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I. Úvod 

 

 

Zpracování Analýzy potřeb pro zajištění sociálních a souvisejících služeb na Šluknovsku 
proběhlo během roku 2018 a částečně v počátku roku 2019. Cílem analýzy potřeb bylo zjistit 

potřeby aktérů sociálních a souvisejících služeb pro zajištění a podporu sociálních a 

souvisejících služeb poskytovaných na Šluknovsku. Výstupy analýzy jsou podkladem pro 

zpracování návrhu Komunitního plánu na Šluknovsku, dále mohou poskytnout informace, 
které mají sloužit k rozvoji sociálních a souvisejících služeb, procesu plánování a optimalizaci 

sociálních a souvisejících služeb v regionu.  

 

Analýza sledovala potřeby v několika rovinách: zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů 
sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a místních samospráv (18 obcí).  
 

Vlastní potřeby analýza vztahovala vůči pěti cílovým skupinám, které v oblasti již delší dobu 
působí, jednalo se o tyto skupiny: 

 

 PS pro osoby zdravotně znevýhodněné  

 PS pro seniory 

 PS pro děti, mládež a rodinu 

 PS pro osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 PS pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách 

 

 

Na základě zjištění jsme formulovali závěry a doporučení využitelná pro proces komunitního 
plánování.  
 

II. Metodologie 

 

 

Celkový metodologický výzkumný design vychází přímo z analýzy potřeb. Jedná se o 
specifický typ analýzy, o analytický postup. V našem případě jsme využili obě základní 
metody – kvantitativní i kvalitativní. Také některé aspekty sociálně-demografické analýzy.  

 

Naplnění cílů analýzy předpokládalo provedení několika výzkumných aktivit, které na sebe 
navazovaly.  

Využili jsme těchto výzkumných metod a technik: 
- Sekundární zpracování dat 

- Kvalitativní polostrukturované a strukturované rozhovory s poskytovateli a uživateli 
služeb a programů 



 
4 

- Statisticko-kvantitativní práci s poskytovateli služeb, uživateli a zástupci samosprávy 

- Sociodemografická analýza 

 

Nejdříve jsme shromáždili dostupné informace a sekundární zdroje o sociálních službách  
a rámcově se obeznámili s postoji zkoumaných. Následně jsme se obeznamovali 
s charakteristikami místa, která nám byla do značné míry známa z dřívějšího působení. 
Součástí obeznámení se s místními podmínkami a zmapování výchozí situace bylo provedení 
orientační analýzy dostupných zdrojů. Tato analýza zahrnovala zpracování vybraných 
kontextuálních sociálně demografických dat (zejména data Českého statistického úřadu)  

a dokumentů obcí, např. Plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit pro Šluknovsko  
pro roky 2013 – 2017, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná 
Lípa v období 2015 – 2018, Plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje, Strategický plán 
sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020, Strategický plán sociálního 
začleňování města Rumburk a obce Staré Křečany na období let 2017–2020.        

 

Analýza byla doplněna dotazováním významných aktérů z oblasti komunitního plánování  
a také aktérů z obcí (starostové nebo vedoucí sociálních odborů). Posledním krokem bylo 

vypracování závěrečné zprávy, při zpracování dat jsme výsledky, pokud to bylo relevantní, 
vztahovali k jednotlivým skupinám komunitního plánování.  
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III. Vybrané ukazatele sociodemografické charakteristiky 

 

 

Komunitní plánování služeb na Šluknovsku 2019 - 2023 

 
 

Šluknovský výběžek je 
tvořen 18 obcemi, které se 
rozprostírají na 
severovýchodní části okresu 
Děčín. Šluknovský výběžek je 

tvořen regiony – Šluknovsko, 
Rumbursko a Varnsdorfsko. 

Rozloha Šluknovského 
výběžku je 355,01 km2.  

V regionu nalezneme celkem 

18 obcí, z toho 12 z nich má 
méně než dva tisíce 
obyvatel. Na území regionu 
existují podstatné rozdíly 
v hustotě zalidnění. 
Největšími centry 

Šluknovského výběžku jsou 
města Varnsdorf, Rumburk a 

Šluknov.  
 

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb ve Šluknovském výběžku, bude zpracováván 

pro MAS Český sever, z. s., která je nositelem projektu. Obce, které jsou členem MAS, se 

svým souhlasem s Komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb zavázaly, že 
v případě další tvorby sítě sociálních služeb, případně změny koncepce (změna charakteru, 
kapacita zařízení, změna právní formy atd.) budou požadovat vyjádření Realizační skupiny 
pro komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku. Obce byly do analýzy 
zapojeny, stejně tak do přípravy návrhu plánu. Pravidelně jim jsou zasílány aktuální 
informace, postupy práce, výsledky a návrhy plánu. Zúčastnily se procesu konzultací návrhu 
plánu.  
 

 

 

V rámci vzniku KP byly využity již stávající pracovní skupiny: 
 

 PS pro osoby zdravotně znevýhodněné  
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 PS pro seniory 

 PS pro děti, mládež a rodiny 

 PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 PS pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách 

 

Koordinátorem KPSS na období let 2019 - 2023 byla MAS Český sever, z.s. Realizátorem byla 
manažerská skupina. Mezi členy této skupiny se nacházeli i volení představitelé obcí a 
sociální pracovníci pověřených úřadů. Velký podíl na přípravě plánu měly pracovní skupiny, 
kde mezi členy poskytovateli služeb a programů, uživateli služeb, byli i zástupci obcí. Někteří 
členové manažerské skupiny a pracovních skupin prošli od počátku vzděláváním o metodě 
komunitního plánování a seznamování s příklady dobré praxe a měli tak možnost čerpat ze 
zkušeností Centra komunitní práce Ústí nad Labem. 
 

V průběhu tvorby plánu byly vygenerovány jednotlivé problémové oblasti v daných cílových 
skupinách pomocí SWOT analýzy. Každá pracovní skupina společně zpracovala vlastní návrh 
plánu, zahrnující popis cílové skupiny, stanovila jednotlivé cíle s popisem, čeho má být 
dosaženo. Na jednotlivé cíle byla navržena opatření, které naplňují cíle. Jednotlivá opatření 
obsahují popis, čeho má být dosaženo, odborný odhad finančních prostředků potřebných 
k naplnění, odborný odhad počtu uživatelů atd. Tyto materiály byly tak výstupem více než 
roční práce pracovních skupin a tvoří hlavní a nejdůležitější část komunitního plánu.  
Celý návrh plánu byl konzultován s uživateli, zástupci poskytovatelů, zástupci obcí, 
s veřejností. Všechny připomínky, které byly doručeny, byly řádně vypořádány manažerskou 
skupinou a pracovními skupinami. Všem, kteří připomínky zaslali, byla podána zpráva, jak 
byly vypořádány. Následně byla zpracována finální verze plánu, která byla vedením MAS 
schválena. 
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IV. Vývoj počtu obyvatel 
 

Poslední dostupná statistická data k 31. 12. 2018 uvádí celkový počet obyvatel Šluknovského výběžku 52.800 osob. Což je se srovnáním z roku 

2011 (poslední sčítání) celkový pokles o 1.568 obyvatel. Z tohoto počtu tvoří 49,69% obyvatel muži a 50,30% obyvatel ženy. Oproti roku 2011 

došlo k mírným posunům mezi poměrem mužů a žen. Aktuální vývoj počtu obyvatel v roce 2018, ukazuje následná tabulka. 
 

Název obce Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 
Přírůstek 

celkový 
Stav 31.12. 

Dolní Podluží 1 181 11 13 69 46 -2 23 21 1 202 

Dolní Poustevna 1 719 16 7 56 52 9 4 13 1 732 

Doubice 109 1 - 7 5 1 2 3 112 

Horní Podluží 785 9 2 49 21 7 28 35 820 

Chřibská 1 342 13 16 46 36 -3 10 7 1 349 

Jiřetín p/Jedlovou 662 5 6 28 17 -1 11 10 672 

Jiříkov 3 648 30 69 129 98 -39 31 -8 3 640 

Krásná Lípa 3 458 25 79 146 97 -54 49 -5 3 453 

Lipová 596 2 5 18 37 -3 -19 -22 574 

Lobendava 291 3 8 9 27 -5 -18 -23 268 

Mikulášovice 2 179 11 22 88 67 -11 21 10 2 189 

Rumburk 11 094 115 128 310 309 -13 1 -12 11 082 

Rybniště 661 2 7 20 11 -5 9 4 665 

Staré Křečany 1 267 6 12 66 67 -6 -1 -7 1 260 

Šluknov 5 563 40 66 282 204 -26 78 52 5 615 

Varnsdorf 15 429 148 174 320 426 -26 -106 -132 15 297 

Velký Šenov 1 947 21 22 88 52 -1 36 35 1 982 

Vilémov 905 6 19 27 31 -13 -4 -17 888 

Celkem 52 836 464 655 1 758 1 603 -191 155 -36 52 800 
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Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel na Šluknovsku 2011 a 2018 
 

 

 
 

 

 

 

Na následujícím grafu můžeme pozorovat, že oproti rokům předchozím, se počet obyvatel 
Šluknovska snižuje, a to za posledních 7 let o 1.568 obyvatel. Snižování počtu obyvatel je 
dáno, větším počtem zemřelých než narozených a migrací. Dalším problémem, proč lidé 
nezůstávají, způsobuje nedostatek kvalitního bydlení, práce a lepší možnosti za hranicemi  
v Německu, problematické dojezdové vzdálenosti.  
 

 

 

 

 

 

54368

52800

srovnání rok 2011 a 2018

Změny v počtu obyvatel
počet v roce 2011 počet v roce 2018 Sloupec1
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V. Věková struktura obyvatelstva 

 

Při pohledu na obyvatelstvo Šluknovského výběžku podle hlavních věkových kategorií vidíme, že 63,72%, patří mezi obyvatele v produktivním 
věku. V předproduktivním věku je 16,23% obyvatel a 20,03% obyvatel je ve věku poproduktivním a průměrný věk činí 42,15.   

