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ÚVOD 
Vážení občané Novoborska, 

do rukou se Vám dostává Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na 

období 2016 – 2020.   

Komunitní plánování sociálních služeb je pro mnohé z vás cizím a neurčitým pojmem. Cílem tohoto 

komunitního plánu je primárně zajištění sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel, které si samy 

nemohou z různých důvodů pomoci. Mezi tyto důvody například patří oslabení či ztráta schopností 

z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace.  

Komunitní plán představuje živý a otevřený dokument, který bude pravidelně vyhodnocován 

a aktualizován, aby byl schopen reagovat na případné změny a potřeby občanů Novoborska.  Měl by 

zásadně přispět k vytvoření systému kvalitních, dostupných a efektivních sociálních služeb.  

Materiál, který máte nyní před sebou, je oproti prvnímu a druhému komunitnímu plánu, pojat 

skutečně komplexně. Naše předchozí komunitní plány byly zaměřené především rozvojově, cílem 

bylo doplnění chybějících služeb a řešení některých specifických problémů, např. spolupráce subjektů 

v sociálních službách, transformace služeb či bezbariérovost.  Třetí komunitní plán oproti tomu 

stanovuje základní síť služeb a aktivit v sociální oblasti na Novoborsku.  Reaguje tak na trend 

a požadavek v plánování sociálních služeb ve vazbě na změnu ve financování. Tento komunitní plán 

neobsahuje pro-rodinnou politiku, pokud ano, tak jen okrajově. 

„Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2016 – 2020“ vznikal 

bez pomoci specializovaných agentur, dokonce bez oficiálního koordinátora komunitního plánování.  

Dokument vznikl díky dobré spolupráci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový 

Bor, Krajského úřadu Libereckého kraje, Svazku obcí Novoborska, všech pracovních skupin 

komunitního plánování, koordinační skupině komunitního plánování, starostů jednotlivých obcí 

Svazku obcí Novoborska, obyvatel Novoborska (především žáků všech škol), kteří se zapojili do 

dotazníkových akcí.  

Velký dík patří také poskytovatelům sociálních služeb, kteří se i přes finanční potíže snaží o kvalitní 

zajištění služeb na našem území.  Věříme, že jim tento komunitní plán pomůže ke stabilizaci 

financování jednotlivých služeb. 

Na Novoborsku pracuje v sociální oblasti mnoho lidí s nadšením a entuziasmem. Velice si práce 

těchto lidí vážíme, děkujeme jim za spolupráci a přejeme jim mnoho úspěchů v další činnosti.   

  

 

Za Koordinační skupinu komunitního plánování 

Bc. Jiřina Kubáňová 

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Nový Bor 
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ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU 

Komunitní plán (dále KP), tak jak je v této podobě předkládán, procházel několikastupňovým 

procesem zpracování a je výsledkem koordinované spolupráce řady zainteresovaných subjektů. 

Situace při sestavování KP byla ztížená faktem, že od září roku 2013 není obsazeno místo územního 

koordinátora KP, který byl podporován individuálními projekty Libereckého kraje a současná 

legislativa tuto povinnost obcím prozatím neukládá.  V této souvislosti tak vyvstalo riziko, že úsilí 

vynaložené při vypracování KP přijde vniveč. Městský úřad Nový Bor prostřednictvím Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví tak vyvolal jednání s radními Libereckého kraje, kteří mají komunitní 

plánování ve své gesci. Jako optimální se poté jeví součinnost mezi Krajským úřadem Libereckého 

kraje, Svazkem obcí Novoborska (SON) a městem Nový Bor. 

První fáze zpracování dokumentu, kdy byly stanoveny konkrétní postupy sběru a analýzy dat, byla 

zahájena na počátku roku 2015. Obsah pak vykrystalizoval na základě opakovaných jednání 

jednotlivých pracovních skupin. V roce 2014 se rozšířil počet skupin o pracovní skupinu zaměřenou 

na osoby ohrožené sociálním vyloučením.  Velkou měrou k realizaci KP  přispěla součinnost Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor s vedením jednotlivých měst a obcí v rámci ORP, která 

měla podobu dialogu a diskuze mezi jednotlivými pracovníky odboru a starosty spádových obcí. 

Během tohoto přímého dialogu byla probírána mimo jiné témata komunitního života v obcích, 

dostupnosti sociálních služeb či výskytu sociálně patologických jevů. Vypovídající hodnotu mají také 

dotazníky, které byly distribuovány mezi děti i dospělé obyvatele ORP. 

Konečná podoba KP byla přijata na výjezdním zasedání Koordinační skupiny, které proběhlo ve dnech 

8. – 9. 10. 2015.  

Zásadní roli při vypracování KP měl rovněž SON, který k řešení problematiky přistupoval aktivně 

a pověřil Ing. Petra Ullricha a Ing. Moniku Krausovou k zapojení do koordinační skupiny KP.  Díky 

vzájemné provázanosti OSVZ Městského úřadu Nový Bor a zástupců SON mohl vzniknout 3. KP  na 

období 2016 – 2020. 

Předkládaný KP je v souladu se zásadními dokumenty, kterými jsou: Strategický plán rozvoje města 

(Nový Bor), Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, Strategie území správního obvodu ORP Nový 

Bor na období 2015-2024, Plán prevence kriminality na léta 2012 - 2015, Akční plán a Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 - 2017.       

 

Tabulka 1 Složení pracovních skupin 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ ORGANIZACE, POZICE 

KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINA (KOS) 

Bc. Jiřina Kubáňová 
MěÚ Nový Bor, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví; tajemnice 
KOS 

Bc. Petra Bröcklová Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, ředitelka 

Bc. Břetislav Chlup člen zastupitelstva Města Nový Bor 

Bc. Anna Kasincová 
Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, vedoucí centra Česká 
Lípa 

Eva Ortová Farní charita Česká Lípa, ředitelka 

Jiří Löffelmann obec Skalice u České Lípy, starosta; Svazek obcí Novoborska; zastupitel 
KÚ Liberec 

Ing. Petr Ullrich obec Radvanec, starosta; Svazek obcí Novoborska 
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Ing. Monika Krausová Svazek obcí Novoborska 

Ing. Lenka Čermáková 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Nový Bor, 
vedoucí kontaktního pracoviště 

plk. Mgr. Petr Rajt Policie ČR Česká Lípa, vedoucí územního odboru 

Ing. Stanislava Silná Město Nový Bor, místostarostka 

Bc. Marie Svobodová MěÚ Cvikov, vedoucí správního odboru 

Jana Janků Město Nový Bor, terénní pracovník; zapisovatelka KOS 

Vladimíra Olšarová, DiS. 
MěÚ Nový Bor, úředník sociální péče a zdravotnictví; tajemnice komise 
PRS 1 

Mgr. Petra Vlčková Rodina v centru, o. s., ředitelka 

Mgr. Daniel Nerad Sociální služby Města Nový Bor, ředitel 

Bc. Jana Kučerová 
MěÚ Nový Bor, úředník sociální péče a zdravotnictví; tajemnice komise 
PRS 3 

PRACOVNÍ SKUPINA 1 - RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ (PRS 1) 

Vladimíra Olšarová, DiS. 
MěÚ Nový Bor, úředník sociální péče a zdravotnictví; tajemnice komise 
PRS 1 

Dominika Babáková Rodina v centru, o. s., vedoucí oddělení pěstounské péče 

Mgr. Lucie Novotná Rodina v centru, o. s., koordinátorka služeb péče o rodinu 

Anna Majerechová zástupkyně veřejnosti, Nový Bor 

Mgr. Olga Koutná Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, ředitelka 

Bc. Monika Valdmanová 
Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, terénní sociální 
pracovník 

Pavel Grič, DiS. MěÚ Cvikov, sociální pracovník 

Gabriela Eugelová Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, osobní asistentka 

Mgr. Lucie Vodehnalová Středisko pro ranou péči Liberec, koordinátorka 

Mgr. Dana Balážová MěÚ Nový Bor, úřednice sociálně-právní ochrany dětí 

Mgr. Eliška Raymanová Náboženská obec Církve československé husitské v Novém Boru, farářka 

Mgr. Rudolf Repka Římskokatolická farnost Cvikov, farář 

PRACOVNÍ SKUPINA 2 - SENIOŘI, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (PRS 2) 

Mgr. Daniel Nerad Sociální služby Města Nový Bor, ředitel 

Staša Hajská zástupkyně veřejnosti, Nový Bor 

Luděk Paprskář zástupce veřejnosti, Nový Bor 

Bc. Jarmila Kořínková 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Nový Bor, 
sociální pracovník 

Zofia Doškářová Unie ROSKA 

Anna Marková Domov důchodců Sloup v Čechách, ekonomka 

Božena Klímová Svaz postižených civilizačními chorobami Nový Bor, předsedkyně 

Romana Kučerová Pečovatelská služba Kamenický Šenov, vedoucí 

Hana Novotná Svaz důchodců Nový Bor, předsedkyně 

Bc. Lucie Brožková Domácí zdravotní péče Sluníčko, jednatelka 

Pavlína Hildebrandová Pečovatelská služba Cvikov, vedoucí 

Gabriela Eugelová Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, osobní asistentka 

Markéta Chýlková Hospicová péče sv. Zdislavy 

Ivana Bučková FOKUS Liberec 

Lucie Honzíková Dobrovolnické centrum ADRA Česká Lípa 

Michaela Nováková Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 

Mgr. Simona Petrovičová RYTMUS Liberec, o. p. s.  
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PRACOVNÍ SKUPINA 3 - OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM (PRS 3) 

Bc. Jana Kučerová 
MěÚ Nový Bor, úředník sociální péče a zdravotnictví; tajemnice komise 
PRS 3 

Krista Šulcová Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Nový Bor, 
referentka nepojistných sociálních dávek 

Mgr. Petra Vlčková Rodina v centru, o. s., koordinátorka služeb péče o rodinu 

Mgr. Jan Vavříček Probační a mediační služba Česká Lípa, probační úředník  

Bc. Dagmar Svobodová Farní charita Česká Lípa, vedoucí azylových domů Česká Lípa a Nový Bor 

Bc. Milan Boček Policie ČR, obvodní oddělení Nový Bor, vedoucí oddělení 

Jiří Zemanec Město Nový Bor, velitel Městské policie 

Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická Nový Bor, ředitelka 

Bc. Jan Lukeš Most k Naději, K-centrum Česká Lípa, zastupující vedoucí programu 

Bc. Anna Kasincová 
Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, vedoucí centra Česká 
Lípa 

Pavel Grič, DiS. Městský úřad Cvikov, sociální pracovník 

Jana Janků Městský úřad Nový Bor, terénní pracovník OSVZ 
[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

1.1. Základní demografické a socioekonomické údaje 

Tabulka 2 Základní údaje obcí zapojených do komunitního plánování 

Zapojené obce Rozloha k 31. 12. 2013 (ha) Počet trvale hlášených obyvatel k 31. 12. 2014  

Cvikov 4 506 4 383 

Chotovice 299 173 

Kamenický Šenov 1 047 4 030 

Krompach 775 150 

Kunratice u Cvikova 1 253 618 

Mařenice 2 655 340 

Nový Bor 1 944 11 859 

Nový Oldřichov 377 798 

Okrouhlá 424 548 

Polevsko 444 368 

Prysk 1 366 445 

Radvanec 882 181 

Skalice u České Lípy 1 155 1 479 

Sloup v Čechách 577 697 

Slunečná  613 127 

Svojkov  345 233 

Svor 1 805 658 

Celkem 17 20 467 27 087 

[Zdroj: Český statistický úřad] 

Liberecký kraj, který je koordinátorem plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje, tvoří 

a spravuje Základní síť sociálních služeb. Sběr dat za jednotlivá ORP zpracovává vždy obec 

s rozšířenou působností za obce, které jsou v působnosti příslušného ORP.  

Obce uvedené v Tabulce 1 jsou součástí plánování sociálních služeb v ORP Nový Bor. Neobsahuje 

Město Česká Lípa, a to i přesto, že je členem Svazku obcí Novoborska.  Česká Lípa zpracovává 

komunitní plán za svou obec samostatně.  

Obec  Nový Oldřichov  byla součástí komunitních plánů Novoborska  v minulosti. Sama obec 

komunitní plán sociálních služeb nebude zpracovávat.  Požádala o zahrnutí do tohoto komunitního 

plánu i přesto, že spadá do ORP Česká Lípa.  Jako důvod uvádí blízkost tohoto území své obci, 

mnohaletou spolupráci v rámci tohoto území, včetně navazujících aktivit a služeb. Obec Nový 

Oldřichov není obsažena v Tabulkách 3, 9, 10, 11 a 12, které jsou zpracovávány pouze za ORP Nový 

Bor.  



   

   

  9 

 

Tabulka 3 Demografický vývoj trvale žijícího obyvatelstva ORP Nový Bor v letech 2005 – 2014 

Vývoj počtu obyvatel (k 31. 12.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet obyvatel celkem 26 069 26 122 26 348 26 482 26 609 26 657 26 529 26 458 26 438 26 289 

v tom: 
muži 12 816 12 841 12 951 13 034 13 117 13 141 13 075 13 067 13 054 12 993 

ženy 13 253 13 281 13 397 13 448 13 492 13 516 13 454 13 391 13 384 13 296 

Věkové skupiny 

v tom ve věku: 

  0 – 14 3 888 3 824 3 901 3 906 3 945 4 019 4 021 3 983 3 958 3 887 

15 – 64 18 918 18 944 19 021 19 046 19 007 18 874 18 481 18 156 17 914 17 642 

65 + 3 263 3 354 3 426 3 530 3 657 3 764 4 027 4 319 4 566 4 760 

Průměrný věk (celkem)   39,4 39,7 39,8 40,1 40,3 40,5 40,9 41,3  41,2  41,7 

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 83,9 87,7 87,8 90,4 92,7 93,7 100,1 108,4 115,4 122,5 

Muži 

v tom ve věku: 

  0 - 14 2 028 1 984 1 992 1 995 2 027 2 055 2 048 2 046 1 954 1 921 

15 - 64 9 510 9 533 9 588 9 612 9 590 9 521 9 313 9 172 8 845 8 719 

65 + 1 278 1 324 1 371 1 427 1 500 1 565 1 714 1 849 2 255 2 353 

Průměrný věk   37,9 38,2 38,4 38,7 38,9 39,1 39,5 39,9     

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 63,0 66,7 68,8 71,5 74,0 76,2 83,7 90,4 115,4 122,5 

Ženy 

v tom ve věku: 

  0 - 14 1 860 1 840 1 909 1 911 1 918 1 964 1 973 1 937 2 004 1 966 

15 - 64 9 408 9 411 9 433 9 434 9 417 9 353 9 168 8 984 9 069 8 923 

65 + 1 985 2 030 2 055 2 103 2 157 2 199 2 313 2 470 2 311 2 407 

Průměrný věk   41,0 41,2 41,2 41,5 41,7 41,9 42,2 42,6     

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 106,7 110,3 107,6 110,0 112,5 112,0 117,2 127,5 115,3 122,4 

Migrace  (přírůstek na 1000 obyv.) 

celková 6,4 2,0 8,6 5,9 4,8 1,8 -2,2 -2,7 -0,8 -5,6 

přirozená 0,8 -0,7 1,7 1,2 1,5 1,7 -1,8 -1,4 -1,0 -0,9 

stěhováním (mechanická) 5,5 2,7 6,9 3,8 3,3 0,1 -0,5 -1,2 0,3 -4,7 

 [Zdroj: Český statistický úřad] 
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Tabulka 4 Vývoj počtu trvale hlášených obyvatel v zapojených obcích v letech 2005 – 2015 

VÝVOJ POČTU TRVALE HLÁŠENÝCH OBYVATEL V OBCÍCH ORP NOVÝ BOR V LETECH 2005 - 2014 

Obec / rok 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 

Cvikov 4 439 4 446 4 473 4 494 4 498 4 489 4 426 4 425 4 405 4 383 

Chotovice 144 149 152 155 154 153 166 164 170 173 

Kamenický Šenov 4 014 3 957 4 019 4 015 3 995 4 017 4 052 4 025 4 034 4 030 

Krompach 138 142 147 140 141 134 141 151 151 150 

Kunratice u Cvikova 539 545 563 574 576 578 610 617 616 618 

Mařenice 342 361 360 370 377 373 347 353 344 340 

Nový Bor 12 192 12 188 12 236 12 215 12 260 12 259 12 061 12 004 11 962 11 859 

Nový Oldřichov 683 699 704 719 734 752 742 768 787 785 

Okrouhlá 504 514 529 547 551 556 544 550 554 548 

Polevsko 363 364 381 379 368 370 376 365 371 368 

Prysk 421 430 422 437 454 456 456 456 448 445 

Radvanec 111 114 114 130 148 158 158 159 168 181 

Skalice u České Lípy 1 312 1 327 1 339 1 372 1 410 1 424 1 475 1 462 1 487 1 479 

Sloup v Čechách 693 692 706 724 725 725 728 721 713 697 

Slunečná 74 91 99 108 110 113 122 125 131 127 

Svojkov 139 149 156 161 163 178 193 212 226 233 

Svor 644 653 652 661 679 674 674 669 658 658 

CELKEM 26 752 26 821 27 052 27 201 27 343 27 409 27 281 27 226 27 225 27 074 
data jsou uváděna k 31. 12. 

