 
bydlení 

• sociální prevence 

• sociální poradenství 
 

• zvýšení informovanosti 
v sociálních službách 

• doprava do zařízení 
sociálních služeb 

• zájmové aktivity pro děti se 
zdravotním postižením 

• boj s chudobou 

• podpora rodičů samoživitelů 

• dluhové poradenství 

• finanční gramotnost 

• prevence sociálního 
vyloučení 

 

Potřebnost sociálních služeb z pohledu bezpečnostních složek  
 

Šetření v rámci zjišťování situace v oblasti sociálních služeb a jejich potřebnosti v řešeném 

území bylo prováděno též na malém vzorku zástupců bezpečnostních složek, konkrétně 

zástupců Policie ČR, městské policie a pracovníků měst na pozici asistentů prevence 

kriminality. Výsledky výrazně korelují s převažující činností těchto složek, zejména s řešením 

závadového chování osob. Nejfrekventovanější závadová chování s vazbou na sociální 

služby jsou (i) závislosti (drogy, alkohol), (ii) problémy v rodinách (domácí násilí, 

zanedbání péče o děti, ohrožení dítěte), (iii) bezdomovectví a (iv) finanční problémy, 

zejména problémy způsobené nízkou úrovní finanční gramotnosti. 

 

Zástupci bezpečnostních složek považují za důležité zajistit služby zejména pro cílovou 

skupinu osob závislých nebo závislostí ohrožených (drogy, alkohol, gambling) a cílovou 

skupinu rodin s dětmi (úplných, neúplných), a to cestou navyšování kapacit stávajících 

sociálních služeb určených pro uvedené cílové skupiny, zajištění jejich dostupnosti v území 

(nepřetržitý provoz) a doplněný nových služeb, zaměřených zejména na osoby 

s bezprostředním ohrožení (krizové centrum). 

 

Souhrnný přehled (bezpečnostní složky): 

Hlavní cílové skupiny Sociální služby Ostatní 

• rodiny s dětmi 

• osob ohrožené závislostmi 

• osoby s finančními problémy 

• osoby bez přístřeší 

• podporované / chráněné 
bydlení 

• sociální prevence 

• sociální poradenství 
 

• zvýšení informovanosti 
v sociálních službách 

• podpora rodičů samoživitelů 

• krizová intervence 
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Analýza nabídky sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko 
 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÁ POZNÁMKA 

Analýza nabídky sociálních služeb je metodicky zpracována z více pohledů, a to jako vzájemně provázaná 

analýza: 

• poskytovatelů sociálních služeb, tj. subjektů, které zajišťují poskytování sociálních služeb 

v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

• druhů poskytovaných sociálních služeb, dělených dle § 32 a následujících, zák. č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v základním vymezení: 

✓ sociální poradenství (§ 37, zák. č. 108/2006 Sb.) 

✓ služby sociální péče (§ 38 – 52, zák. č. 108/2006 Sb.) 

✓ služby sociální prevence (§ 53 – 70, zák. č. 108/2006 Sb.) 

 → sociální služby jsou poskytování v zařízeních sociálních služeb (§ 34, zák. č. 108/2006 Sb.) 

• cílových skupin, které využívají sociální služby 

• forem poskytování sociálních služeb, služby jsou poskytovány formou ambulantní, pobytovou 

nebo terénní (§ 33, zák. č. 108/2006 Sb.) 
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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.  
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Tabulka: Sociální služby dle cílových skupiny 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 

Služby v sociální oblasti neevidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb 

V mikroregionu Tanvaldsko působí řada neziskových a municipálních subjektů, které poskytují služby 

v sociální oblasti, ale nejsou registrovanými sociálními službami. Jedná se zejména o organizace, 

které se zaměřují na komunitní sociální práci. V řešeném území se jedná například o následující 

organizace / projekty: 

➢ Rodinné centrum Maják 

➢ ROMA Tanvald z. s. 

➢ ROMANY ART WORKSHOP, z. s. 

➢ Komunitní klubovny Desná – Jiřetín 

Tyto organizace realizují prospěšné komunitní projekty zaměřené na prevenci, osvětu, poradenství, 

apod. v oblastech nepokrytých sociálními službami. Komunitní sociální práce by měla v nastavení 

SPRSS předcházet čerpání či využívání registrovaných sociálních služeb. Komunitní sociální práce je 

tak v sociálním systému regionu velmi důležitá. 

 

 

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.  
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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 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 
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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).  
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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.  

 

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 
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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 / 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). 
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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. 