 

 Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) Průměrný 

věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

SO ORP Rumburk 32 795 16 348 16 447 5 323 20 934 6 538 42,0 

SO ORP Varnsdorf 20 005 9 890 10 115 3 250 12 714 4 041 42,3 

v tom obce               

Dolní Podluží 1 202 611 591 214 754 234 41,5 

Dolní Poustevna 1 732 861 871 283 1 158 291 40,3 

Doubice 112 56 56 13 65 34 47,0 

Horní Podluží 820 417 403 130 542 148 41,5 

Chřibská 1 349 694 655 213 874 262 41,2 

Jiřetín pod Jedlovou 672 343 329 114 433 125 42,0 

Jiříkov 3 640 1 823 1 817 558 2 352 730 42,2 

Krásná Lípa 3 453 1 716 1 737 578 2 103 772 42,8 

Lipová 574 282 292 83 369 122 43,1 

Lobendava 268 151 117 32 182 54 43,8 

Mikulášovice 2 189 1 113 1 076 354 1 370 465 43,0 

Rumburk 11 082 5 422 5 660 1 780 7 169 2 133 41,9 

Rybniště 665 347 318 99 431 135 42,8 

Staré Křečany 1 260 662 598 192 823 245 42,3 

Šluknov 5 615 2 823 2 792 1 013 3 512 1 090 40,9 

Varnsdorf 15 297 7 478 7 819 2 480 9 680 3 137 42,5 

Velký Šenov 1 982 1 005 977 325 1 265 392 41,8 
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Vilémov 888 434 454 112 566 210 44,7 

Celkem:  52 800 26 238 26 562 8 573 33 648 10 579 42,15 

% celkem: 100% 49,69% 50,30% 16,23% 63,72% 20,03% 42,15 
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Graf obyvatelstvo podle věkových kategorií – Šluknovsko, porovnání mezi roky 
2011 a 2018 

 

 
 

 

 

Graf nám ukazuje, že oproti roku 2011 (poslední analýza ke komunitnímu plánování na 
Šluknovsku) došlo ke změnám, které jsou v pohraničních regionech podobné v celé ČR.  
Pozitivním číslem je věk 0 – 14 let, kde oproti roku 2011 (16%) to je o 0,23% více.   
Další věkové kategorie jsou na tom hůře -  v produktivním věku 15 – 64, kde oproti roku 2011 

(69,9%) to je o 6,18 % méně a ve věkové kategorii 65 a více, kde oproti roku 2011 (14%) to je  

o 6,03% více. 

Průměrný věk na Šluknovsku za posledních 7 let stoupl na 42,15.  
Postupné předpokládané a avizované stárnutí populace zasahuje celou Českou republiku. 
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VI. Zaměstnanost v oblasti Šluknovska 

 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob - 
územní srovnání k 31. 12. 2018 
 

 
 

Název obce Uchazeči o 
zaměstnání 
v evidenci ÚP  

Podíl nezaměstnaných osob v % 

  Celkem 

31.12.2018 

Celkem 

31.12. 2011 

muži ženy 

Dolní Podluží 31 4,16 14,9 4,05 4,27 

Dolní Poustevna 32 2,78 11,7 2,13 3,53 

Doubice 2 3,03 12,2 3,13 2,94 

Horní Podluží 32 2,78 11,2 2,13 3,53 

Chřibská 48 5,4 20,3 4,87 6,00 

Jiřetín pod 
Jedlovou 

24 5,71 22,8 6,52 4,74 

Jiříkov 136 5,8 20,1 5,51 6,12 

Krásná Lípa 91 4,29 16,6 4,23 4,35 

Lipová 16 4,11 13,7 4,50 3,70 

Lobendava 8 4,04 26,7 3,48 4,82 

Mikulášovice 60 4,35 13,6 4,12 4,60 

Rumburk 255 3,53 11,9 3,46 3,61 

Rybniště 20 4,59 17,8 3,29 6,22 

Staré Křečany 30 3,64 22,2 4,45 2,66 

Šluknov 239 6,73 16,8 6,61 6,85 

Varnsdorf 460 4,66 13,4 4,73 4,59 

Velký Šenov 60 4,78 15,1 5,14 4,18 

Vilémov 19 3,24 6,9 4,21 2,16 

 

 

 

Vývoj nezaměstnanosti je i na území Šluknovska pozitivní, čísla nám jasně ukazují, že 
nezaměstnaných za posledních 7 let razantně ubylo, a to ve všech 18 obcích Šluknovského 
výběžku. Problém v zaměstnávání se již dlouhodobě vyskytuje u lidí s nejnižším vzděláním. 
Z pohledu sociální práce jsou ohroženými skupinami osoby se zdravotním znevýhodněním, 
především osoby s dlouhodobým duševním onemocněním a matky samoživitelky, kde je 

největší překážkou pomalé nastupování např. dělených úvazků, krátkodobých úvazků atd. 
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Graf vývoje nezaměstnanosti na Šluknovsku v jednotlivých obcích, srovnání 
mezi roky 2011 a 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf znázorňuje v % míru aktuálního stavu v oblasti nezaměstnanosti v jednotlivých obcích na 
Šluknovsku. Problémy s velmi slušnou zaměstnaností se ovšem odráží na Šluknovsku negativně 
např. ve službách, ve výrobních firmách, u živnostníků, a to hlavně s kombinací s nižšími 

mzdami.  
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VII. Potřeby, problémy a názory z pohledu zadavatelů, obcí poskytovatelů 
služeb a uživatelů služeb 

 

Potřeby jsme zjišťovali ve více rovinách – v rovině zadavatelů (členové manažerské skupiny), 
poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb, v rovině aktérů intenzivně zapojených do procesu 

komunitního plánování včetně uživatelů, v rovině obcí, které se nacházejí na Šluknovsku 18 obcí 
– starostů obcí.  

Služby očima procesu komunitního plánování  
 

Z rozhovorů s aktivními účastníky procesu komunitního plánování vyplynuly následující 
postřehy, připomínky a odborné názory.  
 

Osoby zdravotně znevýhodněné 

 
- Nedostatek sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

  

- Odchody zaměstnanců, časté zaškolování nových pracovníků a s tím spojena časová 
náročnost 

 

- Nízká kvalita zájemců o zaměstnání v sociálních službách, chybí jim kvalitní vzdělání, 
praxe 

 

- Málo pracovních příležitostí pro osoby se ZP, zvláště pro lidi s duševní nemocí 
 

- Chybí specializované služby pro osoby s duševní nemocí, chybí prostor pro setkávání 
těchto osob 

 

- Chybí odborný personál, vyškolený pro podporu osob s duševní nemocí (terapeuti, SP…) 
 

- Nedostatečná psychiatrická péče v regionu, špatný přístup zdravotnictví k těmto 
pacientům (dlouhé čekací lhůty, nespolupráce psychiatrů se sociálními pracovníky, 
terapeuty, tlumení pacientů léky…) 

 

- Chybí finančně dostupné byty pro OZP  
 

- Hrozba zneužití uživatelů 

 

- Nejsou svépomocné skupiny pro OZP a pro rodinné příslušníky 

 

- Velká oblast a nestejnoměrné pokrytí službami 
 

- Hodně pobytových služeb v regionu – hlavně DZR 
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- Nízká flexibilita pobytových služeb 

 

- Chybí bezbariérová doprava 

 

- Chybí bezbariérové byty 

 

- Jazyková bariéra při spolupráci s SRN 

 

- Veřejný prostor není bezbariérový pro osoby se smyslovým postižením 

 

Osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách 

 
- Nedostatečné finanční prostředky 

 

- Nevyhovující prostory KC 

 

- Omezení při vstupech do objektu při výměnném programu v terénu 

 

- Zadluženost, exekuce 

 

- Drahé a nedostupné bydlení, ubytování 
 

- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 

- Minimum služeb pro mládež (TCH) 
 

- Nedostatečný zájem sponzorů vůči drogové scéně 

 

- Značná administrativní zátěž 

 

- Demotivující minimální mzda pro nepracující klienty, finanční propad díky době 

zaměstnání na 3-6 měsíců 

 

- Labelling (nálepkování) 
 

- Opatření obecné povahy (migrace klientely) 

 

- Špatně nastavený systém začleňování 
 

- Dostupnost drog + závislosti (legislativa testování ZŠ) 

 

- Absence dluhového poradenství 
 

- Není možnost bezplatný psycholog 

 

- Zneužívání sociálního systému 

 



 
16 

- Špatný mezigenerační vzor, uznané pravidlo dané rodiny 

 
 

Děti, mládež a rodina 
 

- Extrémní dostupnost drog v regionu a snižování věkové hranice pro užití drog (především 
v romské komunitě) + gamblerství 
  

- Zhoršení bezpečnostní situace na Šluknovsku 

 

- Chybí streetwork pro mládež  
 

- Odchod kvalifikovaných lidí z regionu, chybí kvalifikovaný personál pro registraci služeb 

 

- Vysoká nezaměstnanost v regionu, vysoký počet lidí na dávkách hmotné nouze  
 

- Nedostupnost zaměstnání pro osoby bez kvalifikace a pro matky s dětmi  
 

- Nedostupnost nízkonákladového/sociálního bydlení, zejména pro výcečetné rodiny  
 

- Chybí OSP  
 

- Chybí služby typu: školní psycholog, psycholog, moped, adiktolog  
 

- Chybí místa v předškolních zařízeních  
 

- Chybí sociální firmy  
 

- Chybí dobrovolnictví 
 

 

Senioři 
 
- Posílit informovanost v oblasti dluhového poradenství  

 

- Senioři se neorientují v nabídce služeb - chybějící odborné a základní poradenství ve 
složitější sociální situaci 

 

- Opatrovnictví – špatně fungující opatrovnické právo 

 

- Nedostatek jakéhokoliv personálu 

 

- Neznalost sociálních služeb a jejich pravidel – veřejnost 

 

- GDPR je problémem 

 