[Zdroj: Český statistický úřad] 
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Tabulka 5 Srovnání vývoje trvale hlášeného obyvatelstva za roky 2005 a 2014 

VÝVOJ OBYVATELSTVA  

Obec 
Počet obyvatel k 31. 12. 

Změna (abs.) Změna (v %) 
2005 2014 

Cvikov 4 439 4 383 -56 -1,28 

Chotovice 144 173 29 16,76 

Kamenický Šenov 4 014 4 030 16 0,40 

Krompach 138 150 12 8,00 

Kunratice u Cvikova 539 618 79 12,78 

Mařenice 342 340 -2 -0,59 

Nový Bor 12 192 11 859 -333 -2,81 

Nový Oldřichov 683 785 102 12,99 

Okrouhlá 504 548 44 8,03 

Polevsko 363 368 5 1,36 

Prysk 421 445 24 5,39 

Radvanec 111 181 70 38,67 

Skalice u České Lípy 1 312 1 479 167 11,29 

Sloup v Čechách 693 697 4 0,57 

Slunečná 74 127 53 41,73 

Svojkov 139 233 94 40,34 

Svor 644 658 14 2,13 

CELKEM 28 757 29 088 331 1,14 

[Zdroj: Český statistický úřad] 

Tabulka 6 Podíl mužů a žen na celkovém počtu trvale hlášených obyvatel k 31. 12. 2014 

PODÍL MUŽŮ A ŽEN NA CELKOVÉ POPULACI 

Obec 
Počet obyvatel celkem k  

31. 12. 2014 

v tom podle pohlaví 

absolutně v % 

M Ž M Ž 

Cvikov 4 383 2 191 2 192 49,99 50,01 

Chotovice 173 83 90 47,98 52,02 

Kamenický Šenov 4 030 2 007 2 023 49,80 50,20 

Krompach 150 77 73 51,33 48,67 

Kunratice u Cvikova 618 312 306 50,49 49,51 

Mařenice 340 151 189 44,41 55,59 

Nový Bor 11 859 5 741 6 118 48,41 51,59 

Nový Oldřichov 785 401 384 51,08 48,92 

Okrouhlá 548 280 268 51,09 48,91 

Polevsko 368 187 181 50,82 49,18 

Prysk 445 225 220 50,56 49,44 

Radvanec 181 87 94 48,07 51,93 

Skalice u České Lípy 1 479 781 698 52,81 47,19 

Sloup v Čechách 697 352 345 50,50 49,50 

Slunečná 127 73 54 57,48 42,52 

Svojkov 233 124 109 53,22 46,78 

Svor 658 322 336 48,94 51,06 

CELKEM 27 074 13 394 13 680 49,47 50,53 

[Zdroj: Český statistický úřad] 
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Tabulka 7 Věkové složení trvale hlášeného obyvatelstva v obcích – srovnání v letech 2007 a 2014 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 

OBEC / ROK 

2007 (31. 12.) 2014 (31. 12.) 

Počet 

obyv. 

v tom počet 
v tom věku v tom věku 

Průměrný 

věk 

Počet 

obyv. 

v tom počet 
v tom věku v tom věku 

Průměrný 

věk 

absolutně v % absolutně v % 

Muži Ženy 

1
 -

 1
4

 

1
5

 -
 6

4
 

6
5

 a
 v

íc
e

 

1
 -

 1
4

 

1
5

 -
 6

4
 

6
5

 a
 v

íc
e

 

Muži  Ženy 

1
 -

 1
4

 

1
5

 -
 6

4
 

6
5

 a
 v

íc
e

 

1
 -

 1
4

 

1
5

 -
 6

4
 

6
5

 a
 v

íc
e

 

Cvikov 4 473 2 245 2 228 693 3 210 570 15,49 71,76 12,74 39,3 4 383 2 191 2 192 650 2 988 745 14,83 68,17 17,00 41,3 

Chotovice 152 71 81 19 120 13 12,50 78,95 8,55 38,6 173 83 90 32 120 21 18,50 69,36 12,14 39,1 

Kamenický 

Šenov 4 019 1 975 2 044 608 2 896 515 15,13 72,06 12,81 39,6 4 030 2 007 2 023 639 2 693 698 15,86 66,82 17,32 41,1 

Krompach 147 80 67 26 101 20 17,69 68,71 13,61 40,2 150 77 73 20 89 41 13,33 59,33 27,33 45,4 

Kunratice u 

Cvikova 563 292 271 271 93 382 48,13 16,52 67,85 39,6 618 312 306 104 412 102 16,83 66,67 16,50 40,6 

Mařenice 360 158 202 51 255 54 14,17 70,83 15,00 42,8 340 151 189 42 205 93 12,35 60,29 27,35 48,2 

Nový Bor 12 236 5 922 6 314 1757 8 845 1 634 14,36 72,29 13,35 40,2 11 859 5 741 6 118 1 669 7 876 2 314 14,07 66,41 19,51 42,9 

Nový Oldřichov 704 364 340 105 508 91 14,91 72,16 12,93 39,6 785 401 384 131 544 110 16,69 69,30 14,01 39,6 

Okrouhlá 529 267 262 71 402 56 13,42 75,99 10,59 39,7 548 280 268 81 388 79 14,78 70,80 14,42 41,1 

Polevsko 381 194 187 60 286 35 15,75 75,07 9,19 38,9 368 187 181 62 246 60 16,85 66,85 16,30 41,1 

Prysk 422 201 221 58 303 61 13,74 71,80 14,45 41,0 445 225 220 72 287 86 16,18 64,49 19,33 41,7 

Radvanec 114 62 52 14 92 8 12,28 80,70 7,02 40,4 181 87 94 30 131 20 16,57 72,38 11,05 38,2 

Skalice u České 

Lípy 1 339 684 655 217 989 133 16,21 73,86 9,93 37,8 1 479 781 698 226 1 049 204 15,28 70,93 13,79 40,0 

Sloup v Čechách 706 345 361 99 478 129 14,02 67,71 18,27 42,2 697 352 345 98 457 142 14,06 65,57 20,37 44,2 

Slunečná 99 51 48 11 77 11 11,11 77,78 11,11 39,9 127 73 54 15 90 22 11,81 70,87 17,32 43,0 

Svojkov 156 83 73 19 119 18 12,18 76,28 11,54 39,1 233 124 109 43 163 27 18,45 69,96 11,59 38,6 

Svor 652 321 331 105 466 81 16,10 71,47 12,42 38,8 658 322 336 104 448 106 15,81 68,09 16,11 40,6 

CELKEM 27 052 13 315 13 737 4 184 19 240 3 811 15,47 71,12 14,09 42,4 27 074 13 394 13 680 4 018 18 186 4 870 14,84 67,17 17,99 44,2 

[Zdroj: Český statistický úřad] 
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Tabulka 8 Vývoj průměrného věku trvale hlášených obyvatel v zapojených obcích (2007 - 2014) 

OBEC / ROK 
PRŮMĚRNÝ VĚK k 31. 12. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cvikov 39,3 39,6 39,9 40,2 40,5 40,9 41,1 41,3 

Chotovice 38,6 38,9 40,0 40,1 38,9 39,3 38,9 39,1 

Kamenický Šenov 39,6 40,1 40,4 40,2 40,4 40,7 40,8 41,1 

Krompach 40,2 41,7 42,1 44,1 42,8 43,0 44,0 45,4 

Kunratice u Cvikova 39,6 39,1 39,3 39,6 38,8 39,2 40,3 40,6 

Mařenice 42,8 42,9 43,5 44,1 44,4 45,2 47,0 48,2 

Nový Bor 40,2 40,5 40,7 40,9 41,5 42,0 42,4 42,9 

Nový Oldřichov 39,6 38,7 39,1 38,7 39,5 39,0 39,4 39,6 

Okrouhlá 39,7 40,0 40,7 40,6 41,0 40,8 40,9 41,1 

Polevsko 38,9 39,2 39,8 39,8 40,0 40,9 40,7 41,1 

Prysk 41,0 40,3 40,7 41,0 40,2 40,3 40,2 41,7 

Radvanec 40,4 39,9 39,6 39,7 38,2 38,3 38,7 38,2 

Skalice u České Lípy 37,8 37,8 37,9 38,1 38,5 39,1 39,3 40,0 

Sloup v Čechách 42,2 42,5 42,2 42,7 43,5 43,6 44,1 44,2 

Slunečná  39,9 38,8 39,3 39,9 41,3 42,4 42,5 43,0 

Svojkov 39,1 39,8 39,3 39,3 39,5 37,9 38,6 38,6 

Svor 38,8 38,5 38,2 38,8 39,1 39,9 40,2 40,6 

ORP Nový Bor 42,4 42,4 42,7 43,0 43,0 43,3 43,7 44,2 
[Zdroj: Český statistický úřad] 

Graf 1 Vývoj průměrného věku trvale hlášených obyvatel v zapojených obcích (2007 - 2014) 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
rů

m
ě

rn
ý 

vě
k 

v 
za

p
o

je
n

ýc
h

 o
b

cí
ch

Rok

Průměrný věk



   

   

  14 

 

Tabulka 9 Vývoj nezaměstnanosti (podílu nezaměstnaných osob) v obcích ORP Nový Bor, srovnání s Libereckým krajem a ČR 

OBEC / ROK 

MÍRA NEZAMESTNANOSTI (%) 
PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB 

(%) 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

(k
vě

te
n

) 

Cvikov 9,4 9,0 7,3 7,9 17,3 14,2 13,5   10,1 9,1 6,9 

Chotovice 7,6 10,6 12,1 12,1 24,2 15,2 13,6   6,2 6,1 5 

Kamenický Šenov 12,1 10,6 12,1 13,6 12,1 15,2 11,0   9,0 8,3 5,5 

Krompach 12,3 8,3 8,3 10,5 16,2 14,4 13,6   10,3 10,6 5,6 

Kunratice u Cvikova 7,5 6,0 7,5 10,4 16,4 12,7 14,1   7,0 4,8 2,7 

Mařenice 7,8 6,6 5,5 5,9 15,3 12,5 14,2   6,2 7,0 5,9 

Nový Bor 8,6 9,5 6,7 7,0 14,4 14,1 11,4   9,0 8,0 6,3 

Okrouhlá 8,9 6,1 5,6 10,1 15,1 10,6 10,6   5,9 5,1 3,1 

Polevsko 9,6 9,6 6,4 8,0 16,0 15,5 11,2   7,4 6,9 4,9 

Prysk 14,8 16,4 6,6 9,8 18,0 13,1 10,2   5,9 6,4 2,4 

Radvanec 10,5 9,1 7,0 7,8 21,6 16,7 24,6   9,6 8,3 9,2 

Skalice u České Lípy 7,3 7,3 6,7 7,9 13,6 17,0 18,2   8,9 9,3 6,2 

Sloup v Čechách 6,7 6,7 6,7 10,0 36,7 23,3 10,6   6,9 7,8 6,1 

Slunečná 10,7 12,5 8,9 14,3 23,2 16,1 13,3   12,8 4,4 3,3 

Svojkov 12,8 9,6 7,7 10,9 18,8 15,7 21,4   8,4 6,9 6,1 

Svor 9,4 9,0 7,3 7,9 17,3 14,2 15,7   10,2 9,3 5,6 

Okres Česká Lípa 8,3 7,9 7,2 6,7 12,3 12,2 11,3 8,8 9,1 7,8 5,5 

Liberecký kraj 7,8 7,4 6,5 6,0 10,0 10,6 9,6 7,7 8,5 7,7 6,4 

Česká republika 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,4 8,2 7,5 6,0 

[Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce – pobočka Nový Bor] 

         V roce 2012 se sledovaly údaje pouze za okresy, kraje a celou ČR. 

       



   

   

  15 

 

Tabulka 10 Přehled vyplacených dávek v ORP Nový Bor 

PŘEHLED VYPLACENÝCH DÁVEK (v Kč) 

DÁVKY / ROK 2012 2013 2014 2015 (1-8) 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 94 055 255 95 235 890 93 058 068 62 914 987 

rodičovský příspěvek 58 294 456 52 963 357 46 184 232 29 963 270 

příspěvek na bydlení 18 600 462 22 940 269 26 579 083 18 491 855 

přídavek na dítě 11 393 930 10 858 000 10 712 160 6 776 510 

ostatní 5 766 407 8 474 264 9 582 593 7 683 352 

POMOC V HMOTNÉ NOUZI 33 116 142 39 852 051 40 001 869 21 181 596 

příspěvek na živobytí 24 887 932 28 175 199 28 053 159 15 534 940 

doplatek na bydlení 7 349 461 11 200 451 11 629 434 5 418 646 

mimořádná okamžitá pomoc 878 749 476 401 319 276 228 010 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 47 942 038 52 922 012 56 033 465 39 502 667 

příspěvek na mobilitu 2 853 200 3 296 000 3 335 200 2 230 800 

příspěvek na péči 43 437 600 47 883 400 50 718 400 35 293 800 

příspěvek na zvláštní pomůcku 1 651 238 1 742 612 1 979 865 1 978 067 

ZAMĚSTNANOST 22 982 192 21 069 185 22 527 171 13 582 622 
[Úřad práce – pobočka Nový Bor] 

Vysvětlení k tabulce č. 10 - Dávky SSP v kategorii ostatní zahrnují: dávky pěstounské péče, porodné 

a pohřebné. Dávky v kategorii zaměstnanost zahrnují: podpora v nezaměstnanosti, podpora při 

rekvalifikaci, uspokojení mzdových nároků nevyplacených zaměstnavatelem, který je v platební 

neschopnosti.  