 

 
 

 

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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Analýza financování sociálních služeb 
 

Financování systému sociálních služeb je realizováno podle části šesté zákona č. 108/2006 

Sb., zákon o sociálních službách v platném znění. Systém sociálních služeb je financován ze 

státního rozpočtu na základě zákona o rozpočtových pravidlech. Resortní správou systému 

financování sociálních služeb je pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. To 

následně přerozděluje finanční prostředky krajům ČR formou dotace, jejíž výše se m.j. odvíjí 

od analýzy potřeb sociálních služeb v daném kraji dle střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb. Kraj následně rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace 

jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v regionu. Podmínky rozdělování dotace 

stanovuje kraj na základě usnesení zastupitelstva kraje. Hlavní podmínkou zakotvenou 

v zákoně o sociálních službách je to, že finanční příspěvek z dotace může být krajem 

poskytnutý pouze registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Není to však jediná 

podmínka. Kraj může například stanovit, že finanční příspěvek bude poskytnut pouze 

registrovaným poskytovatelům, kteří jsou zároveň součástí krajské sítě sociálních služeb, 

což nutně nemusí být všichni registrovaní poskytovatelé.  

 

Pro zajištění financování sociálních služeb prostřednictvím kraje formou finančního 

příspěvku z dotace je tedy nutná registrace sociální služby a její zařazení do krajské sítě.  

 

Obce (jednotlivě) mají možnost síť sociálních služeb ovlivňovat prostřednictvím naplňování 

ustanovení § 95, písm. h), resp. § 94, písm. f), zákona č. 108/2006 Sb. V případě jednotného 

stanovení potřebnosti na území mikroregionu Tanvaldsko (12 obcí) a koncentrace 

požadavků, včetně dostatečné argumentace, je možné zvýšit šance na navýšení kapacit 

sociálních služeb potřebných na spravovaném území. 

 

Financování sociálních služeb obcemi v mikroregionu Tanvaldsko 

 

Řešené území mikroregionu Tanvaldsko tvoří 12 obcí s celkovým počtem více než 22 tis. 

obyvatel. Z uvedených 12 obcí pravidelně uvolňuje ze svého rozpočtu finance na zajišťování 

sociálních služeb celkem 8 obcí (2/3 obcí mikroregionu). V těchto 8 obcích žije 85 % 

obyvatel řešeného území. Zbylé obce systémovým způsobem sociální oblast ve svém území 

finančně nepodporují. V roce 2019 bylo z rozpočtů uvedených 8 obcí investováno do sociální 

oblasti celkem 16.636.000,- Kč. Z toho 52 % tvoří výdaje města Velké Hamry, 21 % výdaje 

města Smržovka a 8 % výdaje města Tanvald. Podíl jednotlivých obcí na celkových 

sociálních výdajích municipálních rozpočtů v mikroregionu v r. 2019 prezentuje následující 

grafika: 
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

 

V přepočtu na 1 obyvatele obce vynakládají největší objem finančních prostředků v sociální 

oblasti město Velké Hamry (3.253,- Kč/obyv./rok) a obce Jiřetín pod Bukovou (1.142,-- 

Kč/obyv./rok) a Josefův Důl (1.074,-- Kč/obyv./rok). Více než 10 % z celkových běžných 

výdajů financuje sociální oblast pouze město Velké Hamry. Město Smržovka a obce Jiřetín 

pod Bukovou a Josefův Důl zapojují do sociální oblasti více než 4 % běžných rozpočtových 

výdajů, více než 1 % se podílí obec Kořenov a město Desná. Ostatní obce zapojují méně 

než 1 % rozpočtových výdajů. 

 

Průměrný výdaj na obyvatele v případě obcí, které sociální oblast ze svého rozpočtu 

financují je 880 Kč/obyv. za rok (údaje z roku 2019). Tento údaj je však výrazně ovlivňován 

„sociálním“ rozpočtem města Velké Hamry, které je finančním leaderem v této oblasti. Při 

vypuštění města Velké Hamry z výpočtu jsou průměrné výdaje obecních rozpočtů na sociální 

oblast v přepočtu na jednoho obyvatele přibližně poloviční (418,- Kč). 

 

Výdaje na sociální oblast z rozpočtu obcí z mikroregionu Tanvaldsko prezentuje následující 

tabulka:  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kořenov

Jiřetín pod Bukovou

Josefův Důl

Desná

Tanvald

Smržovka

Velké Hamry

Podíl obcí na rozpočtových výdajích v sociální 
oblasti (r. 2019)
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

 

Z uvedeného přehledu je patrné, že většina obcí mikroregionu vnímá potřebu podpořit rozvoj 

v sociální oblasti z municipálních rozpočtů. Je to jeden z výrazných předpokladů úspěšné 

realizace aktivit v sociálních službách, jejichž význam je na území mikroregionu značný. 