- Nedostatek nízkonákladového ubytování 
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- Nedostatečná informovanost v oblasti týrání seniorů, špatné odhalování a podceňování 
tohoto fenoménu 

 

- Přemíra administrativy  - KÚ ÚL  
 

- Nemocnice Rumburk v problémech 

 

- Nedostatek erudovaných lékařů a specialistů 

 

- Propuštění osob z nemocnic do domácností bez zajištění  
 

- Nízký počet lůžek v pobytových službách, dlouhé čekací doby 

 

- Chybí hospicová péče  
 

- Chybí podpora a kontrola pečujících osob  
 
 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 
- Sociální vyloučení řešené pouze sociální službou 

 

- Potravinová pomoc – špatný systém (klienti pomoc prodávají), zboží neodpovídá potřebě 

 

- Zneužívání sociálního systému/styl bydlení některých skupin obyvatel (devastující) 

 

- Riziko přenášení patologických vzorců chování do dalších generací, špatný mezigenerační 
vzor 

 

- Nízkopříjmový senior 

 

- Osamělý senior – v terénu se mu nedostávají informace, nízký příjem, často oběť trestné 
činnosti 

 

- Pracovní příležitosti za minimální mzdu pro SVL – finanční propad po ukončení 
pracovního poměru 

 

- Dostupnost drog + závislosti (legislativa testování v ZŠ) 
 

- Rodiny, které nejsou schopny vychovat děti 
 

- Vytváření ghetta soukromými majiteli, inzerce záměrně vystěhovat problémové osoby 
vzdáleně 

 

- Negramotnost, mnohočetné rodiny, řetězení problémů klientů 
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- Obcím chybí byty pro seniory a nízkopříjmové osoby, chybí krizové bydlení u obcí 
  

- Varnsdorf ORP se zaměřuje pouze na Varnsdorf, nikoliv na malé obce v okolí 
 

- Migrace v regionu 

 

- Chybí terén pro mladé (NZDM – není personál, chybí finance) 

 

- Absence dluhového poradenství 
 

- Nedostatek personálu (kvalitního a kvalifikovaného) 
 

- Není zajištěna péče o psychiatricky nemocné osoby, alkohol v anamnéze 

 

- Výše důchodů x cena nájemného x cena léků 

 

- Špatné začleňování (projekty míří pouze na vybrané cílové skupiny – Romové/věková 
skupina) 

 

- Zdravotnictví – nezná pravidla sociálních služeb x vázne spolupráce (nezájem, špatná 
komunikace, vracení nedoléčených klientů, nerespektování práv osob) 

 

- Školy nemají informace o sociálním systému  
 

Analýza potřeb – práce s poskytovateli služeb, uživateli a zástupci obcí 
 

 

Poskytovatelé služeb, zástupci uživatelů a zástupci obcí řešili společně se zpracovatelem analýzy 
na pracovních setkáních vztah mezi potřebami a poskytováním služeb. Dále pak odbornými 
odhady naplněnosti či nenaplněnosti kapacity služeb. V rámci zpracování analýzy bylo 
zpracovatelem analýzy navrhováno doporučení k využitelnosti informace pro materiál návrh 
komunitního plánu (poslední sloupec v tabulkách).   
 

Následující výsledky jsou aktuálním výsledkem výhradně k zástupcům, kteří se do práce, 
zpracování tabulek potřeba versus služba zapojili. 
Zde předkládáme výstupy z této práce. 
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Osoby zdravotně znevýhodněné 
 

Název služby Odborný odhad 
naplněnosti služby 

Naplňuje služba 
základní potřeby 

Poznámka k navýšení 
či nenavýšení služby. 
(využitelné při 
zpracování návrhu 
KP) 

Osobní asistence 
Pastelky 

85% ANO Nenavyšovat 

Osobní asistence 
Rytmus 

90% ANO Nenavyšovat 
(kapacita se často 
mění) 

Sociální rehabilitace 
Rytmus D 

100% ANO Nenavyšovat  

Sociální rehabilitace 
Agentura Pondělí 

75% ANO Nenavyšovat 

Domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením Brtníky 

100% ANO Nenavyšovat 

Domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením IC 
Poustevna 

110% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením Domov 

bez hranic 

100% ANO Nenavyšovat 

Domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením Severka 

150% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením Krásná 
Lípa 

180% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením Potoky 

150% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Sociálně 
terapeutické dílny 
Kormidlo 

95% ANO Nenavyšovat 

Sociálně 140% ANO Navýšit – zohlednit 
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terapeutické dílny IC v rozvoji služeb 

Sociálně 
terapeutické dílny 
Domov bez hranic 

100% ANO Nenavyšovat 

Podpora 

samostatného 
bydlení Agentura 
Pondělí 

85% ANO Nenavyšovat 

Podpora 

samostatného 
bydlení Pastelky 

85% ANO Nenavyšovat 

Podpora 

samostatného 
bydlení IC 

100% ANO Nenavyšovat 

Azyl Cedr 80% ANO Nenavyšovat 
Azyl Domov Sv. Máří 
Magdalény 

80% ANO Nenavyšovat 

Azyl Domov Sv. 

Vincenta de Paul 

100% ANO Nenavyšovat 

Chránění bydlení 
Pastelky 

100% ANO Nenavyšovat 

Chráněné bydlení 
Brtníky 

100% ANO Nenavyšovat 

Chráněné bydlení IC 110% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Chráněné bydlení 
Domov bez hranic 

99% ANO Nenavyšovat 

Odborné sociální 
poradenství Kostka 

80% ANO Nenavyšovat 

Ostatní programy 

Pracovní 
rehabilitace 

Funguje částečně 
v režii ÚP 

----------------------- Zanést do 
dokumentu KP 

Sociální a 
psychologické 
poradenství 

Není, pouze v Ústí 
nad Labem   

----------------------- Neřešit v dokumentu 

KP 

Dobrovolnictví Pouze Dobrovolnické 
centrum v Ústí n. L. 

---------------------- Zanést do 
dokumentu KP 

Vzdělávání Euroinstitut ---------------------- Neřešit v dokumentu 

Podporované 
zaměstnávání 

Zajišťuje Agentura 
Pondělí a Rytmus 

---------------------- Zanést do 
dokumentu KP 
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Osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách 

 

Název služby Odborný odhad 
naplněnosti služby 

Naplňuje služba 
základní potřeby 

Poznámka k navýšení 
či nenavýšení služby. 
(využitelné při 
zpracování návrhu 
KP) 

Terénní programy  140% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Kontaktní centra 120% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Adiktologická 
poradna  

100% ANO Nenavyšovat  

Terapeutická 
komunita 

200% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Doléčovací program 140% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Odborné sociální 
poradenství 

120% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Ostatní programy 

Pedagogická 
poradna 

Nedostatečné 
kapacity, chybí tak 
pětinásobně 

---------------------- Zanést do 
dokumentu KP 

Substituční léčba 200% ---------------------- Navýšit dvojnásobně 
– zohlednit v rozvoji 

služeb 

Anonymní alkoholici Volný přístup ------------------------ Nenavyšovat, zanést 
do dokumentu 

Středisko výchovné 
péče 

200% ------------------------ Zanést do 
dokumentu KP 

Potravinová banka 130% ------------------------ Navýšit – zohlednit 

v ostatních aktivitách 
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Děti, mládež a rodina 

 

Název služby Odborný odhad 
naplněnosti služby 

Naplňuje služba 
základní potřeby 

Poznámka k navýšení 
či nenavýšení služby. 
(využitelné při 
zpracování návrhu 
KP) 

SAS PRO RODINY S 

DĚTMI 
90% ANO Nenavyšovat - 

problém časová 

dostupnosti 

odpoledne, víkendy 

NZDM 90% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb, 

chybí terénní 
program 

RANÁ PÉČE 75% ANO Nenavyšovat 
DŮM NA PŮL CESTY   DD mají zajištěno 

většinou individuálně 
a mimo region, 

pobyt. není potřeba; 
raději formou 
asistovaného bydlení 

Terénní programy 90% ANO Nedostatečné 
pokrytí v terénních 
programech drogy, 

chybí v části obcí 
regionu – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Azylové domy 140% + řešit 
následné či 
prostupné bydlení 

ANO potřeba je rozdělit 
stávající AD Rumburk 

dle CS tj. samostatně 
matky s dětmi kap. 5 
rodin; bez 

navazujícího soc. 
bydlení není 
prostupné a další 
kapacita se jen 

naplní; Varnsdorf 

plánuje; optimální 
kapacita 128 lůžek 
po všechny CS, 
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aktuálně 112 Sv. 
Vincent pro matky s 

dětmi 22 plán 
navýšení na 27 a 
Cedr Rumburk z 22 

na 33 – zohlednit 

v rozvoji a nových 
službách 

Poradenství a 
občanská poradna 

180% + řešit ORP 
Varnsdorf, chybí 
úplně 

ANO v ORP Rumburk 2 

poskytovatelé s 
kapacitou 2, 

optimální kapacita 5, 
v ORP Varnsdorf 

chybí, klienti mohou 
dojíždět, plánují 
Staré Křečany s 
Agenturou SZ - 

zohlednit v rozvoji a 

nových službách 

Ostatní programy 

Podpora 

zaměstnávání 
(matky, rodiče) 

Kostka (pracovní 
poradenství), dále 
projekty UP a 

soukromých 
společností; OCH 
Šluknov (98 
zaměstnání za půl 
roku, v OCH 11 

stážistů, domácí 
práce pro matky s 
dětmi) 

------------------------ Podpora 

zaměstnávání chybí 
pro CS dlouhodobě 
nezaměstnané, bez 

kvalifikace; OPP 

využívají převážně 
obce; 

Příměstské tábory 
pro děti 

Schredingerův 
institut a další; 
ostatní v rámci 
NZDM a dalších 
společností 

---------------------- Neřešit v dokumentu 

KP 

Dobrovolnictví OCH Šluknov (5 

registrovaných, 
desítky jednorázově) 
i z CS 

----------------------- V dokumentu řešit 
např. ve společných 
cílech. Spolupráce 
s Dobrovolnickým 
centrem ÚL. 
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Mateřská a rodinná 
centra 

MC Beruška Krásná 
Lípa, MC Větrník, 

-----------------------  

Volnočasové aktivity volnočasové aktivity 
v regionu, řada 
sportovních a dalších 
kroužků, domy dětí 
Rbk a Vdf, ZUŠ Rbk a 
Vdf, Kostka Lila Rosa 

dětský taneční 
soubor; OCH Šluknov 
(cvičení pro matky, 
hudebna); Cedr má 
sponzora placených 
kroužků pro děti 

----------------------- Neřešit v dokumentu 

KP 

Potravinová banka Kostka, Cedr, OCH 

Šluknov - Navázána 
spolupráce s 
Potravinovou 

bankou z.s. 