 

Kriminalita 

Územní působnost obvodního oddělení Nový Bor (Katastrální území měst a obcí): 

Nový Bor, Bukovany, Janov, Pihel, Kamenický Šenov, Prácheň, Chotovice, Okrouhlá, Polevsko, 

Radvanec, Maxov, Skalice, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Prysk, Nový Oldřichov, Mistrovice 

Tabulka 11 Obecná kriminalita město Nový Bor  

OOP Nový Bor 2012 2013 2014 1.1. - 30.9.2015 

Obecná kriminalita 
celkem: 

443 574 414 335 

[Zdroj: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Libereckého kraje územní odbor Česká Lípa] 

 

Tabulka 12 Obecná kriminalita město Nový Bor – rozdělení dle věku – s důrazem na trestnou 

činnost 

OOP Nový Bor 2012 2013 2014 1.1. - 30.9.2015 

Stíháno, vyšetřováno 
osob (nezletilí 1-14 let) 

14 3 0 3 

Stíháno, vyšetřováno 
osob (mladiství 15-17 let) 

10 13 5 6 

[Zdroj: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Libereckého kraje územní odbor Česká Lípa] 
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Z pohledu Policie ČR jsou v současné době problémová místa v ORP Nový Bor pouze na konci 

Nemocniční ulice v Novém Boru a ubytovna v Severní ulici v Novém Boru. Rasově motivovaná trestní 

činnost se na našem území v současné době nevyskytuje. V území je výskyt dalších rizikových forem 

chování spojených se životem v sociálně vyloučeném prostředí, a to drobné krádeže, vzájemné 

napadání v rovině přestupku, rizikové chování spojené s nadužíváním alkoholu a omamných 

a psychotropních látek (OPL).  

Policie ČR je členem a aktivně se účastní v komisích prevence kriminality a podílí se na komunitním 

plánování v rámci spolupráce s městskou policií a samosprávami měst a obcí v rámci teritoria OOP 

Nový Bor.  

Pro Územní odbor Česká Lípa vykonává preventivní činnost kromě policistů zařazených na obvodních 

odděleních policie také por. Bc. Baláková Ivana, pracovnice oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie Libereckého kraje, která má v České Lípě detašované pracoviště. Jejím úkolem 

mimo jiných je i organizovat a provádět preventivní aktivity. Kromě toho poskytuje informační servis 

o činnosti policie. V souvislosti s její preventivní činností spolupracuje s Novým Borem jako členka 

komise prevence kriminality města Nového Boru 

K bezpečnosti obyvatel na území Novoborska by dle vyjádření zástupce PČR  přispělo zřízení 

městských a obecních policií v odlehlejších částech Novoborska, navýšení počtu policistů PČR 

a rozšíření kamerového systému.  

Spolupráce s územím je dle vyjádření pana plk. Mgr. Petra Rajta bezproblémová. Problémy se řeší 

průběžně. Komunikace s jednotlivými samosprávami, Policií ČR a Městskou policií Nový Bor funguje 

na dobré úrovni.  

1.2.  Analýza sociálních služeb ORP Nový Bor 

Analýza sociálních služeb ORP Nový Bor je zaměřena cíleně na popis stavu sociálních služeb v území 

dle příslušných paragrafů zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V úvodu kapitoly je uveden 

aktuální přehled poskytovatelů sociálních služeb působících na území regionu Novoborsko včetně 

tabulky s přehledem financování v této oblasti. Dále jsou popsány cílové skupiny, kterými se 

komunitní plán zabývá. 

Financování sociálních služeb 

Současný stav: 

Město Nový Bor již přes 10 let rozděluje finanční prostředky na aktivity sociálního charakteru 

prostřednictvím dotací.  Dosud nebyly zvlášť vyčleňovány prostředky na registrované sociální služby 

a na aktivity se sociálními službami související. Ostatní obce Novoborska pak poskytovaly finanční 

příspěvky individuálně, a to na základě podaných žádostí. 

 

 2012 2013 2014 2015 

Částka vyčleněná z rozpočtu města 
Nový Bor na sociální oblast1 

         
400.000,- 

         
400.000,- 

           
450.000,- 

       
650.000,- 

                                                           
1 Obsahuje náklady na registrované služby a aktivity související včetně protidrogové prevence 



   

   

  17 

 

Města Nový Bor, Cvikov a Kamenický Šenov mají své příspěvkové organizace, které provozují domy 

s pečovatelskou službou, tzv. DPS.  Město Nový Bor navíc prostřednictvím své příspěvkové organizace 

(Sociální služby města Nový Bor) provozuje i denní stacionář.  

Náklady na domy s pečovatelskou službou a denní stacionář: 

Obec 
Registrovaná 

služba 
2012 2013 2014 

Nový Bor 

Pečovatelská 
služba 

4.746.806,- 4.300.000,- 3.970.000,- 

Denní stacionář 553.194,-    500.000,-    730.000,- 

Cvikov2 
Pečovatelská 

služba 
              1.209.000,- 1.256.000,- 1.280.000,- 

Kamenický 
Šenov 

Pečovatelská 
služba 

   905.341,-    487.245,-    405.335,- 

 

Se začátkem roku 2015 došlo ke dvěma zásadním změnám:  

a) Financování sociálních služeb přešlo z MPSV na jednotlivé kraje. Systém se tak v rámci celé 

ČR stal nepřehledným, vzhledem k tomu, že každý kraj přistupuje k řešení individuálně. 

b) Byl novelizován zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tyto 

změny je nutné akceptovat při vyplácení finančních prostředků z rozpočtu obcí.     

Obě tyto změny s sebou přinesly mnoho nejasností do financování sociálních služeb. Především pro 

menší obce je situace značně nepřehledná. Liberecký kraj v této souvislosti vydal pro rok 2016 

Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb a pomocný materiál, který má sloužit jako metodická 

podpora obcím. V tomto materiálu se vychází z povinnosti jednotlivých obcí, které by dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, měly spolupracovat s krajem při určování sítě sociálních 

služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob v území a spoluvytvářet podmínky pro zajištění 

potřeb těchto osob.  

Na základě těchto zákonných povinností se pak dané problematice začal intenzivně věnovat Svazek 

obcí Novoborska, který toto téma zapracoval i do svých strategických materiálů. Dokument Strategie 

území správního obvodu ORP Nový Bor na období 2015 -2024 se zabývá oblastí sociálních služeb.  

K tomuto dokumentu je zpracován i Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Nový Bor na období 2016 – 2017, v němž je rozpracován cíl 1.2, který je zaměřený na 

vytvoření společného systému financování sociálních služeb na území Svazku obcí Novoborska.  

V současné době můžeme hovořit o přechodném období. Jednotlivé obce Svazku obcí Novoborska 

jsou totiž vedeny k tomu, že se musí spolupodílet na financování registrovaných sociálních služeb 

zařazených do základní sítě území, potažmo Libereckého kraje. Tento komunitní plán předpokládá, že 

koordinaci s obcemi, krajem, spolufinancování i tvorbu akčních plánů na jednotlivé roky převezme 

Svazek obcí Novoborska. Toto řešení by bylo přínosem jak pro poskytovatele (sjednocení žádostí za 

jednotlivé obce Novoborska), tak pro obce samotné (snížení administrativní náročnosti, přehlednost 

ve vyplácení příspěvků za celé území). 

 

 

                                                           
2 Obsahuje i náklady na DPS, služba bez dotací 
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Vize financování: 

Všechny obce Svazku obcí Novoborska zapojené do komunitního plánování (ORP Nový Bor + Nový 

Oldřichov) mají přehled o nákladovosti jednotlivých typů služeb i jednotlivých poskytovatelů 

působících v jejich území. Území ORP má vlastní „Síť sociálních služeb“, kterou pro Liberecký kraj 

jednou ročně (vždy k 31. 3.) aktualizuje. 

V souladu s principem financování z více zdrojů na daný typ služby přispívají obce přes Svazek obcí 

Novoborska poměrnou částí s přihlédnutím k počtu obyvatel v obci.  Předpokládaná výše dotace od 

obcí bude činit 10 - 30 % nákladů na službu v území dle druhu poskytované registrované služby. 

Všechny obce Novoborska automaticky ze svých rozpočtů následně vyčleňují částku, která pokryje 

tyto náklady. 
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Tabulka 13 Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v ORP Nový Bor 

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 

Druh sociální služby Název poskytovatele IČ Registrační číslo 
Forma 

poskytování 
Cílová skupina 

Odborné sociální poradenství D občanské sdružení 68455232 9813481 Ambulantní Všechny 
věkové 
kategorie 

Pracují pro všechny cílové 
skupiny dle přiloženého 
seznamu. 

Odborné sociální poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje, o.p.s. 

26593980 1840164 Ambulantní, 
terénní 

od 15let věku  Pracují pro všechny cílové 
skupiny dle přiloženého 
seznamu. 

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

26593980 7559709 Terénní od 3 let věku Senioři, osoby se zdravotním 
postižením, dle přiloženého 
seznamu 

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

26593980 1656576 Terénní Všechny 
věkové 
kategorie 

Senioři, osoby se zdravotním 
postižením, dle přiloženého 
seznamu 

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

26593980 2453453 Terénní Všechny 
věkové 
kategorie 

Osoby se zdravotním postižením 
dle přiloženého seznamu 

Azylové domy Farní charita Česká Lípa 70226148 1297986 Pobytová Všechny 
věkové 
kategorie 

oběti domácího násilí, rodiny s 
dítětem/dětmi, osoby bez 
přístřeší 

SAS pro rodiny s dětmi Farní charita Česká Lípa 70226148 2925974 Ambulantní, 
terénní 

  Rodina a děti 

Podpora samostatného bydlení FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 3596108 Terénní od 18 let věku  Osoby se zdravotním postižením 
dle přiloženého seznamu 

Chráněné bydlení FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 3865693 Pobytová od 16 let věku  Osoby se zdravotním postižením 
dle přiloženého seznamu 
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SAS pro OZP a seniory FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 8000499 Ambulantní, 
terénní 

  Osoby se zdravotním postižením 
a seniory dle přiloženého 
seznamu 

Odborné sociální poradenství Hospicová péče sv. Zdislavy, 
o.p.s. 

28700210 9543067 Ambulantní, 
terénní 

Všechny 
věkové 
kategorie 

osoby v krizi, osoby s jiným 
zdravotním postižením, senioři, 
osoby s chronickým 
onemocněním 

Odlehčovací služby Hospicová péče sv. Zdislavy, 
o.p.s. 

28700210 4343228 Terénní Všechny 
věkové 
kategorie 

senioři, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby 
se 
zdravotním postižením 

Kontaktní centra Most k Naději 63125137 3801846 Ambulantní od 15 let věku  Osoby závislé a ohrožené 
závislostí na návykových látkách 
a patologickým hráčstvím 

Terénní programy Most k Naději 63125137 8306216 Terénní od 15 let věku  Osoby závislé a ohrožené 
závislostí na návykových látkách 
a patologickým hráčstvím 

Sociální rehabilitace Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 2527518 Ambulantní, 
terénní 

  Osoby se zdravotním postižením 

Raná péče Středisko pro ranou péči 
Liberec, o.p.s. 

28731191 3959325 Ambulantní, 
terénní 

do 7 let věku 
dítěte 

Osoby se zdravotním postižením 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Tabulka 14 Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace) v ORP Nový Bor 

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace) 

Druh sociální služby Název poskytovatele IČ Registrační číslo 
Forma 

poskytování  
Cílová skupina 

Odborné sociální poradenství Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

70868476 4337287 Ambulantní Všechny věkové 
kategorie 

  

Telefonická krizová pomoc Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

70868476 5393471 Terénní Všechny věkové 
kategorie 

  

Intervenční centra Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

70868476 1701584 Ambulantní, 
terénní 

Všechny věkové 
kategorie 

  

Denní stacionáře Denní a pobytové sociální 
služby, příspěvková 
organizace 

48282961 2293541 Ambulantní od 7 - 64 let 
věku  

Osoby se zdravotním 
postižením 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Denní a pobytové sociální 
služby, příspěvková 
organizace 

48282961 2038560 Pobytová od 19 do 80 let 
věku  

Osoby se zdravotním 
postižením 

Domovy pro seniory Domov důchodců Sloup v 
Čechách, příspěvková 
organizace 

48282928 2291437 Pobytová od 65 let věku    

Domovy se zvláštním režimem Domov důchodců Sloup v 
Čechách, příspěvková 
organizace 

48282928 9835515 Pobytová muži od 50 let 
věku  

osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách, 
senioři 
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Týdenní stacionáře Jedličkův ústav, p.o., Týdenní 
stacionář - Dům F 

70932522 7722244 Pobytová   Osoby se zdravotním 
postižením  

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Jedličkův ústav, příspěvková 
organizace 

70932522 6940359 Pobytová   Osoby se zdravotním 
postižením  

Pečovatelská služba Město Cvikov 260410 2700736 Ambulantní, 
terénní 

nad 60 let u žen 
a 65 let u mužů 

senioři, osoby se zdravotním 
postižením 

Pečovatelská služba Město Kamenický Šenov 260622 1129034 Terénní   senioři, osoby s tělesným 
postižením  

Pečovatelská služba Sociální služby města Nový 
Bor, příspěvková organizace 

75143861 7901485 Ambulantní, 
terénní 

Senioři (od 65 
let), osoby se 
zdravotním 
postižením (od 
19 let) 

osoby se zdravotním 
postižením, senioři 

Denní stacionáře Sociální služby města Nový 
Bor, příspěvková organizace 

75143861 1280179 Ambulantní od 27 let věku  osoby se zdravotním 
postižením, senioři 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Cílová skupina – Rodina, děti a mládež 

Jednou z oblastí, kterou se Komunitní plánování zabývá, je cílová skupina Rodina, děti a mládež. Tato 

problematika zahrnuje nabídku aktivit, které vedou k minimalizaci nežádoucích společenských jevů 

ohrožujících děti a mládež. Dále sem řadíme podporu rodin s dětmi, které se ocitají v krizových 

sociálních situacích. Zahrnuje děti a mládež, rodiny úplné i neúplné, rodiny a děti se specifickými 

potřebami, rodiny a děti sociálně znevýhodněné, vyžadující speciální péči, pomoc a přístup. 

V neposlední řadě sem řadíme podporu odlehčovacích služeb pro rodiny s handicapovanými dětmi.  

Pracovní skupina (PRS 1) se svou činností snaží předcházet vzniku sociálně problémových situací 

prostřednictvím preventivních aktivit.  

Cílové skupiny pro potřeby plánování Cílové skupiny 

RODINA A DĚTI 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

osoby do 26 let věku opouštějící 
školská zařízení pro výkon ústavní 
péče 

rodiny s dítětem/dětmi 

 

Cílová skupina – Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Druhou oblastí, jíž se zabývá komunitní plán, je cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním 

postižením. Cílová skupina je rozdělena dle následující tabulky.  

Cílové skupiny pro potřeby plánování Cílové skupiny 

SENIOŘI (včetně cílové skupiny pečující osoby) 

Senioři 

Senioři se zdravotním postižením 

Senioři trpící 

neurodegenerativními 

onemocněními (osoby 

s Alzheimerovou demencí a jinými 

typy demencí) 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (včetně cílové skupiny 

pečující osoby) 

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 
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Cílová skupina – Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Poslední oblastí, kterou se Komunitní plánování zabývá, je cílová skupina Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Hlavním úkolem této skupiny je pravidelné mapování potřeb dané cílové skupiny, rozvoj 

dalších služeb dle potřebnosti skupiny včetně jejich financování. Je důležité podporovat osoby 

ohrožené sociálním vyloučením například z důvodu ztráty ekonomických zdrojů, ztráty bydlení, oběti 

domácího násilí a mnoho dalších. Podporou v této oblasti je snaha o zmírnění sociálního propadu, 

zhoršování životních podmínek, snížení zdravotních rizik. 

