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Pracovní jednání k přípravě Strategie SCLLD 2021 – 2027 

Datum jednání: 16. 6. 2021, 9 hod. 

Způsob jednání: video call (meet.jit.si) 

Účastníci: Patrik Müller, Zdeněk Radosta, Pavel Farský, Jiří Miler, Marek Zikl, Petr 
Ponikelský 
způsob doložení: elektronická pozvánka; printscreen obrazovky 
konference 

 

Program jednání: 

1) Východiska pro jednání k prioritám území v sociální oblasti (období 21+) 

2) Mapování potřeb a potenciálu na lokální úrovni – příprava, cílové skupiny 

3) Specifikace žádoucích aktivit 

4) Lokalizace aktivit 

 

V rámci přípravy SCLLD byla na základě plánovacích a implementačních aktivit (programy rozvoje obcí, 

MAP II Liberecko, MAP II Jablonecko, charakteristiky sociální oblasti v rámci LK) v území popsána 

situace v sociální oblasti takto: 

• zvýšená míra sociální problémovosti v periferních oblastech MAS → velká skupina 

nízkopříjmového obyvatelstva, nižší úroveň vzdělání obyvatel, nižší pracovní, ekonomické a 

sociální kompetence části obyvatel – vysoká míra ohrožení sociálním vyloučením nebo 

prohlubující se stávající sociální vyloučení 

• existující či potenciální riziko hmotné nouze zejména rodin s dětmi → riziko zvýšeného výskytu 

sociálně patologických jevů (kriminalita, závislosti, domácí násilí, zanedbání péče o děti) 

• zvýšené riziko závadového chování dětí a mládeže z ohrožených rodin (záškoláctví, závislosti) 

• vysoké riziko pokračujícího zadlužování a celková ztráta ekonomické samostatnosti 

(nízkopříjmové skupiny obyvatel) 

• nedostatek dostupných volnočasových aktivit pro děti a mládež 

• nedostatečné řešení situací formou registrovaných sociálních služeb (institucionalizace, nutnost 

dojíždění, nepravidelnost) 

• nutnost rozvíjení sociálních kontaktů různých skupin obyvatel z důvodu řešení či prevence 

sociálního vyloučení 

• nerozvinutá meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb 

• neexistence komunitního plánování sociálních služeb 

 

Zároveň byly identifikovány následující cílové skupiny, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost: 

• nízkopříjmoví senioři bez zázemí širší rodiny 

• rodiny s dětmi 

• nízkopříjmoví rodiče samoživitelé 

• děti a mládež 

• NEETs 

• osoby ohrožené závislostmi 

• osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené 
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Ve zvýšené míře je třeba zaměřit pozornost na: 

• rodiny (s dětmi, samoživitelů) 

• děti a mládež (NEETs) 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením / ekonomickými problémy – exekuce, bankroty, nízký 

příjem (důchody, pracovní příjem) 

 

Lokalizace podpory v sociální oblasti 

 

Aktuální pokrytí: 

• Hrádecko, Chrastavsko → podpora sociálního začleňování 

• Českodubsko, Rychnovsko → podpora sladění pracovního a rodinného života 

 

Zamýšlené rozšíření: 

• Hrádecko, Chrastavsko → pokračování komunitní sociální práce, rozšíření sociální práce 

v obcích, posilování rodinných vazeb 

• Českodubsko, Rychnovsko + Hodkovicko, Jablonecko, Z část MAS → pokračování 

v prorodinných opatřeních, rozšíření komunitní sociální práce a sociální práce v obcích 

 

 

V rámci realizace se předpokládá pokračování v úspěšně realizovaných projektech (sociální 

začleňování, prorodinná opatření) s využití možností OPZ+, zejména: 

 

1. aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce, komunitní centra 

2. sociální práce, posílení kompetencí obcí 

3. posilování rodinných vazeb – příměstské komunitní tábory, programy pro rodiny 

4. zavádění systémového přístupu k sociální práci, komunitní plánování sociálních služeb, 

spolupráce v širším území (SO ORP Liberec, SO ORP Jablonec nad Nisou) 

 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Ponikelský, manažer OPZ, MAS Podještědí, 16. 6. 2021 

 