Litoměřice - bez 

omezení, 
spolupracující 
subjekt v projektu 

"Potravinová a 
materiální pomoc 
nejchudším osobám 
II" od 1.5.2017 do 

30.9.2018; CS 

přeprodává; 
momentálně je 
nadbytek, po 

ukončení bude 
chybět 

---------------------- Zanést do 
dokumentu KP 

Doučování v rámci služby NZDM                 
kapacita naplněna, 
OCH Šluknov 60 dětí 

------------------------- V dokumentu 

součást služeb NZDM 
a OCH 

Charitativní šatník OCH Rumburk a OCH 

Šluknov (80 
osob/měsíc), ostatní 
poskytovatelé mají 
neformálně 

------------------------ V dokumentu ve 

společných cílech - 
návrh 
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Dluhové poradenství mimo soc. službu 
Kostka 2018-2020, 1 

soukromá osoba, 
dále placené 
společnosti   

---------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 

Řešení insolvence právníci v regionu za 
stanovenou cenu 

nezajišťují, zajišťuje 
Kostka, OCH 

Rumburk a jedna 

soukromá osoba 

----------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 

Předškolní klub Kostka - Včelka (péče 
o děti od 3 do 6 let) 
ze SVL 

----------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 

Komunitní práce Kostka v projektu 

2018-2020 - 

začínáme; OCH 
Šluknov (zaměstnání, 
němčina, babinec, 
cvičení…), Cedr v 
Jiříkově začíná 

------------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 

bydlení chybí soc. bydlení, 
byty s doprovodem 

SoSl; z AD nejdou dál 

------------------------- V dokumentu ve 

společných cílech - 

návrh 
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Senioři 
 

Název služby Odborný odhad 
naplněnosti služby 

Naplňuje služba 
základní potřeby 

Poznámka k navýšení 
či nenavýšení služby. 
(využitelné při 
zpracování návrhu 
KP) 

Domovy pro seniory 190% ANO Navýšit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Pečovatelské služby 90% ANO Nenavyšovat – spíše 
upravit dobu 

poskytování, aby 
vyhovovala více 
uživatelům služeb 

Denní stacionář 75% ANO Nenavyšovat 
Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

50% ANO Nenavyšovat 

Sociálně aktivizační 
služby 

90% ANO Nenavyšovat 

Sociální rehabilitace 75% ANO Nenavyšovat 
Odlehčovací služby chybí ------------------- Řešit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory 

chybí -------------------- Řešit – zohlednit 

v rozvoji služeb 

Domov se zvláštním 
režimem od 18 let 

chybí -------------------- Řešit jinou cestou 

Ostatní programy 

Aktivity spolků, 
klubů a 
svépomocných 
skupin 

Zachování a případný 
rozvoj  

--------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 

Hospicová terénní 
péče 

Aktivizovat vznik ---------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 
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Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 

Název služby Odborný odhad 
naplněnosti služby 

Naplňuje služba 
základní potřeby 

Poznámka k navýšení 
či nenavýšení služby. 
(využitelné při 
zpracování návrhu 
KP) 

Sociálně aktivizační 
služby 

90% ANO Služby SAS je třeba 
dobu posunout do 

odpoledne a víkendů 

– řešit v rozvoji 

služeb 

Terénní programy 90% ANO Nenavyšovat 
Azylové domy 80-120% dle sezony 

a migračních tlaků 

ANO MěÚ Rumburk 

vyjadřuje potřebu AD 
MD samostatného, 
AD - riziko -platba na 

hlavu a lůžko, není 
hlídání dětí pro 
pracující matku, není 
vhodné zaměstnání 
pro matky, není 
návazné bydlení – 

řešit v rozvoji služeb 
a nových službách 

Dům na půl cesty Není a nechybí --------------------- pomoci dětem, které 
opouští DD tím, že je 
jim zprostředkován 
nízkonákladový byt a 

zaměstnání – návrh 
řešit v ostatních 
programech 

NZDM 90%, přenášení 
těžiště práce do 
terénu 

ANO Samotné kapacity 
NZDM nenavyšovat, 
přesunout na terén – 

návrh řešit v rozvoji 

či nových službách 

Nízkoprahové denní 
centrum 

není ---------------------- MěÚ Rumburk 
vyjadřuje potřebu 
pro zřízení této 
služby pro cca 6- 10 
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osob - návrh řešit 
v nových službách 

Noclehárna  Rumburk - ano 

kapacita je málo 
využívaná, 
problematická 
pravidla pro vstup. 

Varnsdorf 

využitelnost 90% 

ANO Neřešit  

Odborné sociální 
poradenství 

110% (mírný převis 
poptávky) 

ANO Množství lidí mající 
zájem o OSP, chtějí 
řešit zadlužení. Staré 
Křečany v rámci 
spolupráce s APZ 
zřizují OSP - návrh 
řešit v nových 
službách 

Ostatní programy 

Probační mediační 
služba 

existuje ------------------- Neřešit v KP 

Dobrovolnictví OCH Šluknov (5 

registrovaných, 
desítky jednorázově) 
i z CS 

----------------------- V dokumentu řešit 
např. ve společných 
cílech. Spolupráce 
s Dobrovolnickým 
centrem ÚL. 

Potravinová banka Kostka, Cedr, OCH 

Šluknov - Navázána 
spolupráce s 
Potravinovou 

bankou z.s. 

Litoměřice - bez 

omezení, 
spolupracující 
subjekt v projektu 

"Potravinová a 
materiální pomoc 
nejchudším osobám 
II" od 1.5.2017 do 

30.9.2018;  

CS pře prodává; 
momentálně je 

---------------------- Zanést do 
dokumentu KP 
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nadbytek, po 

ukončení bude 
chybět 

Charitativní šatník OCH Rumburk a OCH 

Šluknov (80 
osob/měsíc), ostatní 
poskytovatelé mají 
neformálně 

------------------------ V dokumentu ve 

společných cílech - 
návrh 

Dluhové poradenství mimo soc. službu 
Kostka 2018-2020, 1 

soukromá osoba, 
dále placené 
společnosti   

---------------------- V dokumentu 

v ostatních 
programech - návrh 

 
Zpracované informace získané na společných jednáních s poskytovateli služeb a ostatních 
aktivit, uživateli a zástupci obcí, jsou dalším významným podkladem k rozhodování při 
zpracování návrhu Komunitního plánu Šluknovska. 
 

 

 

 

Pokrytí regionu službami  
 

V rámci setkání pracovních skupin byly zpracovány mapy dostupnosti služeb v regionu 

Šluknovsko. Mapy s náhledem jsou k dispozici jako příloha Analýzy, dostupné na stránkách 
MAS. V analýze přinášíme pouze základní přehled. 
V oblasti v roce 2018 působí 51 poskytovatelů a poskytují 23 druhů služeb. 

 

Jedná se o následující služby (v závorce jejich počet) 
1/ Domovy se zvláštním režimem (6) 
2/ Domovy pro osoby se zdravotním postižením (3) 
3/ Chráněné bydlení (4) 
4/ Sociální rehabilitace (2) 
5/ Podpora samostatného bydlení (3) 
6/ Sociálně terapeutické dílny (2) 
7/ Sociálně aktivizační služby (1) 
8/ Osobní asistence (2) 
9/ Pečovatelské služby (8) 
10/ Domovy pro seniory (3) 

11/ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (4) 

12/ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6) 
13/ Raná péče (2) 
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14/ Azylové domy (3) 
15/ Odborné sociální poradenství (2) 
16/ Terénní programy (8) 
17/ Krizová pomoc (1) 
18/ Intervenční centrum (1) 
19/ Telefonická krizová pomoc (1) 
20/ Kontaktní centrum (1) 
21/ Terénní programy pro uživatele drog (1) 

22/ Ambulantní léčba (1) 
23/ Terapeutická komunita (1) 
 

Osoby zdravotně znevýhodněné – dostupnost služeb v regionu 

 

V oblasti zdravotně znevýhodněných je na území Šluknovska celkem poskytováno 7 druhů 
služeb. Jedná se o služby sociální rehabilitace, podpory samostatného bydlení, chráněného 
bydlení, Domy pro osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro ZZ, sociálně 
terapeutické dílny a osobní asistenci. Služby poskytuje 18 poskytovatelů. Šest druhů služeb je 
realizováno pro všech 18 obcí Šluknovského výběžku, jedna služba sociálně aktivizační služby je 
realizována pouze v oblasti do 15 km v okolí obce Mikulášovice. 
 