Cílové skupiny pro potřeby plánování Cílové skupiny 

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM, NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY A CIZINCI 

Podskupina obětí 

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 

oběti trestné činnosti 

osoby komerčně zneužívané 

Podskupina osob sociálně 
vyloučených 

osoby bez přístřeší 

osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

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

pachatelé trestné činnosti 

Osoby v krizi osoby v krizi 

Národnostní menšiny a cizinci 

etnické menšiny 

imigranti a azylanti 

osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

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

OSOBY ZÁVISLÉ A OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH 
LÁTKÁCH A PATOLOGICKÝM HRÁČSTVÍM 

Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách, 
osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy  
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1.3.  Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb 

Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb byla hodnocena na základě dotazníkové akce, 

která probíhala v území ORP Nový Bor od června do září 2015. První částí dotazníkové akce byly 

osobní rozhovory mezi zástupci jednotlivých obcí a měst a pracovnicemi OSVZ Nový Bor, druhou částí 

dotazník pro veřejnost. 

1.3.1. Průzkum veřejnost 

Obyvatelé obcí a měst ORP Nový Bor měli možnost se prostřednictvím dotazníku podílet na tvorbě 

Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska pro období 2016 - 2020. 

V dotazníku měli prostor se zamyslet nad potřebami svými i svých blízkých. 

Dotazník byl zveřejněn na stránkách města Nový Bor, na Facebooku Svazku obcí Novoborska 

a prostřednictví zástupců jednotlivých obcí a měst. Odpovědi napomohly k určování priorit 

v plánování sociálních služeb a nepřímo zlepšovat kvalitu života na Novoborsku.  

Akce se zúčastnilo celkem 308 respondentů (211 žen, 97 mužů), kteří odpovídali celkem na 9 otázek. 

Graf 2 Počet respondentů dotazníkového průzkumu 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Graf 3 Věkové složení respondentů dotazníkového průzkumu 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Na otázku, zda mají dotazovaní přehled o zdravotních a sociálních službách poskytovaných v území 

ORP Nový Bor, odpovědělo 233 (75,6 %) respondentů ANO a 75 (24,4 %) respondentů NE.  Z tohoto 

vyplývá, že veřejnost je v současné době dobře informována o dění v řešené oblasti, ale do budoucna 

je třeba se informační kampani i nadále věnovat. 

Graf 4 Získávání informací o poskytovaných službách 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Informace o zdravotních a sociálních službách občané Novoborska získávají především z Internetu, na 

Obecních úřadech, Úřadu práce, u poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, lékařů. (Jiné – 

respondenti volili jinou možnost či chtěli zvolit více možností, ale to dotazník neumožňoval). 

Na otázku: Využíváte v současnosti nebo jste v minulosti využili některou z nabízených služeb, 

odpovědělo 125 (40,6 %) respondentů, že ANO, a 183 (59,4 %) respondentů, že NE. Spokojenost 

s nabízenými službami u občanů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, převážně dobrá, 

v některých případech s menšími výhradami. Nejvíce využívanými službami jsou pečovatelské služby, 

úklid domácností, KDP Sluníčko, výkony zdravotní péče a poradenství.  

Graf č. 5. zobrazuje odpovědi na otázku, jaké služby v regionu postrádáte a rádi byste je využívali. Jak 

je ze zobrazení zřejmé, nejvíce požadovanými službami jsou služby spojené s péčí o seniory 

a zdravotně postižené osoby, dále bezplatné poradenství (právní, základní, odborné finanční) 

a zařízení pro osoby s duševním onemocněním.  

Graf 5 Chybějící služby v regionu 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Jak je zřejmé z Grafu 6, většina obyvatel ORP Nový Bor nemá povědomí o existenci Katalogu 

sociálních služeb a Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska. Je třeba 

se nad tímto pozastavit a zamyslet se nad zlepšením informovanosti obyvatel o existenci a funkčnosti 

těchto dokumentů.   
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Graf 6 Povědomí o Komunitním plánu a Katalogu sociálních služeb 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

1.3.2. Dotazníkové šetření obce  

Sociální pracovníci OSVZ MěÚ Nový Bor prováděli průzkum v jednotlivých obcích zapojených do 

komunitního plánování, který probíhal formou osobního rozhovoru se zástupcem dané obce či 

města. Součástí tohoto šetření byla také dotazníková akce probíhající na základních školách daných 

obcí.  
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 Město Cvikov je specifické tím, že vykonává státní správu a MěÚ je pověřeným úřadem II. stupně 

pro okolní obce (Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice a Svor).  

 Na obecním úřadě sídlí kontaktní pracoviště ÚP (oblast DHN).  

 Výkon činností na úseku SPOD je zajištěn sociálním pracovníkem MěÚ Cvikov za spolupráce 

s pracovnicemi MěÚ Nový Bor. Tento pracovník dále vykonává úkony sociální práce v souladu se 

zákonem v oblasti sociální prevence, sociálního poradenství a veřejného opatrovnictví. 

 Ve městě fungují základní i mateřská škola a také základní umělecká škola; tyto instituce organizují 

řadu zájmových kroužků pro děti místní i z okolních obcí. 

 Volnočasové aktivity pro veřejnost nabízí také DDM Cvikováček, FK Cvikov či městská knihovna. 

 Město podporuje nejen finančně řadu sdružení a organizací, které mají ve své gesci sociální 

činnost, jako je například Farní charita Č. L. (služba „Startér“ sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi – poskytnuta místnost na MěÚ), DD Krompach, Svaz zdravotně postižených, 

Římskokatolická farnost Cvikov (podporují akce spojené s farní mládeží – O. S. Beran), Most 

k naději – terénní anonymní služba se poskytuje na základě depistáže provedené organizací – obec 

dostává monitorovací zprávy.  Starosta města uvedl, že o místech i osobách, které mají problém 

s drogami, mají přehled.  

 Starosta vnímá jako problematické především užívání drog mladistvými (scházejí se v místním 

parku – tento problém by mohlo řešit nízkoprahové zařízení – navazována spolupráce s organizací 

Rodina v Centru), činnost MP OO PČR v rámci přestupků vnímá jako neúčinnou.  

 Dalším problémem je stárnutí obyvatel (1000 osob ve věku na 65 let). V současnosti má město 

21 míst v DPS, připravuje se vybudování Komunitního domu pro seniory, ve kterém by vznikla také 

komunitní místnost. Nejen o tuto cílovou skupinu pečuje Pečovatelská služba Cvikov, která je 

organizační složkou města. 

Obec: Chotovice 

Starosta:  Bohumil Mráček 

Kontaktní adresa: Chotovice 8, 473 01 Nový Bor 

Kontaktní telefon: 773 976 006 

Kontaktní e-mail: starosta.obecchotovice@seznam.cz 

WWW stránky:   http://www.obecchotovice.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 11 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 

děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (33 %) nebo v zájmovém kroužku 

(21 %), případně na jiném místě (les, zahrada… 17 %), s kamarádem (25 %) či s rodinou (45 %).  

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (25 %) a klubovna (15 %). 25 % respondentů uvedlo, že 

v obci postrádají například obchody nebo širší nabídku zájmových kroužků. 

 Dle vyjádření starosty obce poslední dobou u místních obyvatel klesá zájem o komunitní život 

a pořádané veřejné akce v průběhu roku jsou minimálně navštěvovány.  

 Jak uvedl starosta obce, byla zde diskutována možnost vybudování hřiště pro míčové sporty, 

knihovna s možností přístupu k veřejnému internetu. Otázkou ale zůstává, do jaké míry by 

sportoviště a další prostory byly využívány. 

 Zásadní sociální problém se v obci nevyskytuje. 
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 Mezi realizované či probíhající projekty zásadního významu starosta obce zařadil výstavbu budovy 

úřadu a revitalizaci lesoparku. 

 V plánu pak je vyvíjet iniciativu k výstavbě nového bezpečného silničního napojení na 

frekventovanou komunikaci I/9 spojující sousední Nový Bor s Českou Lípou. 

Obec: Kamenický Šenov 

Starosta:  Bc. František Kučera 

Kontaktní adresa: Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov 

Kontaktní telefon: 487 712 011 

Kontaktní e-mail: podatelna@kamenicky-senov.cz 

WWW stránky:  http://www.kamenicky-senov.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 115 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 

děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (39 %) nebo v zájmovém kroužku 

(21 %), s rodinou (33 %) či kamarádem (31 %). 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí veřejné sportoviště (31 %) a místo, kde by mohly trávit čas 

v příjemném prostředí (24%). 

 Ve městě je poskytováno preprimární i primární vzdělávání a své sídlo zde má také Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská. 

 Současné vedení města dlouhodobě usiluje o zřízení městské policie a kamerového systému, a to 

v důsledku nárůstu drobné majetkové kriminality. 

 Ve městě je v provozu knihovna, sklářské muzeum a k dispozici jsou také prostory městského kina. 

Společenské akce většího rozsahu jsou obvykle pořádány v kulturním domě, který je v majetku 

společnosti Preciosa Lustry a.s. 

 V Kamenickém Šenově působí řada sportovních oddílů, a to například FC (5 mladších kategorií), 

orientační běh nebo biatlon. 

  V Kamenickém Šenově je zřízeno odloučené pracoviště Diagnostického ústavu se sídlem 

v Boleticích. 

 Město se dvakrát ročně účastní tzv. Dne integrovaného záchranného systému. Spoluorganizátory 

celé řady veřejných akcí bývají také členové místního sboru dobrovolných hasičů. 

 Pro pořádání akcí ve venkovních prostorách slouží již několik let lokalita parkoviště u Panské skály. 

 Významným realizovaným projektem je vybudování Cyklostezky Varhany, která vede po bývalé 

trati lokálky z Kamenického Šenova do České Lípy. Na jejím vybudování participoval Svazek obcí 

Cyklostezka Varhany, jehož členy jsou Česká Lípa, Nový Oldřichov, Volfartice a Kamenický Šenov. 

 Dominantním zaměstnavatelem ve městě jsou zejména sklářské společnosti Preciosa - Lustry a.s. 

nebo Severosklo Kamenický Šenov s.r.o., dále zde působí několik menších soukromých sklářských 

firem. Řada obyvatel pak do zaměstnání dojíždí do Nového Boru, České Lípy, České Kamenice 

nebo do Děčína. 

 Starosta města neoznačil ve městě zásadní sociální problémy obecné povahy, zmínil pouze 

konkrétní problémy některých rodin. 
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 V majetku obce je několik obecních bytů, město disponuje také s DPS (nyní jsou volné 4 byty, 

které má DPS k dispozici). Tyto byty nejsou vázány na dotační titul bytů DPS a město je nabízí 

ostatním obcím k pronájmu. 

 Město podporuje sociální služby poskytované Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje, 

Farní charitou Česká Lípa, Hospicovou péčí paní Zdislavy. Péči o seniory a o zdravotně postižené 

zajišťuje pečovatelská služba DPS Kamenický Šenov.  

Obec: Krompach 

Starosta:  František Audes 

Kontaktní adresa: Krompach 49, 471 57 Krompach 

Kontaktní telefon: 488 572 229 

Kontaktní e-mail: oukrompach@seznam.cz 

WWW stránky:  http://www.obec-krompach.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 13 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 

děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (33 %) nebo na hřišti (24 %), 

případně na jiném místě (les, zahrada… 24 %), s kamarádem (35 %) partou vrstevníků (20 %) či 

s rodinou (15 %). 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí skatepark (24 %) a místo, kde by mohly trávit čas v příjemném 

prostředí (24 %). 29 % respondentů uvedlo, že v obci postrádají například koupaliště, rybník, 

cyklostezku nebo obchodní centrum. 

 V obci je aktivní především jednotka sboru dobrovolných hasičů a občanské sdružení - Sdružení 

pro Krompach. V obci se během roku koná celá řada akcí pro místní a širokou veřejnost, jako 

například: Advent (ve spolupráci s náboženskou obcí Cvikov – Mgr. Repka – farář), půlnoční mše, 

masopust, pálení čarodějnic, Cyrilo-Metodějské slavnosti nebo Buřtobraní. 

 Lidé se scházejí povětšinou venku, nemají k dispozici kryté prostory pro pořádání kulturních 

a jiných společenských akcí, funguje zde sousedská spoluúčast (u menších akcí se např. ženy 

dohodnou na pečení koláčů, zajištění občerstvení apod.) 

 Starosta obce plánuje získat finanční prostředky na vybudování kulturního centra a TIC, to by mělo 

v budoucnu vzniknout na návsi v areálu bývalého kravína, a to jako jednoduchá a účelová stavba 

pro potřeby shromáždění lidí a kulturního zázemí (rýsovala se určitá možnost ve spolupráci 

s partnerským městem Jonsdorf).  Spolupráce s Jonsdorfem se dle vyjádření starosty nevydařila, 

v současné době je v této souvislosti jednáno s obcí Oybin a je záměr spolupracovat v této oblasti 

s obcemi na území Německa. 

 Hlavní problém obce v souvislosti se sociální oblastí spatřuje starosta obce ve stárnutí obyvatel 

a v odlivu mladých lidí v produktivním věku. 

 Krompach je příhraniční obec, která je vyhledávanou chatařskou a chalupářskou oblastí. 

 Místní obyvatelé jsou zvyklí řešit problémy bez pomoci soc. služeb nebo jen s jejich minimálním 

využitím a jejich dostupnost je pro ně diskutabilní. 

 V obci nefungují dětské zájmové kroužky, dětí je zde obecně málo.  
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Obec: Kunratice u Cvikova 

Starosta:  Karel Minařík 

Kontaktní adresa: Kunratice 145, 471 55 Kunratice u Cvikova 

Kontaktní telefon: 487 751 729 

Kontaktní e-mail: oukunratice@mybox.cz 

WWW stránky:   http://www.kunraticeucvikova.eu/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 18 dětí věkového rozmezí 6 - 14 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (7) nebo v zájmovém kroužku 
(10), s rodinou (9), případně s partou kamarádů (7).  

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (11) a skatepark (6).  

 Obec v posledních pěti letech prodávala parcely na výstavu rodinných domů za symbolickou 1 Kč, 
díky tomu tak došlo k přistěhování mladých rodin a byla zde zřízena i MŠ. 

 Místní děti v obci docházejí do základní školy, která poskytuje primární vzdělávání na prvním 
stupni. 

 V obci jsou aktivní zejména sportovci a mládežnický oddíl sboru dobrovolných hasičů či TJ Dynamo 
Kunratice.  

 Dle vyjádření starosty obce jsou pro místní obyvatele organizovány se sborem dobrovolných 
hasičů pravidelné akce, jako je například hasičský ples, šibřinky, pálení čarodějnic, dětský den 
a další. 

 Pracovní příležitosti přímo v obci nabízí školství, pohostinství, případně soukromé podnikání, 
viz například sklárna pana Pačinka. Výroba a provozovny větších firem jsou pak v dojezdové 
vzdálenosti v N. Boru, Cvikově a v Liberci. 

 V obci zůstal zachován a je podporován obchod a pobočka České pošty (provozní doba 10 hodin) 
v majetku obce. 

 Obec má k dispozici 9 bytů pro „sociálně potřebné“ – forma garsoniéry, žadatel není omezen 
věkem, podmínka: nesmí vlastnit nemovitost, nesmí být dlužný vůči institucím. 

 Starosta neshledával zásadní problémy v obci z pohledu sociální problematiky, je zde evidována 
jedna osoba bez přístřeší. 

 Sociální služby v obci dosud nejsou využívány. 