 

Věcné zaměření financování sociálních služeb z rozpočtů obcí je uvedeno v následující 

grafice (zahrnuje všechny obce, které vynakládají část svých obecních rozpočtů na oblast 

sociálních služeb v řešeném území): 

 

 

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

 

Většina obcí financuje služby spojené s péči o potřebnou osobu v domácím prostředí. Jedná 

se o pečovatelskou službu, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení. Pomoc 

rodinám s dětmi obsahuje podporu manželství a rodin, pomoc rodinám s dětmi a pomoc 

dětem a mládeži. Pomoc v hmotné nouzi spadá zejména do podpory společensky 

nepřizpůsobivým občanům jako aktivity řešící sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním 

vyloučením.  

Obec 2017 2018 2019

Podíl na celkových 

výdajích obce

(v r. 2019)

Výdaje na 1 obyvatele 

obce

(v r. 2019)

Desná 1069 1167 1212 1,16% 393,00 Kč                     

Jiřetín pod Bukovou 1045 565 522 4,85% 1 142,23 Kč                  

Josefův Důl 872 942 964 4,55% 1 074,69 Kč                  

Kořenov 426 481 428 1,38% 469,30 Kč                     

Plavy 0 0 20 0,09% 18,99 Kč                        

Smržovka 1867 3121 3459 4,89% 920,93 Kč                     

Tanvald 1311 1138 1305 0,87% 209,94 Kč                     

Velké Hamry 5371 9139 8726 10,18% 3 253,54 Kč                  

Zásada 58 21 0 0,00% -  Kč                            

CELKEM 12019,00 16574,00 16636,00

Výdaje na sociální služby (v tis. Kč)
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Shrnutí klíčových závěrů problematiky financování sociálních služeb ze strany 

poskytovatelů 
 

Poskytovatelé sociálních služeb v řešeném území, kteří se zapojili do zpracování SPRSS na 

území mikroregionu Tanvaldsko v rámci řízených rozhovorů a kteří jsou zastoupeni 

v projektových pracovních skupinách specifikovali následující klíčové problémy v systému 

financování sociálních služeb, které výrazným způsobem komplikují fungování sociální 

oblasti: 

 

• finanční nejistota → roční financování se schvalování objemu prostředků až 

v polovině roku; poskytovatelé by uvítali dlouhodobý finanční výhled, což by jim 

umožnilo kvalitnější a přesnější plánování a rozvoj realizovaných sociálních služeb 

• nedostatek investičních prostředků → systémové financování sociálních služeb je 

téměř výhradně orientováno na provoz a přímou péči o klienta; investiční financování 

závisí na vůli a finančních možnostech zřizovatelů / provozovatelů a nejistém ad hoc 

dotačním financování 

• udržitelnost dotačních projektů → dotační financování umožní vznik, doplnění či 

rozšíření nabídky sociálních služeb, po skončení dotačního projektu neexistuje žádný 

očekávaný návazný finanční zdroj pro udržení nově zavedené či rozšířené služby 

(služba tak není udržitelná) a i přes prokazatelnou funkčnost a účinnost může 

z důvodu nezajištěného následného financování zaniknout, což ve finále ohrožuje 

klienty a důvěru v systém sociálních služeb 

• neúplné zajištění financování provozu → systémové financování registrovaných 

sociálních služeb v krajské síti nepokrývá některé provozní výdaje poskytovaných 

služeb – zejména se jedná o úhradu dopravních nákladů při zajišťování terénních 

služeb – absence finančních prostředků na tyto náklady vede k nižší územní 

obslužnosti i přesto, že poskytovatelé těchto služeb mají na vlastní výkon služby 

personální i časové kapacity 

METODICKÁ POZNÁMKA 

Data pro analýzu výdajů obecních rozpočtu do sociální oblasti byla čerpána z oficiálního zdroje Ministerstva 

financí ČR (www.monitor.statnipokladna.cz). U všech obcí jsou údaje převzaty z výdajové částí rozpočtu 

strukturované dle odvětví – skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti, oddíl 43 Sociální služby a 

společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. V rámci konkretizace zaměření výdajů 

byly analyzovány též pododdíly a paragrafy (v uvedeném odvětvovém členění). Byla hodnocena pouze 

výdajová strana municipálních rozpočtů bez ohledu na původ zdroje příjmové strany. Cílem analýzy je 

dokumentovat trend financování sociální oblasti obcemi ve vzájemném porovnání v řešeném regionu. 
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• prodleva mezi aktivací služby a systémovým financováním → poskytovatelé 

sociálních služeb umí velmi pružně reagovat na novou poptávku (na novou 

potřebnost) v území – potýkají se však s mnohdy významnou finanční prodlevou, tj. 