 

Senioři - dostupnost služeb a programů v regionu   

 

V oblasti skupiny senioři je na území Šluknovska poskytováno celkem 5 druhů služeb. Jedná se o 
pečovatelskou službu, sociálně aktivizační služby (společné s osobami zdravotně 
znevýhodněnými), domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (společné s osobami 

zdravotně znevýhodněnými), osobní asistence (společné s osobami zdravotně 
znevýhodněnými). Služby poskytuje 10 poskytovatelů. Čtyři druhy služeb jsou nabízeny pro celé 

Šluknovsko, jedna služba sociálně aktivizační služby je realizována pouze v oblasti do 15 km 

v okolí obce Mikulášovice.  
Za zmínku stojí pečovatelská služba, která zaznamenala v regionu poměrně silný rozvoj v 
posledních letech a lze očekávat (v souběhu s osobní asistencí a odlehčovací službou) další 
vysokou dynamiku. Poptávka po službě byla výrazně zaregistrována v regionu ORP Varnsdorf,  
a to především v menších obcích s horší dostupností služeb. Poptávka v okrajových částech 
Šluknovského výběžku neroste – ORP Rumburk. Jsou spíše využívány zdroje v rámci sousedské 
pomoci. Pečovatelská služba nahrazena péčí ze strany blízkých osob PnP – rodinných 
příslušníků, kteří v našem regionu nemají žádnou psychosociální podporu a péči, tj. neexistuje 
služba, která by se zabývala podporou pečujících osob.  
Pečovatelské služby jsou v rámci regionu v ORP Rumburk poskytovány dostatečně, za 
předpokladu, že pečovatelská služba není vázána na konkrétní domy zvláštního určení (senioři) 
a je poskytována terénní pečovatelskou službou v rámci celé obce. V praxi existuje pouze jedna 
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terénní služba, která zajištuje terénní PS v regionu. Vzhledem ke stárnutí populace, lze 
předpokládat, že tlak na službu bude stoupat 

 

Děti, mládež a rodina - dostupnost služeb a programů v regionu   

 

V oblasti dětí, mládeže a rodin jsou na území Šluknovska poskytovány celkem 4 druhy služeb. 
Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež, raná péče, azylové domy pro matky s dětmi (společně se sociálně vyloučenými). 
Služby poskytuje 10 poskytovatelů. Služba azylových domů je poskytována v Rumburku, v  
Jiřetíně pod Jedlovou a v Dolním Podluží. Služby rané péče jsou poskytovány v celé oblasti 
Šluknovska.  
Služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je poskytována v Rumburku, Varnsdorfu, Krásné 
Lípě a Šluknově. Služba je poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let v odpoledních 
hodinách, pouze jeden poskytovatel má otevřeno do 19.00 hod. Služby jsou zřízeny v místech 
aktuální potřeby. Byla identifikována potřeba vzniku terénní formy ve Varnsdorfu v místech, 
kde se v odpoledních a večerních hodinách soustřeďuje „problematická“ mládež, a terénní 
formy v Rumburku, Jiříkově, Šluknově a Krásné Lípě v reakci na aktuální jevy. Aktuálně je 
terénní forma poskytována okrajově.  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v regionu poskytovány převážně formou 
terénní a doplňkově ambulantní. Poskytovatelé se vzájemně liší pouze lokalitou poskytování 
služby. V ORP Rumburk a Šluknov jsou obce pokryty. Problémy jsou v ORP Varnsdorf, kde jsou 

nedostatečně pokryty malé obce a kde nejsou kontaktováni žádní jiní poskytovatelé.  
 

 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené - dostupnost služeb  
a programů v regionu   

 

V oblasti skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením je na území Šluknovska poskytováno 6 
druhů služeb. Jedná se o odborné sociální poradenství, terénní programy, azylové domy, 
krizovou pomoc, intervenční centrum, telefonickou krizovou pomoc. Služby poskytuje 10 
poskytovatelů. 
Služba odborné sociální poradenství je poskytována ambulantně na území měst Rumburk, 
Šluknov a Krásná Lípa, určeno pro občany ORP Rumburk, všechny obce. Služba zcela chybí 
v oblasti ORP Varnsdorf.  

Terénní programy jsou poskytovány v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Šluknově a Jiřetíně 
pod Jedlovou. Nejsou poskytovány v obcích Doubice, Chřibská, Rybniště, Dolní a Horní Podluží.  
Krizová pomoc, intervenční centrum a telefonická krizová pomoc, informace a poskytování 
služby ambulantně či telefonicky. Ambulantně ve městě Rumburk. 
  



 
32 

Osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách - dostupnost služeb a programů v regionu   

 

V oblasti skupiny osob ohrožených závislostmi na návykových látkách jsou na území Šluknovska 
poskytovány 3 druhy služeb a 2 programy (zajištění primární prevence, terapeutická komunita). 

Jedná se o kontaktní centrum, terénní programy pro uživatele drog, ambulantní léčbu, primární 
prevenci a terapeutickou komunitu. Služby poskytují 3 poskytovatelé. Kontaktní centrum je 
v Rumburku, terapeutická komunita ve Šluknově. Ambulantní léčba je poskytována v Rumburku 

a Varnsdorfu. Terénní programy pro uživatele drog jsou zajišťovány v obcích Varnsdorf, 
Rumburk, Krásná Lípa, Jiříkov, Šluknov, Velký Šenov a Mikulášovice. Problémem rozvoje 
terénního programu je nedostatek finančních prostředků a komunikace s obcemi. 

 

Shrnutí dostupnosti služeb v regionu 

 

Služby pro osoby zdravotně postižené jsou dostupné v celé oblasti, vyjma služeb sociálně 
aktivačních (dostupné pouze v okolí Mikulášovic). 
 

Služby pro seniory pobytové, jsou dostupné všem z oblasti. Naprostá většina pečovatelských 
služeb je vázána k pár subjektům, které službu poskytují, pouze jedna pečovatelská služba 
zajišťuje celý region. 
 

Služby pro děti, mládež a rodinu jsou dostupné převážně v místě sídla, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež. Azylové domy jsou obsazeny sezóně. Sociálně aktivizační služby a raná 
péče je dostupná pro všechny obce. 
 

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, jako je krizová pomoc, telefonická krizová 
pomoc jsou dostupné pro všechny obce. Služby odborného sociálního poradenství jsou 
dostupné ambulantně v ORP Rumburk, v ORP Varnsdorf chybí. Terénní programy chybí 
v obcích Doubice, Chřibská, Rybniště, Dolní a Horní Podluží. 

 

Služby pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, kontaktní centrum, ambulantní 
léčba a terapeutická komunita, jsou využívány uživateli z celého regionu. Terénní programy pro 

uživatele drog jsou poskytovány pouze v obcích Varnsdorf, Rumburk, Krásná Lípa, Jiříkov, 
Šluknov, Velký Šenov a Mikulášovice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

Analýza potřeb z perspektivy obcí a zadavatelů sociálních služeb 

 

V této části uvádíme informace, které jsme získali od obcí. Úspěchem určitě je, že z celkem 18 ti 

obcí nám na otázky odpovědělo všech 18 obcí.  

Následující informace ilustrují značný posun v pohledu obcí na sociální problematiku. Hned 15 
obcí uvedlo informace o svých plánech v sociální oblasti, jen tři obce uvedly, že informace o 
sociálních službách nemají žádné a plány také ne.   

 

 

Dolní Podluží 
 

Název obce Dolní Podluží 
Počet obyvatel k 31.12.2016 1207 

- Z toho nad 60 let 334 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Nedostatečnou kapacitu ubytovacích míst pro seniory. Nedostatečná možnost péče o 
seniory. Špatné a nedostatečné autobusové i vlakové spojení především do Rumburku, 
který má nemocnici a odborné lékaře. Drogy, alkohol.  
 

1. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO/15   

Osoby se zdravotním postižením   Nevím 

Osoby bez domova  NE  

Osoby závislé na drogách ANO/50   

Osoby závislé na alkoholu ANO/100   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO/20   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/30   

Osoby ohrožené domácím násilím   Nevím 

Rodiny s malými dětmi ANO/3   

Matky samoživitelky   Nevím 

Nemocní ANO/2   

Jiní (uveďte)    

2. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  Ne  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce  Ne  

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 
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- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

 Ne  

- Obec má svého sociálního pracovníka  Ne  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 Ne  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 Ne  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

Nemá 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

Ne 

 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

Dovoz léků, odvoz k lékaři, dovoz nákupů atd. 
 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Záměr bychom měli, ale zatím nebyl prodiskutován s obcí Horní Podluží a Jiřetín. Spojit 
síly a začít soc. služby zajišťovat. Obávám se ovšem, že nám to ani zákon neumožňuje. 
Pokud umožňuje, tak o tom bohužel nevím. Myslím si, že pro malou obec je to velice 
složitá problematika. 
 

 

Dolní Poustevna  
 

Název obce Dolní Poustevna 

Počet obyvatel k 31.12.2016 1771 

- Z toho nad 60 let 395 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Nedostatek bytů, dům s pečovatelskou službou pro seniory a nemocné občany  apod. 
 

3. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ano - 5   

Osoby se zdravotním postižením   nevím 

Osoby bez domova   nevím 
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Osoby závislé na drogách Zřejmě ano   

Osoby závislé na alkoholu -//-   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ano    

Osoby nebo domácnosti zadlužené ano 30   

Osoby ohrožené domácím násilím   nevím 

Rodiny s malými dětmi ano - 4   

Matky samoživitelky ano - 6   

Nemocní ano   

Jiní (uveďte)    

4. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  NE  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce   Nevím 

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ano   

- Obec má svého sociálního pracovníka  ne  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 ne  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 ne  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

Integrované centrum OZP Horní Poustevna 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

Dům pro seniory, bezplatná pečovatelská sociální služba pro seniory a nemocné, „TAXI“ – 

zdarma, nebo za malý poplatek – rozvoz seniorů k lékařům, vyšetření, na úřady, na 
nákupy apod. 
 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
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Doubice  
 

Název obce Doubice 

Počet obyvatel k 31.12.2016 108 

- Z toho nad 60 let 44 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Nemáme, není 
 

5. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři  Ne  

Osoby se zdravotním postižením  Ne  

Osoby bez domova  Ne  

Osoby závislé na drogách  Ne  

Osoby závislé na alkoholu  Ne  

Osoby dlouhodobě nezaměstnané Ano/1   

Osoby nebo domácnosti zadlužené Ano/1   

Osoby ohrožené domácím násilím  Ne  

Rodiny s malými dětmi  Ne  

Matky samoživitelky Ano/1   

Nemocní  Ne  

Jiní (uveďte)  Ne  

6. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  Ne  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce  Ne  