Obec: Mařenice 

Starosta:  Dagmar Novotná 

Kontaktní adresa: Mařenice 26, 471 56 Mařenice 

Kontaktní telefon: 602 966 986 

Kontaktní e-mail: marenice@volny.cz 

WWW stránky:  http://www.obecmarenice.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 14 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (36 %) nebo v zájmovém kroužku 
(14 %), případně na jiném místě (les, zahrada… 25 %), s kamarádem (28 %), partou vrstevníků 
(12 %) či s rodinou (24 %). 20 % dotazovaných uvedlo, že nejčastěji tráví volný čas o samotě. 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (21 %) a skatepark (14 %). 29 % respondentů uvedlo, 
že v obci postrádají například více vrstevníků nebo veřejnou dopravu. 

mailto:oukunratice@mybox.cz
mailto:marenice@volny.cz
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 V obci není ZŠ ani MŠ, funkci vzdělávacího centra zde plní Obecní knihovna, kde je umožněn 
veřejnosti volný přístup k internetu, nachází se zde také pohostinství a obchod se smíšeným 
zbožím. Další občanská vybavenost je pak dostupná ve vzdálenějších městech, jako je například 
Cvikov, Jablonné v Podještědí nebo Nový Bor. 

 Dle vyjádření starostky je v Mařenicích pravidelně pořádána řada akcí zaměřených především na 
nejmenší obyvatele, jako je například Mařenická pouť, pálení čarodějnic, dětský maškarní 
karneval, Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočních stromků nebo pohádkový les či dětský den. 
Dříve narození se pak mohou účastnit tematických setkání seniorů. 

 Výrazné sociální problémy pak v obci nejsou zaznamenávány, neevidují zde ani problémové rodiny 
s dětmi či přímé bezdomovectví. 

 Problém představuje stárnutí obyvatel, v této souvislosti byla zmíněna problematika ochrany 
životního prostředí. Jelikož se Mařenice nacházejí na území CHKO, je zde komplikovanější situace 
v souvislosti s výstavbou nových domů. Žijí zde stále více pouze rekreanti a populace stárne. 

 Z nabídky sociálních služeb v regionu jsou v Mařenicích využívány zejména ty, které poskytuje 
především KDP Sluníčko Nový Bor a Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje. 

Obec: Nový Bor 

Starosta:  Mgr. Jaromír Dvořák 

Kontaktní adresa: náměstí Míru 1, 473 01 

Kontaktní telefon: 487 712 312 

Kontaktní e-mail: starosta@novy-bor.cz 

WWW stránky:  http://www.novy-bor.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 680 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (26 %) nebo v zájmovém kroužku 
(nejčastěji v DDM, při ZŠ, ZUŠ a TJ, 28 %), na hřišti (18 %), případně na jiném místě (les, zahrada… 
14 %), s rodinou (27 %), s kamarádem (28 %) či partou vrstevníků (23 %)  

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (20 %). 15 % z dotazovaných by v obci přivítalo nějaké 
příjemné místo, kde by se děti mohly setkávat se svými vrstevníky. Téměř čtvrtina dotazovaných 
vyslovila přání, aby v obci bylo zbudováno koupaliště, krytý bazén nebo více obchodů. 

Obec: Nový Oldřichov  

Starosta:  Bc. Marcela Novotná 

Kontaktní adresa: Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov 

Kontaktní telefon: 487 727 220 

Kontaktní e-mail: uradoldrichov@seznam.cz 

WWW stránky:  http://www.obecnovyoldrichov.cz/ 

 Dětem v obci nejvíce chybí skatepark a koupaliště. 

 V obci je obyvatelům k dispozici obecní knihovna, fotbalové hřiště, multifunkční hřiště s umělým 
povrchem, sestavy herních prvků pro děti do 12 let a také tělocvična.  

 Svou činnost zde aktivně rozvíjí sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub (fotbal), karate, šerm, 
Český zahrádkářský svaz, Unie rodičů a přátel školy.  

mailto:starosta@novy-bor.cz
mailto:uradoldrichov@seznam.cz
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 Atraktivní lokalitou obce jsou Historické hasičské muzeum, Cyklostezka Varhany, vyhlídková trasa 
po obci, Centrum pro vzdělávání a kulturu.  

 Pravidelně se v obci koná Tradiční hasičská pouť, plesy, mezinárodní hasičské závody, Mikulášské 
nadílky, stezky odvahy, pouštění draků, Vánoční a velikonoční chystání, posezení se seniory, Káva 
se starostkou a místostarostkou, bleší trhy, hasičské akce, dětský den, 1. máj, čarodějnice, 
halloweenské spaní, stavění májky. Obyvatelům obce i jejím návštěvníkům své služby poskytuje 1 
restaurační zařízení a Centrum pro vzdělávání a kulturu.  

 V současnosti v Novém Oldřichově funguje mateřská škola a základní škola, která umožňuje 
vzdělávání na I. stupni.  

 K nejzásadnějším problémům patří dosud chybějící kanalizace s centrálním čištěním, stejně jako 
stav místních komunikací.  

 Mezi plánované záměry obce patří snaha o další navyšování rozpočtu díky dotacím. Na základě 
těch je pak možno více rozvíjet obec ve všech možných směrech.  

 V obci se vyskytují závažné sociálně-patologické jevy, do kterých obec zahrnuje drogy, drobné 
krádeže a vandalismus. Nejsou zde evidovány žádné osoby bez přístřeší.  

 Obec přímo podporuje spolky, které v obci působí, spolupracuje s Klubem cystické fibrózy.  

 Pracovní příležitosti jsou v místě omezené. Většina obyvatel v produktivním věku tak do 
zaměstnání dojíždí nejčastěji do Nového Boru, Kamenického Šenova, České Kamenice či České 
Lípy.  

Obec: Okrouhlá 

Starosta:  Ing. Štefan Pňaček 

Kontaktní adresa: Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

Kontaktní telefon: 487 726 605 

Kontaktní e-mail: starosta@ouokrouhla.cz 

WWW stránky:  http://www.ouokrouhla.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 21 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (23 %) nebo v zájmovém kroužku 
(31 %), případně na jiném místě (les, zahrada… 17 %), s kamarádem (39 %) partou vrstevníků 
(19 %) či s rodinou (25 %).  

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (22 %) a skatepark (22 %) nebo místo, kde by se mohly 
setkávat s vrstevníky v příjemném prostředí (26 %). 19 % respondentů uvedlo, že v obci postrádají 
například koupaliště či nákupní centrum. 

 Dle vyjádření starosty vyvíjí v obci aktivitu v souvislosti s komunitním životem jeden spolek, a to 
Orel provozující místní sportoviště. Komunitní centrum v Okrouhlé do jisté míry supluje sál místní 
restaurace, kde se několikrát ročně pořádají zábavy a kulturně společenské akce organizované 
obcí, školou. Místní školou povinné děti pak mají možnost navštěvovat zájmové kroužky 
organizované zdejší základní školou. 

 Zásadní sociální problém se v obci nevyskytuje. Jak uvedl starosta obce, mezi obyvateli začínají 
převažovat senioři, přičemž tuto skutečnost vnímá do budoucna jako jeden z možných zdrojů 
problémů v sociální oblasti. 

 Péče a pomoc seniorům se zde dosud řeší v rámci rodinné subsidiarity. 

 Místní senioři se neorganizovaně sdružují se seniory z blízkého Nového Boru a spontánně pořádají 
společné výlety a procházky po okolí. 

 Mezi plánované významné projekty patří mimo jiné záměr vybudování chodníku pro pěší, 
propojujícího obec Okrouhlá se sousedním Novým Borem, z těch již realizovaných je to oprava 
budov v majetku obce či vznik odpočinkového místa v centru obce s naučnou tématikou. 

mailto:starosta@ouokrouhla.cz
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 Dle starosty pak v obci na výborné úrovni funguje spolupráce se Svazkem obcí Novoborska. 

 Obec je jedním z míst, které leží na úseku běžeckých tratí Lužické magistrály, k letnímu vyžití je za 
příznivých podmínek využívána požární nádrž, kde je umožněné koupání na vlastní nebezpečí. 

 V obci se nenachází žádný významný zaměstnavatel, ale je zde provozována chráněná dílna. 
Obyvatelé v produktivním věku dojíždějí za prací nejčastěji do Nového Boru, České Lípy nebo 
Mladé Boleslavi. 

Obec: Polevsko 

Starosta:  Martina Rašínová 

Kontaktní adresa: Polevsko 152, 471 16 Polevsko 

Kontaktní telefon: 487 727 731 

Kontaktní e-mail: starosta@polevsko.info 

WWW stránky:  http://www.polevsko.info/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 46 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (26 %) nebo v zájmovém kroužku 
(29 %) a na hřišti (17 %) případně na jiném místě (les, zahrada… 15 %), s kamarádem (29 %), 
partou vrstevníků (20 %) či s rodinou (26 %). 19 % dotazovaných uvedlo, že nejčastěji tráví volný 
čas o samotě. 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (14 %) a skatepark (23 %). 23 % respondentů uvedlo, 
že v obci postrádají například koupaliště či nákupní centrum. 

 V obci aktivně působí klub důchodců, oddíl běžců na lyžích, fotbalový klub a oddíl sjezdového 
lyžování. Zmíněné subjekty ve spolupráci s obcí pořádají nejrůznější sportovní, kulturní či zábavné 
akce pro širokou veřejnost. Mezi pravidelné akce patří mimo jiné dětský den, vítání prázdnin, 
loučení s létem, Mikulášská besídka, obecní ples, výstava betlémů, a oblibu si získává i retro 
prvomájový průvod. 

 Dle vyjádření starostky obce se v Polevsku nevyskytuje žádný závažný sociální problém. Péče 
o místní seniory probíhá obvykle v rámci rodiny. Obec pak občanům finančně přispívá na nákup 
obědů od rozvážkové služby. 

 Průměrný věk obyvatel činí 41 let. V obci působí několik menších zaměstnavatelů. Většina 
obyvatel v produktivním věku do zaměstnání dojíždí do Nového Boru, České Lípy, případně do 
Mladé Boleslavi. 

 Mezi realizovanými nebo plánovanými projekty většího rozsahu starostka obce uvedla například 
výstavbu chodníku pro pěší v úseku od návsi k místní základní škole, opravu kostela, zamýšlenou 
úpravu vodní nádrže pro účely koupání nebo vybudování polyfunkčního domu, v němž by obec 
měla technické zázemí a jehož část by sloužila pro potřeby společenského a komunitního života 
v obci. 

 Pro volnočasové aktivity lze v obci využít například tenisové kurty, fotbalové hřiště nebo 
víceúčelové sportoviště v areálu školy, dále pak naučnou stezku a v zimním období upravené 
běžecké tratě v blízkém okolí či sjezdovku. 
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Obec: Prysk 

Starosta:  Bc. Jan Sviták 

Kontaktní adresa: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk 

Kontaktní telefon: 487 767 520 

Kontaktní e-mail: ou.prysk@prysk.cz 

WWW stránky:  http://www.prysk.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 13 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (4) nebo v zájmovém kroužku (9), 
s rodinou (4), případně s partou (3).  

 Dětem pak v obci nejvíce chybí skatepark (4). 

 V obci je pro děti zajištěno preprimární i primární vzdělávání (1. - 5. ročník). Dle vyjádření starosty 
obce výborně funguje spolupráce mezi vedením obce a zdejší školou. Bylo zde ustaveno také 
dětské zastupitelstvo, jehož cílem je vzbudit dětech zájem o obecní život. 

 Pro Prysk je typické poloviční rozdělení na starousedlíky a obyvatele, kteří zde vlastní nemovitost 
k rekreačním účelům a v obci pobývají v době turistické sezóny nebo o víkendech. 

 V obci funguje komunitní život, do kterého se zapojují jak stálí obyvatelé, tak rekreanti. Během 
celého roku se zde koná celá řada akcí, které svým významem a oblibou překračují hranice 
regionu. Za tyto aktivity pak byla obec několikrát oceněna v rámci soutěže Vesnice roku, a to 
v kategorii společenský život a práce s dětmi a mládeží. 

 V obci je aktivní i Klub seniorů a k dispozici je občanům také knihovna s veřejně přístupným 
internetem. 

 Starosta má přehled o svých občanech, obec organizuje často společenská setkání, při kterých se 
dozvídá o problémech v obci. Zásadní problém v sociální oblasti se v obci nevyskytuje. Obec má 
zřízenu Komisi pro sociální záležitosti obce – poradní orgán obce (mapuje terén). Osoby bez 
přístřeší zde evidovány nejsou. 

 Ze sociálních služeb jsou využívány zejména ty, které poskytuje KDP Sluníčko Nový Bor. 

 V obci má svůj provoz sklářská společnost Preciosa, další významný zaměstnavatel se v Prysku 
nevyskytuje a obyvatelé v produktivním věku tak do zaměstnání dojíždějí nejčastěji do České 
Kamenice, Kamenického Šenova, Nového Boru, Děčína nebo do České Lípy. 

Obec: Radvanec 

Starosta:  Ing. Petr Ullrich 

Kontaktní adresa: Radvanec 75, 473 01 Nový Bor 

Kontaktní telefon: 487753551 

Kontaktní e-mail: radvanec@iol.cz 

WWW stránky:  http://www.radvanec.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 5 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (27 %) nebo v zájmovém kroužku 
(27 %), na hřišti (18 %), případně na jiném místě (les, zahrada… 18 %), s kamarádem 
(3 respondenti) či partou vrstevníků (2 respondenti). 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (3 respondenti) a skatepark (skatepark). Dva 
z dotazovaných by v obci přivítali i samoobsluhu nebo bazén. 

mailto:ou.prysk@prysk.cz
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 Dle informací, poskytnutých starostou obce zde funguje Lužický horský spolek, zaměřený na 
cyklistický sport, dále se v prostorách obecního úřadu pravidelně scházejí místní ženy, a to za 
účelem sportovních aktivit. Ve stejných prostorách se v průběhu roku konají i různé společenské 
a kulturní akce. Pravidelnou každoroční akcí regionálního významu je poté Antonínská pouť. 

 Zásadní sociální problém se v obci nevyskytuje, v posledním období se ale do jedné z místních 
nemovitostí v soukromém vlastnictví stěhují sociálně slabí obyvatelé, kteří však nemají v obci 
trvalé bydliště. Jak uvedl starosta, v řešení nastalé situace nemá vedení obce potřebnou 
legislativní oporu. 

 Mezi realizované či plánované projekty pak starosta obce zařadil například vybudování kanalizace, 
vodovodu, mostků přes místní tok či revitalizaci návsi. Ve fázi záměru je poté vybudování 
cyklostezky a chodníku od Radvaneckého rybníku směrem do Nového Boru. 

 Místní obyvatelé v produktivním věku pak nejčastěji dojíždějí do zaměstnání do Nového Boru 
nebo do České Lípy. V této souvislosti pak vzniká i návaznost školní docházky místních dětí. 

Obec: Skalice u České Lípy 

Starosta:  Jiří Löffelmann 

Kontaktní adresa: Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy 

Kontaktní telefon: 487 721 131 

Kontaktní e-mail: obec@skaliceuceskelipy.cz 

WWW stránky:  http://www.skaliceuceskelipy.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 63 dětí věkového rozmezí 10 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 
děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (38,5 %) nebo na hřišti (17 %), 
s kamarádem (31 %) či partou vrstevníků (24 %). 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí veřejné sportoviště (22 %) a skatepark (21 %). 

 V obci je obyvatelům k dispozici obecní knihovna, fotbalové hřiště, multifunkční hřiště s umělým 
povrchem a také sestavy herních prvků pro děti do 12 let. 

 Svou činnost zde aktivně rozvíjí sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub (fotbal a kuželky), 
střelecký klub, rybářský spolek či cyklistické sdružení nebo mažoretky. 

 Atraktivní lokalitou obce je obora daňčí a jelení zvěře. 

