
  

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  1 

   

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území 

Mikroregionu Tanvaldsko 

 

 

 

 

 
 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 

 

1. KLÍČOVÉ PARAMETRY FORMULACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI SPRSS .......................... 2 

2. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB .............................................. 3 

3. STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ CÍLE .................................................................................. 3 

4. VYMEZENÍ MÍRY PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ................................ 5 

 



  

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  2 

1. Klíčové parametry formulace návrhové části SPRSS 

 
Na čem stavíme: 

• fungující spolupráce s LK 

• kvalita existujících služeb 

• kvalifikovaní pracovníci 

• neformální péče v rodinách 

• rozvinutá meziobecní spolupráce i v oblasti sociálních služeb 

• realizace sociální práce v obcích 

 

Jaké řešíme problémy: 

• koordinace v území (= silné zázemí pro vyjednávání s krajem) 

• podpora primárního sociálního prostředí (rodina → komunita → obec) 

• rozvoj služeb (zaměření, kapacita, územní dostupnost) – vazba na mapování potřebnosti 

• financování 

• informování, osvěta, PR o sociálních službách (roztříštěnost informací, nízká prestiž) 

• nevyhovující systémové a legislativní nastavení v rámci ČR (financování, prevence, pravomoci 

obce) 

 

V čem vidíme rozvojový potenciál: 

• rozvoj primárního sociálního prostředí – především na úrovni obcí I. typu 

• prevence (s výrazným zaměřením na dluhovou prevenci, prevenci závadového chování – 

závislosti, šikana) 

• implementace moderních technologií (komunikace, prevence, informovanost, vlastní péče) 

• silver economy 

• rozvoj návazných (souvisejících) služeb (na komunitní i komerční bázi) 

• mezioborová provázanost (sociální oblast a zdravotnictví, školství, bezpečnost) 

• zkvalitnění nastavení systému sociálních služeb a zvýšení pravomocí obcí a dalších veřejných 

subjektů (např. škol, zdravotnických zařízení, bezpečnostních složek) – legislativní iniciativa LK 

 

Potenciální riziko: 

• omezení péče o potřebné - z různých důvodů, např.: 

✓ nepružnost sociálního systému (rigidní reakce na změny potřeb či nárůst poptávky) 

✓ systém financování 

✓ nedostatek kvalifikovaného personálu 

✓ změna politických preferencí obcí mikroregionu 

✓ nedohoda s LK 
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2. Strategická vize rozvoje sociálních služeb 
 

Strategická vize SPRSS je formulována jako základní dlouhodobá představa budoucího 

očekávaného stavu v sociální oblasti. Prezentuje situaci v sociální oblasti optikou budoucí skutečnosti. 

Návrh vize vychází z analytických závěrů a výsledku diskusí v realizačním týmu a v pracovní skupině.  

 

➢ v území mikroregionu Tanvaldsko je stabilizovaná sociální situace,  

➢ v regionu je nastaven systém spolupráce mikroregionu a poskytovatelů sociálních 

služeb v oblasti monitoringu a vyhodnocování potřebnosti sociálních služeb 

➢ sociální služby jsou lokalizované a dostupné v celém území, přičemž jsou poskytované 

co nejvíce v přirozeném prostředí uživatelů se zaměřením jak na potřebné osoby, tak na 

osoby pečující 

➢ je rozvinutá péče v primárním sociálním prostředí (neformální péče v rodinách, 

v komunitě a v obcích) 

➢ je vytvořen základ pro funkční širší územní systém zajišťování sociálních služeb 

v mikroregionu Tanvaldsko 

➢ struktura (zaměření, kapacita) sociálních služeb odpovídá většině aktuálních potřeb 

území a je snaha pružně reagovat na vývoj potřebnosti 

➢ je rozvinutý kvalitní poradenský, informační a vzdělávací systém v sociální oblasti 

➢ je vytvořeno zázemí a dochází k podpoře realizace účinných preventivních programů pro 

předcházení vzniku sociálně patologických jevů v území a rizikům sociálního vyloučení 

 

3. Strategické rozvojové cíle 
 

1. SOCIÁLNÍ CONTROLLING – koordinační koncept řízení sociální oblasti 

• monitorování potřeb - cílové skupiny, druhy služeb, územní rozložení; 

• koordinace nabídky služeb a požadavků z území; 

• monitorování a podpora aktivit primárního sociálního prostředí; 

• komunikace s rozhodovacími orgány (Liberecký kraj) 

• koordinace územích aktivit (poskytovatelé, obce, NNO) 

 

Potřeby pro realizaci cíle: 

• personální zajištění (sociální platforma, koordinátor) 

• technická podpora (SW) 

• finanční podpora (obce, kraj, dotace) 
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2. SOCIÁLNÍ MARKETING – komplexní společenská popularizace sociální oblasti 

• informování o sociálních službách (služby dle zákona č. 108/2006 Sb.) 

• osvěta, PR – posílení prestiže a povědomí veřejnosti a sociálních službách, jejich 

významu, poslání, zaměření a potřebnosti v území 

• informování o dalších službách sociálně potřebným (komerčních, neziskových, 

komunitních či obecních) 

• spolupráce se zdravotnickými službami (zařízeními), školami a školskými zařízeními, 

kulturními organizacemi 

• informační dispečink (? HELP DESK ?) pro sociální oblast 

 

Potřeby pro realizaci cíle: 

• personální zajištění (sociální platforma, koordinátor, poskytovatelé, obce) 

• technická podpora (SW) 

• finanční podpora (obce, kraj, dotace) 

 

 

3. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – reflexe aktuálních a ve střednědobém horizontu 

očekávaných potřeb  

• rozvoj stávajících sociálních služeb (vazba na potřebnost) 

• restrukturalizace a optimalizace sociálních služeb s vazbou na potřeby území (cílové 

skupiny (A), lokalizace potřebnosti (B), zaměření služeb (C), formy poskytování služeb 

• rozvoj nových sociálních služeb 

• rozvoj návazných či souvisejících služeb – koordinace a komunikace přesahů s dalšími 

územními aktéry (bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce) 

 

Potřeby pro realizaci cíle: 

• personální zajištění (sociální platforma, koordinátor, poskytovatelé, zřizovatelé, obce) 

• technická podpora (dle zaměření a typu služby – automobil, SW vybavení) 

• finanční podpora (obce, kraj, dotace) 
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(A) CÍLOVÉ SKUPINY: 

 

 

 

(B) LOKALIZACE POTŘEBNOSTI: 

 

Specifikace neobsloužených, popř. problematicky obsluhovatelných území (terénní služba by 

byla, ale nemá dopravní prostředky či finančních zdroje na úhradu dopravních nákladů, apod.) 

 

(C) POŽADAVKY NA DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: 

 

• sociální prevence 

• sociální poradenství 

• dostupné bydlení 

• odlehčovací služby (terénní, ambulantní, pobytové) 

• terénní sociální práce (osobní asistence, pečovatelská služba, zdravotní péče) 

• pobytové služby (senioři, OZP) 

4. Vymezení míry podpory rozvoje sociálních služeb  
 

1) Služby s prioritní mírou podpory rozvoje. 

2) Služby se základní mírou podpory rozvoje → udržení stávajícího stavu. 

3) Služby s nízkou mírou podpory rozvoje. 

 