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

 Ne  

- Obec má svého sociálního pracovníka  Ne  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 Ne  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 Ne  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO 
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Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

------------------------ 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

------------------------ 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
 

------------------------- 

 

 

 

 

Horní Podluží  
 

Název obce Horní Podluží 
Počet obyvatel k 31.12.2016 776 

- Z toho nad 60 let 95 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Žádný 

 

7. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři  Ne  

Osoby se zdravotním postižením  Ne  

Osoby bez domova Ano/1   

Osoby závislé na drogách  Ne  

Osoby závislé na alkoholu  Ne  

Osoby dlouhodobě nezaměstnané  Ne  

Osoby nebo domácnosti zadlužené   Nevím 

Osoby ohrožené domácím násilím   Nevím 

Rodiny s malými dětmi   Nevím 

Matky samoživitelky   Nevím 

Nemocní  Ne  

Jiní (uveďte)   Nevím 

8. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  Ne  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce   nevím 

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 
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- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

 Ne  

- Obec má svého sociálního pracovníka  Ne  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 Ne  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 Ne  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

Ne  

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

Pracovník, který by občas zajistil důchodcům dovoz léků a nákup 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Zajistit pracovníka 

 

 

Chřibská  
 

Název obce Město Chřibská 

Počet obyvatel k 31.12.2016 1343 

- Z toho nad 60 let   343 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

Málo pracovních možností, podprůměrná inteligence  
 

 

 

9. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO/6   

Osoby se zdravotním postižením ANO/5   

Osoby bez domova ANO/5   

Osoby závislé na drogách ANO/hodně   

Osoby závislé na alkoholu ANO/hodně   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO/hodně   
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Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/hodně   

Osoby ohrožené domácím násilím ANO/7   

Rodiny s malými dětmi ANO/10   

Matky samoživitelky ANO/5   

Nemocní ANO/10   

Jiní (uveďte)    

10. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  NE  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ANO   

- Obec má svého sociálního pracovníka  NE  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 NE  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA 

 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
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Jiřetín pod Jedlovou 

 

Název obce Jiřetín pod Jedlovou 

Počet obyvatel k 31.12.2016 631 

- Z toho nad 60 let 153 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

Mládež, která nemá pracovní návyky, protože po skončení školy nenajde zaměstnání a 

eviduje se na úřadu práce a návazně na to nezaměstnatelní nezaměstnaní. 
 

 

11. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři X   

Osoby se zdravotním postižením   X 

Osoby bez domova   X 

Osoby závislé na drogách   X 

Osoby závislé na alkoholu   X 

Osoby dlouhodobě nezaměstnané X   

Osoby nebo domácnosti zadlužené   X 

Osoby ohrožené domácím násilím   X 

Rodiny s malými dětmi   X 

Matky samoživitelky   X 

Nemocní   X 

Jiní (uveďte)   X 

12. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  X  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce   X 

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

 X  

- Obec má svého sociálního pracovníka  X  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 

sociálních služeb 

 X  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 X  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 
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Ne 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

V obci je zařízení České katolické charity „Dům pro matky s dětmi Svaté Máří 
Magdalény“, pokud je nám známo tato organizace má tuto službu zřízenu, jakým 
způsobem funguje, nevíme. 
 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
 
Jsme malá obec a nemáme možnost personálně ani finančně vlastními silami tuto 
oblast zajišťovat. 
 

 

Jiříkov 

 

Název obce Město Jiříkov 

Počet obyvatel k 31.12.2016 3617 

- Z toho nad 60 let 217 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

- velký počet sociálně slabých 

- velký počet nezaměstnaných 

- vysoká migrace sociálně slabých 

 

13. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři   NEVÍM 

Osoby se zdravotním postižením ANO/50   

Osoby bez domova   NEVÍM 

Osoby závislé na drogách ANO   

Osoby závislé na alkoholu ANO   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO   

Osoby ohrožené domácím násilím   NEVÍM 

Rodiny s malými dětmi ANO   

Matky samoživitelky ANO   

Nemocní ANO   

Jiní (uveďte)    

14. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 
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Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby ANO   

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

 

ANO 

  

- Obec má svého sociálního pracovníka ANO 

částečný 
úvazek 

  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 

ANO 

  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO, město má svoji příspěvkovou organizaci, která tyto služby poskytuje Domov „Srdce 
v dlaních“-sociální služby Jiříkov  
 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

Domov „Srdce v dlaních“-sociální služby Jiříkov  
Středisko výchovné péče  - SVP "ŠLUKNOVSKO", Čapkova 5, 407 53 Jiříkov 

CEDR komunitní spolek 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

Není mi známo 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Výstavbu nového domova seniorů, naše příspěvková organizace Domov „Srdce v dlaních“ 
– sociální služby Jiříkov je v objektu, který patří církvi a platí vysoké nájemné, které se dá 
použít ke spolufinancování na úhradu úvěru k dotaci.  

 

 

Krásná Lípa 

 

Název obce Krásná Lípa 

Počet obyvatel k 31.12.2016 3391 

- Z toho nad 60 let 985 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

- zadluženost, předluženost  
- nízkou zaměstnatelnost osob bez kvalifikace, praxe, opakované návraty do evidence UP  
- drogy a další návykové látky  
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15. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO   

Osoby se zdravotním postižením ANO   

Osoby bez domova ANO   

Osoby závislé na drogách ANO   

Osoby závislé na alkoholu ANO   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO   

Osoby ohrožené domácím násilím ANO   

Rodiny s malými dětmi ANO   

Matky samoživitelky ANO   

Nemocní ANO   

Jiní (uveďte)    

16. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby ANO   

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

NE   

- Obec má svého sociálního pracovníka NE   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 ANO  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

NE   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

Kostka Krásná Lípa, Cedr komunitní spolek, White Light a další dle potřeb  
 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

Je uvedeno v KP Krásná Lípa 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Je uvedeno v KP Krásná Lípa 
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Lipová 

 

Název obce Obec Lipová 

Počet obyvatel k 31.12.2016 589 

- Z toho nad 60 let 149 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Nedostatek bytu pro mladé rodiny a případně seniory. Nový domov důchodců i pro pány, 
domnívám se, že by to měl zároveň být i dům s pečovatelskou službou. Nevyhovující a 
nedostatečné prostory pro MŠ a ZŠ (první stupeň) 

 

 

 

 

17. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři 6   

Osoby se zdravotním postižením 2   

Osoby bez domova 1   

Osoby závislé na drogách   nevím 

Osoby závislé na alkoholu 10   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané   nevím 

Osoby nebo domácnosti zadlužené 20   

Osoby ohrožené domácím násilím   nevím 

Rodiny s malými dětmi 3   

Matky samoživitelky 4   

Nemocní   nevím 

Jiní (uveďte)   nevím 

18. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby ano   

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ano   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ano   

- Obec má svého sociálního pracovníka  ne  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

ano   

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

  nevím 
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Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ano 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

Charita Šluknov, odbor soc. věcí Šluknov 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

Větší domov důchodců a domov s pečovatelskou službou 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
 

Máme vypracovanou studii na domov důchodců se zvláštním režimem a pečovatelskou 
službou, součástí areálu je MŠ a ZŠ. Je zde společná jídelna, tělocvična, bazén a 
rehabilitace, součástí areálu je park a velké parkoviště. Ubytovací kapacita pro 80 seniorů 
a pro 40 dětí do MŠ a 50 do ZŠ. 
 

 

 

 

 

Lobendava 

 

Název obce Lobendava 

Počet obyvatel k 31.12.2016 311 

- Z toho nad 60 let  

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

 

Nedostatek bydlení 
 

 

 

19. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO/2   

Osoby se zdravotním postižením ANO/2   

Osoby bez domova   Nevím 
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Osoby závislé na drogách   Nevím 

Osoby závislé na alkoholu   Nevím 

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO/10   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/5   

Osoby ohrožené domácím násilím   Nevím 

 

Rodiny s malými dětmi Ano/3   

Matky samoživitelky Ano/2   

Nemocní    

Jiní (uveďte)    

20. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  x  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce x   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

x   

- Obec má svého sociálního pracovníka  x  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 x  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 x  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

NE 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
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Velký Šenov 

 

Název obce Město Velký Šenov 

Počet obyvatel k 31.12.2016 1967 

- Z toho nad 60 let 459 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

Špatná finanční situace mladých párů (nedostatek financí – většina pracuje za minimální 
mzdu). 

 

21. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři 10   

Osoby se zdravotním postižením 5   

Osoby bez domova 0   

Osoby závislé na drogách 12   

Osoby závislé na alkoholu 20   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané 60   

Osoby nebo domácnosti zadlužené 800   

Osoby ohrožené domácím násilím 6   

Rodiny s malými dětmi 40   

Matky samoživitelky 14   

Nemocní   NEVÍM 

Jiní (uveďte)    

22. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby ANO   

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ANO   

- Obec má svého sociálního pracovníka ANO   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 NE  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

ANO   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 
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ANO 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

CHARITA, NOEMA 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

Finance 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
 

 

 

Mikulášovice 

 

Název obce Mikulášovice 

Počet obyvatel k 31.12.2016 2179 

- Z toho nad 60 let 265 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Pronájem bytů na sídlišti za nepřiměřené ceny, z toho vysoká migrace nájemců, problémy 
soužití v domech i na celém sídlišti 
23. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři    

Osoby se zdravotním postižením    

Osoby bez domova Ano/1   

Osoby závislé na drogách Ano   

Osoby závislé na alkoholu Ano   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané Ano   

Osoby nebo domácnosti zadlužené Ano   

Osoby ohrožené domácím násilím   Nevím 

Rodiny s malými dětmi    

Matky samoživitelky    

Nemocní Ano   

Jiní (uveďte)    

24. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  Ne  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce  Ne  
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Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

 Ne  

- Obec má svého sociálního pracovníka  Ne  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

Ano   

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

Ano   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

Spolek Kolem dokola 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

Terénní sociální pracovník 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
V součinnosti s preventistou kriminality rozšíření o činnost terénního sociálního 
pracovníka 

 

 

Rumburk 

 

Název obce Rumburk 

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 10905 

- Z toho nad 60 let  

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Především nedostatek pracovních příležitostí pro osoby nad 50 let a pro osoby, které jsou 
bez vzdělání.  Této CS následně chybí základní sociální návyky.  
Jako další problém v naší obci vidím nedostatek bytů nižší kategorie za nižší cenu pro osoby 
bez přístřeší.  
V neposlední řade, vidím jako problém nedostatek vzdělaných sociálních pracovníků. 
 