 Pravidelně se v obci koná Svatoanenská pouť a Novoroční ohňostroj. Obyvatelům obce i jejím 
návštěvníkům své služby poskytují 2 restaurační zařízení z toho jedno se společenským sálem. 

 V současnosti ve Skalici funguje mateřská škola a základní škola, která umožňuje vzdělávání na 
I. i II. stupni. 

 K nejzásadnějším problémům patří dosud chybějící kanalizace s centrálním čištěním, stav místních 
komunikací a nedostatek vhodných bytů pro seniory. 

 Mezi plánované záměry obce patří snaha o další navyšování počtu obyvatel (1800 – 2000). 

 V obci se nevyskytují žádné závažné sociálně-patologické jevy a nejsou zde evidovány žádné osoby 
bez přístřeší. 

 Obec přímo podporuje místní handicapované občany (sbírka na kochleární implantát, notebook), 
dále poskytuje podporu Farní charitě, Centru zdravotně postižených Libereckého kraje nebo 
příspěvky spolkům, působícím v obci. 

 Pracovní příležitosti jsou v místě omezené. Většina obyvatel v produktivním věku tak do 
zaměstnání dojíždí nejčastěji do Nového Boru či České Lípy. 
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Obec: Sloup v Čechách 

Starosta:  Jaromír Studnička 

Kontaktní adresa: Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách 

Kontaktní telefon: 487 753 562 

Kontaktní e-mail: starosta.ousloup@seznam.cz 

WWW stránky:  http://www.obecsloupvcechach.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 

děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (33 %) nebo v zájmovém kroužku 

(30 %), s rodinou (35 %) či kamarádem (29 %). 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí veřejné sportoviště (41 %) a místo, kde by mohly trávit čas 

v příjemném prostředí (18 %). 

 Dle vyjádření starosty v obci funguje několik spolků a sdružení, které se podílejí na komunitním 

životě v obci, a to především sbor dobrovolných hasičů, rybáři či stolní tenisté, kteří mezi svými 

členy mají i hendikepované osoby. 

 Výborně hodnocená je součinnost obce s místní základní školou, která se iniciativně zapojuje do 

organizace pravidelných i jednorázových akcí sportovního či kulturního charakteru. 

 V obci bylo vybudováno komunitní centrum, které je hojně využíváno právě pro činnost 

jednotlivých spolků a sdružení, ale také pro širokou veřejnost. Konají se zde mimo jiné výstavy, 

přednášky, kulturní akce nebo zábavy. 

 Dalším místem setkávání jsou pak areály přírodního koupaliště a Lesního divadla. 

 V obci nejsou zaznamenávány závažné sociální problémy. Péče o místní seniory je většinou řešena 

v rámci rodinné subsidiarity. Nevyskytuje se tu ani výrazný problém v souvislosti s návykovými 

látkami, kriminalitou nebo vandalismem. 

 Vedení obce vnímá jako problém v sociální oblasti institut veřejného opatrovnictví a s ním 

související legislativu, která zejména administrativně enormně zatěžuje obec. 

 V obci je provozován Domov důchodců a Domov se zvláštním režimem. 

 Jak uvedl starosta obce, v obci by v budoucnu rádi realizovali výstavbu sportovního areálu 

v sousedství základní školy, podíleli se na rekonstrukci sakrálních památek a vybudování zařízení 

pro paliativní péči. 

 Aktuálně chystaným rozsáhlým projektem v obci je vybudování kanalizace. 

 Obec nedisponuje byty ve svém majetku. 

 Obyvatelé obce povětšinou dojíždějí do zaměstnání do Nového Boru či do České Lípy, případně do 

vzdálenějších měst. 

 Dominantní spádový zaměstnavatel se na území obce nenachází. 

 Obec je i v rámci celé České republiky vnímána jako vyhledávané turistické středisko, během 

sezóny se pak počet osob v obci až trojnásobně zvyšuje. Byly zde vybudovány také vyhlídkové 

turistické okruhy. 

  

mailto:starosta.ousloup@seznam.cz
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Obec: Slunečná 

Starosta:  Jiří Holovčák 

Kontaktní adresa: Slunečná 104, 473 01 pošta Nový Bor 

Kontaktní telefon: 487 837 061 

Kontaktní e-mail: slunecna@slunecna.info 

WWW stránky:  http://www.slunecna.info/ 

 V obci není zřízeno školské zařízení, spádová MŠ a ZŠ je pak v nedaleké Skalici u České Lípy. 

 Obec Slunečná se potýká s nedostatečnou dopravní obslužností. Do obce zajíždí autobus, ale 

pouze ve směru Nový Bor - Slunečná a obráceně, není však zajištěno přímé spojení do České Lípy. 

O letních prázdninách zajíždí autobus do Slunečné pouze dvakrát denně. O autobus s nižší 

přepravní kapacitou, který by zajišťoval spojení do České Lípy a zpět, vedení obce žádalo dosud 

bez úspěchu.  

 Ve Slunečné je v provozu obecní knihovna. Na společenském životě obce se výraznou měrou 

podílí Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů. Pravidelně se zde konají akce, jako je například 

pálení čarodějnic nebo loučení s létem.  V obci nyní funguje jedna restaurace a dva penziony. 

 Slunečná je významnou rekreační lokalitou nejen regionálního významu. Je zde vysoká 

koncentrace chatařů a chalupářů. 

 Závažné sociální problémy či sociálně patologické jevy se v obci nevyskytují. 

 Dle starosty obce je v této souvislosti největším problémem stárnutí obyvatelstva. 

 V obci se nenachází žádný dominantní zaměstnavatel, lidé v produktivním věku tak do zaměstnání 

dojíždějí nejčastěji do České Lípy nebo Nového Boru. 

 Sociální služby, které obec podporuje, jsou poskytovány Centrem zdravotně postižených 

Libereckého kraje. 

Obec: Svojkov 

Starosta:  Gustav Pilz 

Kontaktní adresa: Svojkov 12, 471 53 Svojkov 

Kontaktní telefon: 487 753 168 

Kontaktní e-mail: ousvojkov@mybox.cz 

WWW stránky:  http://svojkov.sweb.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 9 dětí věkového rozmezí 10 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 

děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (33 %) nebo v zájmovém kroužku 

(33 %), případně na jiném místě (les, zahrada… 13 %), s kamarádem (27 %) či s rodinou (27 %), 

případně o samotě (27 %).  

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (27 %) a zkušebna pro hudební skupiny (18 %). 9 % 

respondentů uvedlo, že v obci postrádají například akvapark, kino nebo více akcí pořádaných pro 

děti. 
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 V obci je nejaktivnější místní Sbor dobrovolných hasičů, který se nad rámec své běžné činnosti 

zaobírá i organizováním řady akcí, které mají společenský, sportovní či osvětový charakter. Mezi 

akce regionálního významu v poslední době patří například dřevosochání nebo folkový festival. 

 V obci je již několik let v provozu venkovní multifunkční sportovní areál využívaný místními 

obyvateli i návštěvníky ze sousedních obcí. 

 Dle vyjádření starosty v obci narostl počet dětí ve věku od 2 - 10 let. 

 V brzké době zde bude v provozu soukromá mateřská škola, jejíž vznik vedení obce vítá. 

 Závažný sociální problém se v obci nevyskytuje. 

 Obec se v několika posledních letech stala vyhledávanou rezidenční lokalitou, a to pro svou 

zeměpisnou orientaci na jižní světovou stranu a atraktivitu okolní přírody. 

 Dle vyjádření starosty obce jsou mezi zamýšlenými projekty například výstavba chodníku pro pěší 

k budově místního zámečku, vybudování technického zázemí v zámecké zahradě, zázemí pro 

hasiče, pouliční osvětlení nebo přestavba budovy obecního úřadu. 

Obec: Svor 

Starosta:  Ing. Kateřina Jonáková 

Kontaktní adresa: Svor 195, 471 51 Svor 

Kontaktní telefon: 487 751 522 

Kontaktní e-mail: svor@obecsvor.cz 

WWW stránky:  http://www.obecsvor.cz/ 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 55 dětí věkového rozmezí 6 - 18 let. Ze šetření vyplynulo, že 

děti a mládež tráví nejčastěji svůj volný čas v domácím prostředí (31 %) nebo v zájmovém kroužku 

(16 %) a na hřišti (16 %) případně na jiném místě (les, zahrada… 23 %), s kamarádem (25 %) partou 

vrstevníků (21 %) či s rodinou (28 %). 11 % dotazovaných uvedlo, že nejčastěji tráví volný čas 

o samotě. 

 Dětem pak v obci nejvíce chybí sportoviště (25 %) a skatepark (17 %). 17 % respondentů uvedlo, 

že v obci postrádají například více akcí pro děti, jako jsou různé turnaje, hry, koncerty… 15 % 

dotazovaných by v obci přivítalo vybudování místa, kde by docházelo k setkávání vrstevníků 

v příjemném prostředí. 

  V obci nabízejí své služby místním i návštěvníkům dvě restaurace. Nachází se zde také kulturní 

dům, určený primárně pro akce pořádané obcí, obchod, v obci funguje fotbalový klub, jeho 

členové opravují hřiště, pořádají akce společenského a sportovního charakteru, 

v místní  tělocvičně probíhá pravidelné cvičení pro matky s dětmi, zájmové kroužky jsou 

organizovány zdejší základní školou. Většina dětí staršího školního věku pak navštěvuje 

volnočasové aktivity v sousedním Cvikově. 

 Starostka obce se obává, že v důsledku vybudování cyklostezky „Zdislava“ z Nového Boru přes 

Svor do Bílého kostela by v budoucnu mohlo dojít k přiblížení prostitutek blíže k obci. Ty své 

aktivity provozují v současnosti podél hlavního silničního tahu na Liberec.  

 V obci se téměř nevyskytuje fluktuace obyvatel, neubytovávají se zde sociálně nepřizpůsobivé 

osoby ani rodiny, kriminalita v obci je minimální, zvyšuje se pouze v případě propuštění obyvatel 

obce z výkonu trestu. V obci nejsou zaznamenávány žádné osoby bez přístřeší. 

mailto:svor@obecsvor.cz
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 Ve Svoru místní obyvatelé využívají sociálních služeb, které poskytuje Centrum pro zdravotně 

postižené LK, do obce zajíždí ke starším občanům také pečovatelská služba KDP Sluníčko, obec 

finančně podporuje rozvoz obědů. 

 Ve Svoru se nachází provozovna kovovýroby, výroby oken, jedno pracovní místo bylo zřízeno 

rovněž přímo pro potřeby obecního úřadu, jedná se o údržbu pozemků obce. 

 K dispozici je zde 21 obecních bytů, 1 byt má obec rezervní pro případ nouze. 

 V současnosti obec nevykonává opatrovnictví žádné osobě. 
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1.4. SWOT analýza 

Na základě vyhodnocení všech informací a relevantních dat, s přihlédnutím k vyjádření členů pracovních skupin a koordinační skupiny komunitního 

plánování byly formulovány následující výroky SWOT analýzy sociálních služeb v ORP Nový Bor. SWOT analýza je metoda, pomocí níž je možné identifikovat 

silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats). 

Tabulka 15 SWOT analýza sociálních služeb 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1 Existence a funkčnost sítě sociálních služeb na území ORP  W1 Nevyjasněné financování v oblasti sociálních služeb 

S2 
Nadstandardní pokrytí sítí poskytovatelů sociálních služeb 

W2 
Nepropojenost systému zdravotnických a sociálních služeb, územní 

roztříštěnost lékařských ordinací 

S3 
Nadstandardní spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a 

orgány státní správy 
W3 

Chybějící systém spolufinancování sociálních služeb zejména z obcí I. a II. typu 

S4 
Vstřícný přístup orgánů samospráv k řešení problémů v sociální 

oblasti 
W4 

Chybí nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP 

S5 Dlouhodobá tradice systému plánování sociálních služeb W5 Chybí pobytová zařízení se zvláštním režimem 

S6 
Provázanost Komunitního plánu s ostatními rozvojovými a 

strategickými dokumenty 
W6 

Chybí pobytové odlehčovací služby pro pečující osoby, pečované osoby 

(senioři, děti) 

S7 
Dlouholetá podpora sociálních služeb dotačními tituly města 

Nový Bor 
W7 

Absence prostupného bydlení v menších obcích ORP 

S8 Existence komise prevence kriminality W8 Nedostatečná kapacita zařízení pro osoby s duševním onemocněním 

S9 

Fungující terénní programy pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, pro osoby užívající návykové látky, pro osoby 

s duševním onemocněním 

W9 

Nedostatečná informovanost obyvatel o sociální oblasti a Komunitním plánu a 

malý zájem obyvatel o dění v obcích 

S10 Fungující spolky a vznikající komunity na Novoborsku W10 Nedostatečné pokrytí kamerovým systémem v rámci ORP 

S11 
Zapojení pracovních skupin KPSS do procesu hodnocení a 

financování služeb a aktivit v sociální oblasti 
W11 

Absence bezpečnosti 
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HROZBY PŘÍLEŽITOSTI 

T1 Nepříznivý demografický vývoj (stárnutí obyvatelstva) O1 Meziobecní spolupráce v rámci obcí Svazku obcí Novoborska 

T2 
Nejistota spojená s očekávanými změnami systému financování 

sociálních služeb a legislativy 
O2 

Využívání dotačních zdrojů včetně Evropského sociálního fondu (ESF) 

T3 

Nedostatečné ohodnocení práce v sociálních službách a z toho 

plynoucí zvýšená fluktuace a demotivace kvalifikovaného 

personálu (nedostatek kvalifikovaných sociálních pracovníků 

ochotných pracovat v sociálních službách) 

O3 

Snaha o vytvoření spolufinancování v rámci Svazku obcí Novoborska (dotační 

programy) 

T4 
Neprovázaný systém kontroly kvality poskytování sociálních 

služeb (kraj, Úřad práce) 
O4 

Využívání katalogu sociálních služeb k informovanosti občanů 

T5 
Vznik dalších neregistrovaných sociálních služeb bez možnosti 

ovlivnit kvalitu a úroveň poskytovaných služeb 
O5 

Vznik sociálních podniků 

T6 

Rostoucí počet osob s chronickým duševním onemocněním, 

ohrožených sociálním vyloučením a stářím (nedostatek kapacit 

sociálních služeb a zařízení) 

O6 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

T7 
Narůstající administrativní nároky na poskytovatele sociálních 

služeb 
O7 

Inspirace v zahraničí, možnost přeshraniční spolupráce v sociální oblasti 

(Německo, Polsko) 

T8 
Vyřešení využití objektu bývalé LDN v Novém Boru 

O8 
Informační kampaň o zapojení obcí do informovanosti obyvatel o sociálních 

službách 

T9 
Příliš štědrý sociální systém nemotivující k nástupu do 

zaměstnání 
O9 

Zlepšení spolupráce s vedením škol a praktickými lékaři 

T10 Legislativní úprava využití Příspěvku na péči O10 Transformace sociálních zařízení (Mařenice) 

T11 
Neochota či neschopnost klientů využívat Příspěvek na péči k 

úhradě sociálních služeb 
O11 

Využití potenciálu místních komunit 

T12 Změna politického vedení obcí a měst ORP Nový Bor (SON) O12 Stabilizace terénních služeb pro seniory a zdravotně handicapované 
[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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1.5. Závěry a doporučení pro návrhovou část komunitního plánu 

Hlavní analytické závěry, které vyplynuly z vyhodnocení nashromážděných dat a poznatků z celého 

území ORP Nový Bor, byly zpracovány do podoby SWOT analýzy stavu sociálních služeb v ORP Nový 

Bor (kapitola 1.4.). Jednotlivé výroky SWOT analýzy byly po projednání členy koordinační skupiny 

komunitního plánování hlavním podkladem pro formulování strategických cílů a opatření, vedoucích 

k jejich dosažení v rámci návrhové části „Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku 

obcí Novoborska pro období 2016 - 2020“. 