časovým úsekem mezi vytvořením a zavedením služby a zajištěním financování 

služby v systému sociálních služeb) 

• dotační systém nereagující na potřeby území → dotační systém není nastaven 

jako reakce na poptávku v území, ale zájemci o dotace se musí přizpůsobovat 

zaměření vypsaného dotačního titulu 
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Analýza relevantních územních / sektorových rozvojových 

dokumentů 
 

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 

 

 

Koncepční dokumenty na krajské úrovni 

 

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 
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• minimální přirozený přírůstek 

• zvyšování průměrného věku obyvatel 

• 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 

https://socialnisluzbylk.cz/
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• vylidňování obcí 

• zhoršení sociální situace a nedostatek aktivit k zajištění sociálních služeb 

 

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 

• 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 



  

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  60 
 

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

• 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 

• výkyvy v demografickém vývoji 

• dlouhodobý proces stárnutí obyvatelstva 

• rostoucí počet sociálně vyloučených osob a lokalit 
(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 

 

 

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 



  

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  61 
 

• předfinancování služeb (ze strany měst a kraje) 

• pokrytí sociálními službami ve velkých městech 

• 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 
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• 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 

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

sítě sociálních služeb, včetně potřebné meziresortní koordinace. 

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 
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• 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 

• 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 

 

 

Koncepční dokumenty na úrovni SO ORP Tanvald 

 

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) 
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Relevantní rozvojové záměry: 

• školy jako centra setkávání (vzdělávání + další aktivity mimo školní docházku) 

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

• Možnost získávání finančních prostředků z fondů EU a dalších 

• 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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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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Koncepční dokumenty na mikroregionální úrovni 

 

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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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 
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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 
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3.1.2 Kvalita základního vzdělávání v regionu 

• 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/ 

 

 

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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Koncepční dokumenty na municipální úrovni 

 

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) 

 

 

 



  

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  75 
 

 

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 
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změny v demografické struktuře obyvatel obce) 

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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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SWOT analýza je nástroj pro přehledné zpracování hlavních analytických závěrů formulací 

silných a slabých stránek řešené oblasti a příležitostí a hrozeb, které mohou vývoj dané 

oblasti pozitivně či negativně ovlivňovat. 

 

SWOT analýza Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území mikroregionu 

Tanvaldsko byla zpracována na základě všech podkladových analýz tj.: 

• Analýzy potřebnosti sociálních služeb 

• Analýzy nabídky sociálních služeb 

• Demografické a relevantní socioekonomické analýzy 

• Analýzy financování sociální oblasti 

• Analýzy relevantních rozvojových dokumentů 

 

Výroky SWOT analýzy 

 

SILNÉ STRÁNKY 

1. existence krajské sítě sociálních služeb (plánování, monitorování) 

2. komunikace Libereckého kraje s územím 

3. široká nabídka sociálních služeb 

4. sociální služby jsou zaměřeny na všechny stěžejní cílové skupiny 

5. dobrá kvalita sociálních služeb v území 

6. kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách 

7. rozšířená neformální péče v rodinách 

8. silné zázemí sociálních služeb v obcích regionu 

9. realizace sociální práce v obcích 

 

SLABÉ STRÁNKY 

1. problematická koordinace sociální oblasti v území z krajské úrovně 

2. značný podíl osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 

3. absence / nedostatečná nabídka některých typů služeb 

4. nižší kapacita existujících služeb 

5. nestabilní (projektové, dotační) financování sociálních služeb 

6. vysoká míra fluktuace pracovníků v sociálních službách 

7. nižší úroveň informovanosti o sociálních službách 

8. neexistence jednotného kontaktního (informačního) místa o sociálních službách 

9. nízká míra provázanosti zdravotních a sociálních služeb 
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10. nízká míra podpory neformální péče v rodinách 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

1. rozvoj komunitní sociální práce 

2. další rozvoj sociální práce v obcích 

3. zřízení koordinačních (monitorovacích, plánovacích, informačních) struktur v sociální 

oblasti na úrovní ORP 

4. zvýšení preventivní činnosti a terénní aktivity v některých oblastech (dluhy, bydlení, 

problémy v rodinách, závislosti a další formy sociálně-patologického chování) 

5. zvýšení informovanosti o sociálních službách 

6. zavádění nových prvků komunikace a technologií v oblasti sociálních služeb 

(infolinka, SMSinfo, sociální sítě; on-line monitoring, telemedicína, asistivní 

technologie) 