 

 

 

25. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 
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Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO/100   

Osoby se zdravotním postižením ANO/300   

Osoby bez domova ANO/70   

Osoby závislé na drogách ANO/250   

Osoby závislé na alkoholu ANO/150   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO/350   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/ 90% rodin   

Osoby ohrožené domácím násilím ANO/40   

Rodiny s malými dětmi ANO/700   

Matky samoživitelky ANO/400   

Nemocní ANO/není 
známo 

  

Jiní (uveďte)    

26. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  x  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce x   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

x   

- Obec má svého sociálního pracovníka x   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

x   

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

x   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

Ano 

 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

Oblastní charita Rumburk, White light1, Rytmus D., Agentura Pondělí, Oblastní charita 
Šluknov, Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, Spirála, Salesiánský klub mládeže, apod.  

(Město Rumburk spolupracuje se všemi poskytovateli sociálních služeb z ORP Rumburk). 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

Noclehárna a denní centrum. 
 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Ano, záměr vychází ze spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Prostřednictvím 
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integrovaného nástroje, tj. Strategický plán sociálního začleňování města Rumburk a obce 
Staré Křečany na období 2017-2020, který vznikl na základě platformy (lokální partnerství), 
jejímiž členy byly poskytovatelé sociálních služeb, se obec snaží o podporu projektu 
v sociální oblasti. Primárně se jedná především o problematiku v oblasti bydlení, rodiny a 
zdraví; a sekundárně se jedná o aspekty, které jsou úzce provázané s primární 
problematikou, tj. dluhy, bezpečnost, zaměstnanost, vzdělávání.  
Projekt by měl podpořit osoby při získávání vhodného bydlení, které je srovnatelné 
s bydlením lidí z majoritní společnosti. V důsledku toho se přispěje ke snížení obav těchto 
lidí ze změny bydlení a zvyšování jejich kompetencí a dovedností, které jsou k této změně 
důležité. Změnou bydlení těmto lidem poskytneme možnost, jak se vymanit z prostředí, 
které je diskvalifikuje. Tito lidé by měli získat kvalitní fyzické podmínky a předpokladem je, 
že se sníží počet onemocnění, zvýší se četnost preventivních prohlídek u lékaře a vytvoří 
funkční vzorce v rodině apod.  

 

Rybniště 

 
Název obce Rybniště 

Počet obyvatel k 31.12.2016 665 

- Z toho nad 60 let 177 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

alkoholismus 

 

 

 

27. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři  NE  

Osoby se zdravotním postižením ANO/5   

Osoby bez domova   NEVÍM 

Osoby závislé na drogách ANO/10   

Osoby závislé na alkoholu ANO/30   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO   

Osoby ohrožené domácím násilím   NEVÍM 

Rodiny s malými dětmi ANO   

Matky samoživitelky ANO   

Nemocní ANO   

Jiní (uveďte)    

28. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  NE  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli sociálních  
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služeb? 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ANO   

- Obec má svého sociálního pracovníka  NE  

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 NE  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních služeb 
jinak (uveďte) 

 NE  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými poskytovateli? 

 

ANO 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

Poskytovatele sociálních služeb oslovujeme/ doporučujeme  jen na základě požadavku – senioři, 
nemocní, … (Kostka  Krásná Lípa, Noema,…) 
 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

 

V současné době nevím o ničem. 
 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
 

 

 

Ne. 

 

 

Staré Křečany 

 

Název obce Staré Křečany 

Počet obyvatel k 31.12.2016 1226 

- Z toho nad 60 let 308 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Velká koncentrace nezaměstnaných v produktivním věku 15-64 let – 7,13%; nízká 
vzdělanost – 20% základní a praktické vzdělání ve věku 15-24 let; migrace lidí ze sociálně 
vyloučených lokalit uvnitř šluknovského výběžku; absence zdravotnického zařízení, jak pro 
dospělé, tak i pro děti. 
 

29. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO   

Osoby se zdravotním postižením ANO   

Osoby bez domova ANO   
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Osoby závislé na drogách ANO   

Osoby závislé na alkoholu ANO   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/187exekucí   

Osoby ohrožené domácím násilím ANO   

Rodiny s malými dětmi ANO   

Matky samoživitelky ANO/nevhodní 
partneři/ 

  

Nemocní ANO   

Jiní (uveďte)    

30. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby  NE  

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ANO   

- Obec má svého sociálního pracovníka ANO   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

 NE  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

 NE  

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

Informace si sami hledáme na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů nebo se s ní 
spojíme rovnou.   
 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

DOZP Brtníky, CEDR Krásná Lípa, RYTMUS Rumburk, Úřad práce Rumburk, KOSTKA Krásná 
Lípa, Probační a mediační služba Rumburk 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

Sociální byty – jsou v plánu po rekonstrukci budovy stávajícího obecního úřadu. 
 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Po plánované rekonstrukci by mělo vzniknout 18 malometrážních bytů + vize vytvoření 
podmínek pro službu sociální poradny, osobní asistence, sociální služba pro seniory a osoby 
zdravotním postižením a terénní programy. Přes Agenturu pro sociální začleňování existuje 
projekt na vybudování 2 pracovních míst od 1.2.2018 – Pracovnice v přístupu k bydlení. 
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Šluknov 

 

Název obce Město Šluknov  
Počet obyvatel k 31.12.2016 5450 bez cizinců, včetně 5675 

- Z toho nad 60 let 1420 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

- Existence vyloučených lokalit  
- Cyklická mikroregionální migrace  

 

31. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři Ano / 1200   

Osoby se zdravotním postižením Ano/ 250   

Osoby bez domova Ano/ 3   

Osoby závislé na drogách Ano/100   

Osoby závislé na alkoholu Ano/50   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO/ 350   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/ 350   

Osoby ohrožené domácím násilím ANO/30   

Rodiny s malými dětmi ANO /500   

Matky samoživitelky ANO /200   

Nemocní ANO /15   

Jiní (uveďte)    

32. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby ANO    

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO    

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

ANO   

- Obec má svého sociálního pracovníka ANO   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 

sociálních služeb 

ANO   

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

ANO   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

ANO 
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Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

- SLUŽBY PREVENCE (Terénní práce Cedr, K-centra, SAS Kostka Krásná Lípa, Oblastní 
charita Šluknov - NZDM) 

- SLUŽBY PÉČE (např. DPS Šluknov, OA, SR, Chráněné bydlení a PSB Lobendava).  
Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

V rámci obce máme služby prevence zasíťované v rámci regionu a taktéž v oblasti služeb 
péče– zde bychom potřebovali poskytovatele v DZR  - pro nízkopříjmové seniory 
s duálními diagnózami  
 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
Posílení personálního zajištění úseku terénní a sociální služby  
 

 

 

Varnsdorf 

 

Název obce Město Varnsdorf  
Počet obyvatel k 31.12.2016 15 611 

- Z toho nad 60 let 2 400  

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

Největším sociální problémem je vysoká zadluženost, latentní kriminalita, nízký pocit 
bezpečí, poddimenzované sociální služby, absence nebo nízký počet služeb pro seniory a 
zdravotně znevýhodněné, nízká podpora rodin s nízkými příjmy a podpora rodičů 
osamocených.  
 

 

33. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři X / 2 400   

Osoby se zdravotním postižením X / není možné 
odhadnout 

  

Osoby bez domova X / 5   

Osoby závislé na drogách X / 258   

Osoby závislé na alkoholu X / není možné 
odhadnout 

  

Osoby dlouhodobě nezaměstnané X / 265 (2 roky a 

více) 
  

Osoby nebo domácnosti zadlužené X / 9925 

(exekuce)  

  

Osoby ohrožené domácím násilím X / není možné   
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přesně říci, ale 
pár případů je 
řešeno v rámci 
OSPOD 

Rodiny s malými dětmi X / více než 150   

Matky samoživitelky X / cca 100   

Nemocní Nerozumím 
otázce, je 
myšleno 
dlouhodobě 
nemocných?  

  

Jiní (uveďte)    

 

34. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby x   

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce x   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který 
spolupracuje s poskytovateli služeb 

x   

- Obec má svého sociálního pracovníka x   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

X – v rámci 
grantového 
programu 

  

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

Ano – koordinátor pravidelně dojíždí na setkání s poskytovateli, působí v pracovních 
skupinách plánování.  
 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

Cedr, Raná péče Liberec, Lira Liberec, Kostka Krásná Lípa 

 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

Zajištění služeb pro zdravotně znevýhodněné, dluhová poradna, občanská poradna 
(odborné sociální poradenství) 
 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
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Město spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování, má vypracovaný Strategický 
plán sociálního začleňování, ve kterém je plánován rozvoj sociálních služeb (Azylový dům, 
odborné poradenství, Poradna pro závislosti, komunitní centrum, předškolní klub apod.), 

je připravován projekt na sociální bydlení včetně vytvoření metodiky přidělování 
sociálních bytů.  
 

 

 

 

Vilémov 

 

Název obce Vilémov 

Počet obyvatel k 31.12.2016 924 

- Z toho nad 60 let 280 

 

Co vnímáte jako největší sociální problém ve Vaší obci? 

 

 

 

 

 

35. Údaje o ohrožených skupinách obyvatel v obci 

Vyskytují se ve Vaší obci vybrané skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy? 