Analytické závěry jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Libereckém 

kraji 2014 – 2017 (dále jen SPRSS LK), korespondují s principy aktuální sociální politiky Evropské unie 

a České republiky.  
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 

2.1. Vize (rok 2020) 

Dlouhodobá vize rozvoje vyjadřuje představy o budoucím stavu zajišťování nabídky a účelném 

využívání sociálních služeb v obcích ORP Nový Bor, představy o situaci v celé sociální oblasti 

v dlouhodobém výhledu. Vize je formulována jako představa cílového stavu pro rok 2020 a jsou v ní 

obsaženy zobecněné vize pro celou oblast sociálních služeb i vize pro jednotlivé cílové skupiny jejich 

uživatelů. Pro její formulaci byly základem závěry analytické části (kapitola 1.) a SPRSS LK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Strategické cíle 2016 – 2020 

Na základě analytických závěrů, zpracované SWOT analýzy a formulované vize bylo navrženo celkem 

14 strategických cílů, ke kterým byla dále zpracována rozvojová opatření vedoucí k jejich naplnění. 

Strategické cíle jsou rozděleny dle cílových skupin a jejich pořadí nevyjadřuje preference jednotlivých 

témat.  

2.2.1. ORP Nový Bor – Koordinační pracovní skupina 

 

 

Na území Novoborska je poskytována široká nabídka sociálních služeb. Zavedení systému sledování, 

vyhodnocování a zajištění předávání informací mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb je 

základem pro vytvoření uceleného přehledu o nabídce služeb. Dále je třeba zajistit komunikaci 

s obcemi (jejich zástupci), pravidelně aktualizovat katalog sociálních služeb a zajišťovat setkávání 

pracovních skupin komunitního plánování a tak podobně. Zveřejňování informací prostřednictvím 

moderních technologií i propagačních materiálů. 

 Vazba na SWOT analýzu – O1, O3, O4, O8, O9, T4, T5, T12, W2, W9 

 

 

 

ORP Nový Bor má dostupnou a optimální síť sociálních služeb, která je schopna reagovat na 

měnící se potřeby obyvatel. Proces plánování sociálních služeb je plně funkční, koordinovaný 

a jsou do něj zapojeni všichni rozhodující aktéři. Je zajištěna spolupráce a koordinace v oblasti 

sociálních služeb na všech úrovních – poskytovatelé, zástupci měst a obcí, ORP, kraj.  

Převážná část sociálních služeb je poskytována v přirozeném prostředí klientů a směřuje k jejich 

maximální soběstačnosti, nezávislosti a kvality života. Maximálně jsou podporovány komunitní 

záležitosti, kdy si lidé mohou býti vzájemně nápomocni. Integrace v komunitách je dosaženo 

díky fungující meziresortní spolupráci. 

Je nastaven optimální, jednoduchý a transparentní systém financování sociálních služeb 

zařazených do sítě.  

CÍL 1 – Zavedení systému sledování, vyhodnocování a informovanosti v oblasti sociálních služeb 
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V oblasti sociálních služeb na území DSO Novoborska chybí přesné definování plánu pro financování 

sociálních služeb. Obce neposkytují takovou finanční podporu, která by byla pro poskytovatele 

daných sociálních služeb dostatečná. Ze strany Libereckého kraje do roku 2014 zaznamenáváme 

dlouhodobou absenci podpory pobytových odlehčovacích služeb. Dalším problémem jsou velmi 

vysoké finanční náklady jednak na zřízení, ale i následný provoz pobytové odlehčovací služby. 

Jednotlivé obce na Novoborsku by se měly podílet na spolufinancování sociálních služeb. Prozatím se 

těmto příspěvkům vyhýbaly, ale do budoucna je nutné vytvořit určitý klíč, podle kterého by se 

jednotlivé příspěvky určovaly. Vytvoření společného grantu pro financování sociálních služeb 

a posílení meziobecní spolupráce na území Novoborska by mohlo být jedním z východisek 

řešeného problému. Promyšlené financování může vést i k celkovému zlepšení systému sociálních 

služeb na území DSO Novoborska. 

Vazba na SWOT analýzu - W1, W3, O1, O2, O3, O7, T2 

 

K realizaci úkolů, které vyplývají z obsahu komunitního plánu na období 2016-2020, je nutné hledat 

strategické partnery. Ti by na straně jedné měli zabezpečit pokrytí poptávaných a dosud chybějících 

služeb v území ORP, a na straně druhé je nutné nalézt takové partnery, kteří tyto služby budou 

schopni finančně zajistit.  

Vazba na SWOT analýzu - O6, O7, O11, W2 

 

2.2.2. Cílová skupina – Rodina, děti a mládež 

 

Zajištění dobrých podmínek pro život rodin s dětmi je důležitým cílem obcí Novoborska. Vzhledem 

k obecnému stárnutí populace je žádoucí mladé rodiny v regionu udržet. Jednotlivé obce podporují 

na svém území činnost spolků, mimoškolních aktivit školských zařízení nebo aktivních jednotlivců, 

kteří vytváří volnočasové programy pro rodiny s dětmi. Tyto programy působí preventivně proti 

vzniku negativních jevů v rodinách a napomáhají budování přirozené lokální komunity. Lokální 

komunita se stává záchytným sítem pro rodiny, které se nacházejí v obtížné situaci a které potřebují 

specifickou pomoc. 

Vazba na SWOT analýzu - T5, O2, O7, O9, O11, W1, W3, W4, W6 

 

 

Rodiny se specifickými potřebami mají možnost obrátit se na odborné organizace, které jim 

pomohou. V regionu existuje široká nabídka odborných služeb pro rodiny v různé životní situaci. 

Rodiny o této nabídce ví a služby jsou pro ně lehce dosažitelné. Významné jsou zejména terénně 

poskytované služby, které jsou pro mnohé z nich jedinou možností. Jedná se o rodiny s dítětem 

s hendikepem, pěstounské rodiny, rodiny žijící v sociálním vyloučení nebo ohrožené sociálním 

vyloučením a rodiny, na něž se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. 

Vazba na SWOT analýzu - O2, O6, O7, T2, W1, W3, W4 

CÍL 2 – Zavést systém financování sociálních služeb 

 

CÍL 3 – Podpora spolupráce s poskytovateli a strategickými partnery 

CÍL 4 – Podpora preventivních aktivit pro rodiny, děti a mládež 

CÍL 5 – Podpora programů pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami 
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2.2.3. Cílová skupina – Senioři, osoby se zdravotním postižením 

 

 

Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro udržení či zlepšení společenského 

postavení seniorů. Rodina jako základní článek společnosti vytváří bezpečný prostor pro život 

seniorů, je prostorem mezigenerační solidarity a brání jejich sociálnímu vyloučení. V této souvislosti 

je žádoucí státní podpora rozvoje pomoci seniorům v jejich přirozeném sociálním prostředí 

a rozvinutí oblasti integrované domácí péče jako nezbytných předpokladů pro setrvání seniora 

v jeho přirozeném domácím prostředí. 

Vazba na SWOT analýzu - O7, O12, T1, T5, T10, T11, W2, W6, W9 

 

 

I přes velkou podporu služeb v přirozeném prostředí, stále existují klienti, kteří potřebují plné 

zajištění základních potřeb, které již nemohou být zajišťovány jejich rodinami či terénními nebo 

ambulantními službami. Jedná se především o klienty se stařeckou demencí, Alzheimerovou 

chorobou a jinými duševními a zdravotními problémy. 

Vazba na SWOT analýzu - O2, O3, O7, O10, T1, T5, T6, T8, W5, W6, W8 

 

 

Cílem je podpora seniorů a zdravotně postižených při navazování kontaktu s lidmi. Spolky a svazky 

existují především v přirozeném centru regionu, v Novém Boru. Nejedná se o klasické sociální služby, 

ale tyto aktivity umožňují setkávání osob s podobnými zájmy, zdravotními a osobními problémy. 

Smyslem podpory těchto organizací je podpora komunitního života v obcích. Nedílnou součástí 

tohoto cíle je podporovat rozvoj dobrovolnictví v regionu, zaměřeného na občany všech věkových 

kategorií, a zároveň vyhledávat osoby, které pomoc potřebují.  

Vazba na SWOT analýzu - O1, O2, O4, O7, O11, T5, W9 

 

2.2.4. Cílová skupina – Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Ambulantní programy jsou poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových 

nebo omamných a psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem je minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

W11, T2, T6, O8 

 

 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových nebo omamných a psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

CÍL 6 – Zajištění stabilní sítě sociálních služeb, které umožní obyvatelům Novoborska zůstat co 

nejdéle v jejich přirozeném prostředí 

CÍL 7 – Podpora pobytových zařízení 

CÍL 8 – Podpora dobrovolnictví a spolků 

CÍL 9 – Podpora ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

CÍL 10 – Podpora terénních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem je tyto osoby vyhledávat 

a minimalizovat rizika jejich způsobu života.  

Vazba na SWOT analýzu - S9, T2, T6, O8 

 

 

Cílem je pomoci lidem nejen v bytové nouzi získat opět standardní samostatné bydlení a integrovat 

se zpět do společnosti. Zaměřit se na pomoc lidem, kteří ztratili domov nebo jsou vyloučeni z bydlení, 

a kteří nejsou z rozličných důvodů schopni svoji situaci řešit samostatně. 

Vazba na SWOT analýzu - W1, W3, W7, O1, O2, O3, T2 

 

  

 

Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro 

znevýhodněné osoby s cílem integrovat a udržet tyto osoby na trhu práce. 

Vazba na SWOT analýzu - O5, O7, T6, T9 

 

 

V území regionu Novoborska je žádoucí snížit počet spáchaných trestných činů i přestupků 

(protiprávního jednání) a zvýšit pocit bezpečí obyvatel za pomoci všech dostupných prostředků 

a možných opatření. Je třeba zaměřit prevenci na zvyšování bezpečnosti v ulicích měst a obcí Svazku 

obcí Novoborska, čehož lze docílit kvalitním kamerovým dohlížecím systémem a pochůzkovou 

činností Městské policie a Policie ČR. Je třeba se také zaměřit na osvětu mezi občany – orientovat se 

především na děti a mládež, seniory, na sociálně slabé občany (provádět besedy, poskytovat odborné 

poradenství apod.). 

Vazba na SWOT analýzu - W10, W11 

  

CÍL 11 – Podpora prostupného bydlení 

CÍL 12 – Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, včetně podpory 

sociálního podnikání 

CÍL 13 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality 
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2.3. Rozvojová opatření ke strategickým cílům 

2.3.1. Rozvojová opatření – Koordinační pracovní skupina 

CÍL 1 - Zavedení systému sledování, vyhodnocování a informovanosti v oblasti sociálních služeb 

RO1.1 Vyřešit personální zajištění  - „koordinátor sociální podpory“ 

Cílem tohoto opatření je stabilizovat pozici „koordinátora sociální podpory“ na území 
Novoborska. V území není od září 2013 koordinátor sociálních služeb, nově koordinátor 
sociální podpory. V současné době tuto funkci supluje vedoucí Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bor. Vzhledem ke složitosti řešené problematiky je 
nezbytné iniciovat zřízení a obsazení pozice koordinátora sociální podpory tak, aby mohly 
být plněny úkoly stanovené zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., §35, a zákonem o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb., §92 odst. d a §94. 

RO1.2 Zajištění komunikace mezi obcemi, Svazkem obcí Novoborska a ORP Nový Bor 

Do vyřešení personálního obsazení bude tuto činnost zajišťovat vedoucí OSVZ, poté by 
měla být komunikace s obcemi zajištěna prostřednictvím koordinátora sociální podpory. 
Minimálně dvakrát ročně navštíví vedoucí OSVZ (koordinátor sociální podpory) jednání 
členské schůze SON, zastupitelstva jednotlivých obcí bude navštěvovat na vyžádání. 

RO1.3 Aktualizace katalogu sociálních služeb 

Aktualizace katalogu sociálních služeb by měla probíhat vždy jednou ročně v 1. čtvrtletí (do 
31. března), s následnou aktualizací základní sítě sociálních služeb za území SO ORP Nový 
Bor.  

RO1.4 Informovanost lékařů o sociálních službách, činnosti OSVZ, dávkách ÚP (příspěvek na 
péči, domácí zdravotní péče) 

Cílem tohoto opatření je zvýšit informovanost lékařů o možnostech poskytování bezplatné 
zdravotní péče v domácím prostředí, informace o navazujících sociálních službách. Zajistit 
rovné příležitosti všem obyvatelům území Novoborska pro využívání zdravotních 
a sociálních služeb, čerpání dávek úřadu práce a informovat o aktivitách OSVZ.  

RO1.5 Větší informovanost obyvatel Svazku obcí Novoborska o komunitním plánování 
a sociálních službách působících v území, včetně základního a odborného poradenství 

Cílem tohoto opatření je zajistit, aby se dostaly informace o komunitním plánování 
a sociálních službách působících v území k široké veřejnosti – obyvatelům regionu 
Novoborska. Součástí informační kampaně bude zveřejnění Komunitního plánu a Katalogu 
sociálních služeb na stránkách Svazku obcí Novoborska a webech jednotlivých obcí. 
Zveřejňovány budou také zápisy z koordinační skupiny komunitního plánování a pracovních 
skupin. Součástí opatření je také zajistit dostatečné základní a odborné poradenství 
občanům regionu Novoborska. 

 

CÍL 2 - Zavést systém financování sociálních služeb 

RO2.1 Optimalizace financování sociálních služeb 

Snaha o vytvoření systému financování v rámci SON na základě metodiky Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Vizí je zajistit komplexní systém, který by zahrnoval všechny obce 
zapojené do Komunitního plánování.  
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CÍL 3 - Podpora spolupráce s poskytovateli a strategickými partnery 

RO3.1 Podporovat rozvoj spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

V případě absence sociální služby v území bude aktivně vyhledáván vhodný poskytovatel, 
se kterým bude navázán užší kontakt při hledání cest k uspokojování potřeb obyvatel 
v území.   

RO3.2 Dohodnout se na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

V současné době dochází k opětovnému obnovení vyjednávání o spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování a to poté, co tato organizace prošla restrukturalizací. Zda bude užší 
spolupráce v budoucnu navázána, je odvislé od konsensu vedení zainteresovaných obcí. 

 

 

2.2.2. Rozvojová opatření – Rodina, děti a mládež 

CÍL 4 - Podpora preventivních aktivit pro rodiny, děti a mládež 

RO4.1 Podpora programů pro děti a mládež ohrožené nežádoucími společenskými jevy 

V řešené oblasti je důležitá podpora vzniku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, aby 

se minimalizovaly nežádoucí společenské jevy ohrožující děti a mládež. Význam opatření se 

zvyšuje vzhledem k rostoucímu počtu rodin, které se z různých důvodů dlouhodobě 

nacházejí v krizové sociální situaci a děti v těchto rodinách jsou akutně ohroženy dopady 

této krizové situace. Je třeba vytvořit podmínky, které připívají k prevenci sociálního 

propadu a vyloučení, kriminality a rizikového chování, snížení rizik, spojených s bezcílným 

trávením volného času formou aktivit. 