7. popularizace a zvýšení společenské prestiže práce v sociálních službách 

8. zajištění koordinované provázanosti zdravotních a sociálních služeb 

9. posilování nástrojů podpory neformální péče v rodinách 

10. rozvoj návazných služeb, preference standardních (komerčních) služeb před 

sociálními (dle možností) 

11. dostupnost sociálních služeb v periferních oblastech 

12. systémové změny v sociální legislativě ČR, zejména: (i) přenesení pravomocí na 

obec, (ii) transparentní systém financování sociálních služeb, (iii) zpřísnění podmínek 

pro poskytování finančních půjček, (iv) zrušení / zvýšení hranice pro výši úhrad od 

uživatelů sociálních služeb) 

 

HROZBY 

1. nepřipravenost sociálního systému na zvyšování poptávky (stárnutí populace, 

hmotná nouze) 

2. nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách 

3. nedostatek finančních prostředků – neudržitelnost dotačně implementovaných 

projektů, nemožnost realizovat nové projekty ve vazbě na reálnou potřebnost 

4. neřešení sociálních situací s vazbou na ekonomický nedostatek (nedostupné bydlení, 

rodiče – samoživitelé, nízkopříjmové rodiny) 

5. ztráta zájmu rodin o péči o své blízké 

6. vznik socio-ekonomických disparit (jádrové x periferní území) 
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Hlavní východiska pro návrhovou část SPRSS 
 

Východiska pro návrhovou část v přehledně specifikují hlavní předpoklady rozvoje 

efektivního systému sociálních služeb (institucionální východiska), věcná východiska a 

organizační východiska a identifikují potenciálně nejpočetnější cílové skupiny, na které 

zejména bude zaměřena realizace aktivit v sociální oblasti. 

 

Hlavní předpoklady rozvoje efektivního systému sociálních služeb: 

1. Naplňování principu subsidiarity  

2. Deinstitucionalizace sociální péče 

3. Rozvoj neformální péče 

4. Rozvoj návazných služeb, aplikace tržních služeb 

5. Dostatečná kapacita zdravotně - sociálních pobytových služeb 

 

Naplňování těchto předpokladů je třeba zajistit VĚCNĚ a ORGANIZAČNĚ. 

 

VĚCNÁ VÝCHODISKA 

• posílení sociální práce v obcích 

➢ obec jako první autorita sociální práce (základní poradenství, podíl na 

organizaci a financování sociálních služeb) 

➢ obec jak příjemce podpory ze systému sociálních služeb (informační báze, 

organizační podpora) 

• posílení komunitní sociální práce v území (preference komunitních aktivit před 

sociálními službami), aplikace meziobecní spolupráce a realizace společných 

projektů 

• podpora neformálních pečujících (poradenství, odlehčovací služby, terénní podpora 

kvalifikovanými sociálními pracovníky) 

• terénní sociální práce 

➢ péče v domácím prostředí klienta 

➢ nesuplování komerčních služeb sociálními 

➢ depistáž, streetwork 

• ambulantní sociální služby 

➢ nabídka pro přímé klienty 

➢ nabídka pro neformálně pečující 

• pobytové sociální služby (při nemožnosti efektivně realizovat sociální službu / pomoc 

předchozími způsoby) 
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Nejpočetnější CÍLOVÉ SKUPINY z hlediska sociální potřebnosti: 

 

Nejfrekventovanější požadavky na druhy sociálních a souvisejících služeb (není 

řazeno dle priorit): 

• sociální prevence 

• sociální poradenství 

• dostupné bydlení / sociální bydlení 

• služby pro neformální pečující (terénní, ambulantní, pobytové) 

• terénní sociální práce (osobní asistence, pečovatelská služba) 

• pobytové služby (senioři, OZP) 

• služby okamžité pomoci (krizové centrum, krizová intervence, azylové bydlení) 

• práce s dětmi a mládeží (komunitní centra, volnočasové aktivity, depistáž, streetwork, 

motivace ke vzdělávání) 

• pomoc při řešení finanční nouze (produktové banky, dluhové poradenství, finanční 

gramotnost, právní poradenství) 

 

ORGANIZAČNÍ VÝCHODISKA 

 

Územní management v sociální oblasti 

• plánování 

• informační služby 

• komunikace s územními aktéry 

• komunikace s Libereckým krajem 
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• koordinace (potřebnost → služby (sociální, návazné, komerční) → formy péče → síť 

sociálních služeb Libereckého kraje) 

• financování služeb v sociální oblasti 

 

 

 

 

 

 

 