Pokud můžete, odhadněte počet např. ANO/5 

 ANO NE NEVÍM 

Senioři ANO/10   

Osoby se zdravotním postižením ANO   

Osoby bez domova  NE  

Osoby závislé na drogách   Nevím 

Osoby závislé na alkoholu ANO/5   

Osoby dlouhodobě nezaměstnané ANO/10   

Osoby nebo domácnosti zadlužené ANO/6   

Osoby ohrožené domácím násilím   Nevím 

Rodiny s malými dětmi ANO/6   

Matky samoživitelky ANO   

Nemocní    

Jiní (uveďte)    

36. Údaje o potřebnosti sociálních služeb 

Má Vaše obec zajištěny sociální služby? ANO NE NEVÍM 

- Obec má zřízeny sociální služby ANO   

- Do obce zajíždí poskytovatel z jiné obce ANO   

Jak Vaše obec spolupracuje s poskytovateli 

sociálních služeb? 

 

- Obec má kontaktního pracovníka, který ANO   
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spolupracuje s poskytovateli služeb 

- Obec má svého sociálního pracovníka ANO   

- Obec podporuje finančně poskytovatele 
sociálních služeb 

ANO   

- Obec podporuje poskytovatele sociálních 
služeb jinak (uveďte) 

   

 

Má Vaše obec dostatek informací o sociálních službách nabízených různými 
poskytovateli? 

 

ANO 

 

Můžete uvést konkrétní poskytovatele sociálních služeb, se kterými obec spolupracuje? 

 

 

 

Co Vaší obci chybí v oblasti sociálních služeb a aktivit? 

 

 

 

 

Má Vaše obec nějaký záměr v sociální oblasti? Jestliže ano, prosím stručně uveďte jaký: 
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VIII. Závěry a doporučení 
 

Jako zásadní se zdá vhodně nastavit a aktivně udržovat spolupráci obcí, poskytovatelů 
sociálních služeb a dalších relevantních aktérů. Ukazuje se, že je zde nekompatibilita potřeb.  
Proces KP oslovuje obce, je zde vidět značný posun a je méně obcí, kde je jejich vlastní 
stanovení potřeb nejslabší. Častěji je deklarována spolupráce a komunikace, ta ale není 
systematická, spíše náhodná a odvíjí se od aktuálních problémů a konkrétních osobností, než od 
jejich funkcí a rolí.  
 

Z analýzy lze vyčíst velké množství postřehů, potřeb a názorů, na které by zpracovatelé návrhu 
komunitního plánu měli prostřednictvím navržených cílů a opatření reagovat. Ukazuje se, že je 

to pro celý region velkou výzvou. V rámci tohoto množství zde ale existuje několik prioritních 
témat:  

 

- postupně nastavit systém sociálních a souvisejících služeb a zajistit jejich adekvátní 
regionální dostupnost 

- věnovat se nejen dostupnosti a udržitelnosti služeb, ale i zvýšení kvality služeb 

- zefektivnit vzájemnou provázanost sociálních a souvisejících služeb 

- lépe nastavit komunikaci poskytovatelů služeb a programů s obcemi, a to oboustranně 

- pokračovat v propojování procesu komunitního plánování s dalšími plánovacími procesy 
v regionu, aktuálně s Agenturou pro sociální začleňování, MAS Český sever a zajistit 

proces síťování aktérů v regionu.  

 

Většina obcí neposkytuje podporu službám, pokud ano, tak se převážně jedná o obce větší. Pro 
brzkou budoucnost bude nutné posilovat politickou podporu komunitnímu plánování a finanční 
podporu službám. Podpory ze strany obcí může být finanční nebo poskytnutí prostoru pro 

zajištění služeb, které např. dojíždí do obce. Důležitou činností realizátorů služeb bude dávat o 
sobě vědět, nabízet své služby, např. účastnit se zasedání zastupitelstva.   
 

Současný model financování je problematický. Sami poskytovatelé kladou problém financí na 
přední příčku, následují ho potíže s lidskými zdroji. V čase lze pozorovat rostoucí tlak na sociální 
služby.  
 

Ukazuje se podhodnocená kapacita služeb pro seniory a osoby ohrožené užíváním návykových 
látek. U seniorů je evidentní rostoucí tlak na služby – délka života se prodlužuje a populace 

Šluknovska stárne. U osob ohrožených užíváním návykových látek je podhodnocena dostupnost 

terénních programů pro uživatele.  
 

Ve všech cílových skupinách komunitního plánování se ukazuje jako vhodné napřít podporu do 
terénních a ambulantních služeb, které podpoří samostatný život uživatele služby v jeho 

přirozeném prostředí, působí preventivně v řadě sociopatologických jevů a umožní podchytit 
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vznikající problémy. Tyto služby jsou také finančně méně náročné a umožňují pokrýt větší část 
regionu.  

 

Má smysl zaměřit se na programy k posílení pracovních kompetencí, získání pracovních návyků 
a další aktivity z oblasti zaměstnanosti. Bylo by žádoucí vytvářet podporované zaměstnání či 
chráněná pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce – pro zdravotně postižené lidi, 

pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Jako jednou z možných cest je vznik sociálních firem, ale 

poskytovatelé do nich občas vkládají až příliš velká očekávání.  
 

Velkým problémem regionu je problém zadluženosti, který prostupuje všemi cílovými 
skupinami KP, je na místě posilovat služby a programy, kterých budou moci uživatelé využívat 
např. bezplatné odborné nebo právní poradenství. 
 

V oblasti zdravotně znevýhodněných je v oblasti Šluknovska vytvořena slušná síť služeb a 
programů, jsou zde zastoupeny jak pobytové zařízení, tak služby ambulantní i terénní. 
Problémem je, že nejsou služby pro osoby s duševní nemocí vzhledem k transformaci 

psychiatrické péče, což by mělo být v návrhu komunitního plánu řešeno. Stejně tak nedostatek 
v pokrytí služeb osobní asistence a služby chráněného bydlení. V ostatních službách by měl být 
řešen problém s bydlením osob se zdravotním postižením a přetrvávající problémy se 
zaměstnáváním OZP. 
 

V oblasti seniorů je vytvořena síť služeb a programů, bohužel ne všechny poskytované služby 
jsou poskytovány v celé oblasti. Jedná se o pečovatelské služby a osobní asistenci, obě služby by 
měly být v návrhu materiálu. V oblasti úplně chybí zajištění hospicové péče, např. terénní 
forma. V oblasti bydlení byl detekován problém s nedostatkem dostupných bytů pro seniory a 
chybějící kapacity v domech pro seniory, město Varnsdorf plánuje vybudování domova pro 
seniory s nízkou kapacitou. Bylo by vhodné budovat v obcích nízkonákladového bydlení pro 

seniory. Problémem je i nedostatek programů, které se zabývají řešením týrání seniorů. 
 

V oblasti děti, mládež a rodina je stávající síť služeb nedostatečná, chybí kapacity azylových 
domů pro matky s dětmi a následné řešení bytové otázky (prostupné bydlení, nízkonákladové 
bydlení, byty zvláštního určení), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V ostatních službách by měl být kladen důraz na 
přípravu do školy, podpory zaměstnanosti rodičů, podpora pěstounských rodin. 
 

V oblasti ohrožených sociálním vyloučením je stávající síť dobrá, jen kapacitně nedostatečná. 
Chybí kapacity odborného sociálního poradenství, terénních programů a azylových domů. Na 
území ORP Rumburk nejsou dostupné služby pro lidi bez domova a problém se zvyšuje. Město 
Rumburk tento problém detekuje a připravuje hned dvě služby, které by měly situaci, alespoň 
částečně, řešit. Jedná se o noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. 
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V oblasti ohrožených závislostmi na návykových látkách pracují pouze tři subjekty. Několik obcí 
detekuje problémy s návykovými látkami. Terénní program pro osoby ohrožené závislostmi na 
návykových látkách není poskytován v celé oblasti. Problémem je poskytování aktivit primární 
prevence a zatížení oblasti návykovými látkami je významné. Vyjednávání s obcemi, které 
problém detekují, by bylo vhodné.  
 

Uvádíme výběr některých doporučení: 
 

- nastavení spolupráce obcí, poskytovatelů sociálních a ostatních služeb  

- podpořit větší zapojení obcí do KP 

- zlepšit prezentaci služeb – jasně a pochopitelně pro potenciální uživatele 

- zaměřit se na terénní služby poskytované v přirozeném prostředí klienta – napříč 
skupinami 

- zaměřit se na klíčové problémy regionu – nedostatek dostupného bydlení a zadluženost  

- posílit bezplatné poradenství – dluhové, insolvence 

- zvýšit dostupnost služeb v menších obcích oblasti 

- posílit kapacitu a nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež 

- efektivně nastavit síť služeb – kapacity a dostupnost 

- zaměřit se na programy k posílení pracovních kompetencí, získání pracovních návyků a 
další aktivity z oblasti zaměstnanosti. Bylo by žádoucí vytvářet podporované zaměstnání 
či chráněná pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce – zdravotně postižení 
lidé, osoby dlouhodobě nezaměstnané.  

- v oblasti podpory rodiny vhodně kombinovat registrované sociální služby s doplňkovými 
aktivitami pro trávení volného času dětí a mládeže 

- posílit kapacitu a místní dostupnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

- diferencovat část bytového fondu pro byty zvláštního určení (startovací byty, sociální 
byty, chráněné byty, byty zvláštního určení atd.) 

- posílit kapacitu a místní dostupnost terénní služby zaměřené na osoby ohrožené drogou  
- věnovat pozornost primární prevenci závislostí a dalších sociálně patologických jevů 

- posilovat terénní služby zaměřené na podporu samostatného života seniorů a zdravotně 
postižených osob v jejich přirozeném prostředí, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

- zlepšit bezbariérovost v regionu 

- chybí podpora oblasti prevence, nedostatečné jsou terénní služby, které by včas 
detekovaly problémy a eliminovaly je v jejich počátcích. 

 

  

 

   