RO4.2 Podpora programů primární prevence pro rodiny s dětmi 

Primární prevence sociálně-patologických jevů je účinným nástrojem předcházení vzniku 
sociálně problémových situací, které je následně velmi obtížné řešit. Včasné zahájení 
primární prevence a postižení všech věkových kategorií cílové skupiny je klíčové pro další 
vývoj jednotlivců, a tím i celé společnosti. Z hlediska velikosti území regionu Novoborsko je 
přitom nezbytné zajišťovat preventivní programy nejen v centrech regionu, ale i v jeho 
dalších /periferních/ oblastech. 

RO4.3. Podpora víkendových pobytů a letních výchovně-rekreačních táborů pro děti z různých 

cílových skupin 

Cílem opatření je podpořit aktivity, které umožňují dětem z rodin, kde rodiče v plné míře 

neplní rodičovskou odpovědnost, smysluplné trávení volného času. Tím snižovat výskyt 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v rámci primární a sekundární prevence.  

Zajišťovat víkendové pobyty s dětmi (pobyty dle věku dětí), letní výchovně-rekreační tábory 

pro děti ze sociálně slabých rodin a akce pro děti v náhradní rodičovské péči 

(pěstounská péče, poručenství a péče jiné fyzické osoby než rodiče) a pro rodiče, kteří tuto 

péči zajišťují. Program bude vytvářen tak, aby nabízel pestrost vyžití od sportovních aktivit 

přes kulturní zážitky, činnosti, které rozvíjejí motoriku a další dovednosti dítěte až po 

utváření hygienických návyků a základních zdravotních znalostí se zaměřením na jejich 

užitá v rodině a domácnosti. 
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RO4.4 Doprovázení pěstounských rodin 

Poskytování poradenských služeb, terapeutických konzultací a přímého doprovázení 

pěstounských rodin na základě pověření OSPOD. Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny, 

především ty, které mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, dále pak rodiny, 

které se chtějí účastnit jednotlivých vzdělávacích nebo respitních aktivit. Věkově není cílová 

skupina omezena. Doprovázení a psychická podpora v obtížných životních situacích, 

vzdělávání náhradních rodičů, pravidelné pořádání svépomocných skupin pěstounů 

zaměřených na konkrétní téma, trénink sociálních dovedností, poskytování respitních 

pobytů, zajišťování krátkodobého hlídání dětí v pěstounské péči, pro pěstouny i pro dítě 

zajistit bezpečné kontakty dítěte, umístěného v pěstounské péči, s jeho biologickými rodiči. 

Četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte.  

 

CÍL 5 – Podpora programů pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami 

RO5.1 Podpora a udržení sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi se zdravotním 

handicapem 

Jedná se o terénní a ambulantní sociální služby, jejichž cílem je vytvoření podmínek pro 
přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí, zvýšení 
rodičovských kompetencí a podpora rodiny dítěte s postižením, vedoucí k samostatnosti 
v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání.  

RO5.2 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež 

Zkvalitnit život rodin s handicapovanými dětmi, které pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav jsou závislé na péči jiné osoby. Poskytnout pečujícím nezbytný čas na odpočinek 

(načerpání sil), vyřízení nezbytných osobních záležitostí a možnost realizovat své potřeby 

a zájmy. 

RO5.3 Podpora a udržení sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

Jedná se o terénní a ambulantní sociální služby, které podporují rodiny s dítětem nebo více 
dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé situaci, při které je ohrožen vývoj 
dítěte/dětí. Rodiny nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období. V této oblasti 
navázat i spolupráci se školami, které by prostřednictvím OSPODu zprostředkovaly rodinám 
nabízenou službu.  

RO5.4 Podpora a udržení služeb poskytující výchovně-vzdělávací péči 

Tyto služby zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku 
a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným 
zástupcům) nebo škole. Podporovat střediska výchovné péče, psychology, pedagogicko-
psychologické poradny a jiná zařízení.  
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2.2.3. Rozvojová opatření – Senioři a osoby se zdravotním postižením 

CÍL 6 - Zajištění stabilní sítě sociálních služeb, které umožní obyvatelům Novoborska zůstat co 
nejdéle v jejich přirozeném prostředí 

RO6.1 Podpora a udržení služeb poskytovaných v přirozeném prostředí 

V řešené oblasti je žádoucí udržet a podporovat poskytování pečovatelské služby a osobní 
asistence seniorům a osobám se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány 
v domácnostech uživatelů sociální služby. Tyto služby podporují uživatele, aby mohli 
i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním 
postižením zůstat ve svém přirozeném prostředí, aby žili důstojně a zapojovali se do 
běžného života společnosti. Podpora samostatného bydlení osobám s duševním 
onemocněním dle jejich vlastních představ a možností.  

RO6.2 Podpora a rozvoj odlehčovacích služeb 

Podpora terénních a ambulantních odlehčovacích služeb (denní stacionáře), poskytovaných 
osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Podpora vzniku pobytové odlehčovací služby. 

RO6.3 Podpora a udržení domácí zdravotní péče 

Služba je určena pacientům, kteří jsou s ohledem na svůj zdravotní stav závislí na odborné 
a kvalifikované zdravotní péči. Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace 
praktických lékařů či lékařů, propouštějících pacienty z nemocničního prostředí –
 hospitalizace. Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Cílem opatření je také zajistit 
informovanost lékařů a občanů o možnostech čerpání a využívání příspěvku na péči. Tento 
příspěvek je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. 

RO6.4 Podpora chráněného a samostatného bydlení 

Cílem opatření je podporovat chráněné bydlení, zajistit podporu duševně nemocných lidí 

při získávání dovedností, potřebných k samostatnému životu, mimo zdravotnická a ústavní 

zařízení. Poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

duševního onemocnění. Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě 

hospitalizovaní v psychiatrické léčebně (tzn. déle než jeden rok) a během hospitalizace 

ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služby jsou také zaměřeny 

na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, 

popřípadě se naučit, dovednosti nutné k bydlení. Cílem je pomoci uživatelům žít dle 

vlastních představ a možností mimo ústavní a zdravotnická zařízení, podporovat rozvoj 

praktických sociálních schopností, zahrnujících každodenní obstarávání domácnosti (nákup, 

praní, úklid, hospodaření s penězi), podporovat samostatné rozhodování v různých 

situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času a tak podobně).  

RO6.5  Podpora sociální rehabilitace 

Rozvoj podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které potřebují 
dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností, směřujících k získání a udržení si zaměstnání. 
Jedná se o posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl 
využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti 
zaměstnání a návazně pak i v dalších oblastech kulturního a společenského života. 
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RO6.6 Podpora a rozvoj hospicové péče 

Služba je určena osobám s vážným onemocněním (nejčastěji onkologickým), trpícím 

nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, kdy ošetřující lékař konstatoval, že byly 

vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení klienta. Služba pomáhá 

těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem závěr života v domácím 

prostředí. 

 

CÍL 7 - Podpora pobytových zařízení 

RO7.1 Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem 

Pobytová sociální služba, poskytovaná seniorům a osobám s různými druhy duševního 
onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou). Režim v těchto zařízeních při 
poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Cílem je 
zajistit klientům základní potřeby, které již nemohou být zajišťovány jejich rodinami či 
terénními nebo ambulantními službami. 

RO7.2 Podpora a rozvoj hospicové péče 

Služba je určena osobám s vážným onemocněním (nejčastěji onkologickým), trpícím 
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, kdy ošetřující lékař konstatoval, že byly 
vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení klienta. Služba pomáhá 
těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem závěr života v domácím 
prostředí. 

 

CÍL 8 - Podpora dobrovolnictví a spolků 

RO8.1 Podpora činností organizací občanského sektoru pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Podpora organizací, podporujících na území Novoborska aktivní život seniorů a osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím setkávání se, volnočasových aktivit, vzdělávání, 
osvětové činnosti, výletů a podobně. 

RO8.2 Podpora činnosti dobrovolnických center 

Dobrovolnická centra koordinují činnosti dobrovolníků, působících v sociálních 
a zdravotnických zařízeních. Dobrovolníci působí u seniorů a osob se zdravotním 
postižením jako společníci, pomáhají při aktivizačních činnostech – předčítání a podobně.   

 

2.2.4. Rozvojová opatření – Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

CÍL 9 - Podpora ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

RO9.1 Podpora dostupnosti ambulantních služeb pro uživatele návykových látek 

V řešené oblasti je žádoucí zachovat poskytování služeb pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, osob bez přístřeší, osob 
žijících v sociálně vyloučených komunitách a jiných sociálně ohrožených skupinách. Cílem je 
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 
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CÍL 10 - Podpora terénních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

RO10.1 Podpora dostupnosti terénních programů pro uživatele návykových látek 

V řešené oblasti je žádoucí zachovat poskytování služeb pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, osob bez přístřeší, osob 
žijících v sociálně vyloučených komunitách a jiných sociálně ohrožených skupinách. Cílem je 
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

RO10.2  Podpora terénního programu – podpora pozice terénního pracovníka 

V řešené oblasti je žádoucí poskytovat terénní služby osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové 

skupiny osob, uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, osoby bez 

přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby zadlužené a jiné sociálně 

ohrožené skupiny. 

 

CÍL 11 - Podpora prostupného bydlení 

RO11.1 Podpora prostupného sociálního bydlení 

V řešené oblasti je žádoucí poskytnutí adekvátního bydlení všem skupinám obyvatelstva dle 
jejich schopností, možností, životní situace, dostupnosti služeb. Cílem je zajistit prostupné 
sociální bydlení – noclehárny, azylové pokoje, nouzové pokoje, malometrážní byty bez 
kauce, ubytovny. Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s klienty, 
kteří se ocitli ve vážných sociálních problémech včetně ztráty střechy nad hlavou. Systém 
napomáhá všem, kteří usilují o integraci, aby se vymanili z prostředí, ve kterém již nechtějí 
žít. Jeho využití rovněž omezuje migraci předlužených rodin mezi nevyhovujícími a často 
předraženými ubytovnami. Bude postupováno v souladu s připravovaným zákonem 
o sociálním bydlení.  

 

CÍL 12 - Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, včetně podpory sociálního 
podnikání 

RO12.1 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  

Základním předpokladem pro úspěšnou podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na 
trhu práce je dobrá spolupráce vedení města a Kontaktního pracoviště Úřadu práce. Je 
třeba se zaměřit na podporu všech skupin, znevýhodněných na trhu práce. Využívat systém 
prostupného zaměstnávání s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně 
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a následně vstup na otevřený trh 
práce). 

RO12.2 Podpora sociálního podnikání  

V řešené oblasti je žádoucí podporovat sociální podnikání, které vytváří pracovní příležitosti 
pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany nebo osoby s jiným sociálním znevýhodněním. 
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti. Hraje důležitou roli 
v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním 
nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního 
podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité jak dosahování zisku, tak i zvýšení veřejného 
prospěchu. 
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CÍL 13 - Podpora bezpečnosti a prevence kriminality 

RO13.1 Podpora zvýšení bezpečnosti obyvatel a prevence kriminality 

Opatření zaměřené na prevenci a snížení kriminality, snížení přestupků na úseku veřejného 
pořádku, zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech ochrany osobního zdraví a majetku. 
Cílem je zajistit prevenci kriminality prostřednictvím spolupráce se školami (práce s dětmi 
a mládeží) a dalšími organizacemi, zajistit poradenskou činnosti občanům, vytvořit systém 
informovanosti veřejnosti se zřetelem na ohrožené skupiny. Podpora zvýšení bezpečnosti 
je nedílnou součástí opatření, zaměřeného především na zajištění kamerového systému 
v periferních oblastech ORP Nový Bor.  
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2.3. Akční plán 

Tato kapitola navazuje na kapitolu 2.2. – Rozvojová opatření ke strategickým cílům. Zatímco v této 

kapitole je uveden základní, strukturovaný přehled rozvojových opatření, v Akčním plánu dochází 

k jejich konkretizování a podrobnému rozpracování.  

V každé kartě Rozvojového opatření v Akčním plánu budou uvedeny následující parametry: 

- Konkrétní popis – název, číslo 

- Vazba na strategický cíl KP, SPRSS LK 

- Cílová skupina 

- Dotčené druhy sociálních služeb a služeb souvisejících (paragraf) 

- Časové vymezení (doba realizace) 

- Odpovědnost za realizaci (konkrétně) 

- Financování (obecně) 

- Popis opatření 

Akční plány budou tvořeny na jednotlivé roky v období 2016 - 2020. 
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3. ZÁVĚR 
Pročetli jste se až ke konci našeho v pořadí 3. Komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazu obcí 

Novoborska. Musím konstatovat, že jeho tvorba nebyla vůbec jednoduchým procesem. Komunitní 

plán se podařilo sestavit díky obětavosti a vysokému pracovnímu nasazení pracovnic Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor, Úřadu práce, Koordinační skupině komunitního 

plánování, zástupců Svazku obcí Novoborska, a to především Ing. Petru Ullrichovi a Ing. Monice 

Krausové.  

Tento dokument nebyl zadán k profesionálnímu zpracování specializované agentuře, ale je dílem 

zainteresovaných stran a subjektů, kterých se problematika sociálních služeb dotýká. Tato skutečnost 

pak na jedné straně s sebou nese jisté riziko formálních nedostatků, na straně druhé ale vlastní 

iniciativa v této souvislosti přinesla značné finanční úspory pro celé území ORP a zároveň obohatila 

obsah dokumentu o vysokou míru autenticity.  

Naše snaha o oslovení co největšího počtu obyvatel území Novoborska sice přinesla mnoho často 

překvapivých a cenných informací, ale tím komplikovanější bylo jejich následné zpracování 

a formulování konkrétních cílů a opatření.  

Jak je uvedeno v úvodu tohoto Komunitního plánu, je to materiál „živý“, se kterým se bude i nadále 

pracovat. Předpokládáme, že v 1. Q 2016 zpracujeme ještě Akční plán na období r. 2016 – 2017, který 

bude vycházet z konkrétních požadavků, získaných z území a z příležitostí, jež se budou aktuálně 

nabízet.  

Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli k jeho tvorbě, ať myšlenkou či zpracováním.  

 

Za Koordinační skupinu komunitního plánování  

Bc. Jiřina Kubáňová  

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

Městského úřadu Nový Bor  
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o.p.s.  obecně prospěšná společnost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

o. s.   Občanské sdružení 
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4.4. Přílohy 

1) Přiložený seznam k tabulce 13 

Cílové skupiny pro potřeby plánování Cílové skupiny 

SENIOŘI (včetně cílové skupiny pečující osoby) 

Senioři 

Senioři se zdravotním postižením 

Senioři trpící neurodegenerativními 
onemocněními (osoby s Alzheimerovou 

demencí a jinými typy demencí) 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (včetně cílové skupiny pečující osoby) 

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 OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM, NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY A CIZINCI 

Podskupina obětí 

oběti domácího násilí 

oběti obchodu s lidmi 

oběti trestné činnosti 

osoby komerčně zneužívané 

Podskupina osob sociálně 
vyloučených 

osoby bez přístřeší 

osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

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

ohroženy 

pachatelé trestné činnosti 

Osoby v krizi osoby v krizi 

Národnostní menšiny a cizinci 

etnické menšiny 

imigranti a azylanti 

osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

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

ohroženy 

OSOBY ZÁVISLÉ A OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A 
PATOLOGICKÝM HRÁČSTVÍM 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách, osoby, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

RODINA A DĚTI 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
ohrožené společensky nežádoucími jevy 

osoby do 26 let věku opouštějící školská 
zařízení pro výkon ústavní péče 

rodiny s dítětem/dětmi 

[Zdroj: Liberecký kraj] 
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2) Akční plán MOS - elektronicky 

3) Katalog sociálních služeb - elektronicky 

 

 


