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 ÚVODNÍ SLOVO  

 

Vážení radní, Vážení zastupitelé, Vážení partneři, 

 

držíte v rukou Strategický plán sociálního začleňování města Ralsko pro roky 2016-2018, navazující na strategický plán lokálního 

partnerství Ralsko 2013-15. Ti z Vás, kdo měli zkušenost s realizací plánu minulého, vědí, že nebyl jen papírem do šuplíku, ale skutečným 

vodítkem pro kroky měnící podmínky života nejen vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Ralska, a že byl – ač 

v mnoha ohledech poměrně ambiciózní – takřka bezezbytku (a v některých cílech nad očekávání) naplněn. 

 

I tento plán vychází z detailní znalosti potřeb nejchudších obyvatel města, ale i potřeb města jako takového a dalších partnerů. Díky analýze 

těchto potřeb jsme byli schopni zvolit si relevantní priority, rozpracovat je v konkrétní cíle a domluvit se na postupech, jak těchto cílů 

dosáhnout.  

 

Plán je rozdělen na analytickou část a část návrhovou, přičemž obě jsou dále děleny podle tematických oblastí: bydlení, vzdělávání a volný 

čas, rodina, zaměstnanost a bezpečí a prevence sociálně patologických jevů, a obsahuje i přehled indikátorů, přehled projektových záměrů 

včetně rozpočtu, a harmonogram.  

 

Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, měnit podmínky života) slouží plán i jako podklad pro řídící 

orgány tří operačních programů, z nichž mají být mnohé v plánu uvedené nástroje financovány. Jedná se o Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (MPSV) jako řídící orgán operačního programu zaměstnanost (OPZ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako 

řídící orgán operačního programu vývoj, výzkum, vzdělávání (OPVVV) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídící orgán 

integrovaného operačního programu (IROP). 

S těmito třemi resorty vyjednala Agentura pro své lokality uplatnění tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Tento 

přístup spočívá v adresném směřování prostředků z evropských fondů na konkrétní aktivity v konkrétních lokalitách relevantní konkrétním 

místním potřebám a zasazené v kontextu širšího strategického plánu, jenž aspiruje na řečení problému v jeho lokální komplexnosti. 

Financování námi navrhovaných aktivit je zajištěno od začátku r. 2016 do konce r. 2018, následně bude na základě aktualizovaného plánu 

navazovat čerpání prostředků až do roku 2023. Z OP zaměstnanost se jedná o aktivity na podporou zaměstnanosti, sociální služby, 

komunitní aktivity, preventivní programy či programy na podporu bydlení, z OP vývoj, výzkum, vzdělávání pak o programy vzdělávací a 

volnočasové včetně posílení odborných kapacit škol a dalších školských zařízení, a z integrovaného regionálního OP o vybudování 

infrastruktury pro jmenované aktivity z OP předchozích, včetně sociálního bydlení. 
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Strategický plán není dogma, není neměnný, bude dále podléhat průběžné revizi a modifikaci podle nových potřeb, na které narazíme a 

podle příležitostí, které se nám naskytnou a na druhé straně překážek a omezení, jež před námi vyvstanou. Sledování a hodnocení plnění 

plánu se bude dít průběžně po celou dobu realizační fáze plánu, a to v pracovních skupinách a ze strany Agentury. Na široké 

platformě Lokálního partnerství Ralsko bude plán hodnocen a případně upravován minimálně jednou za půl roku, v orgánech 

města minimálně jednou ročně.  

 

 

Vážení přátelé,  

všem, kdo se na vzniku plánu jakož i na realizaci toho minulého podíleli, velmi děkuji za spolupráci a věřím, a to na základě dosavadní 

zkušenosti z Ralska pevně, že naplánované se podaří zrealizovat, cíle naplnit a že obyvatelé Ralska pocítí pozitivní změnu v kvalitě života. 

 

 

Děkuji. 

Za Lokální partnerství Ralsko 

Pavel Pech, Agentura pro sociální začleňování 
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grafické vyjádření struktury plánu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PRIORITA PS 

 

HLAVNÍ CÍL 1 
 

HLAVNÍ CÍL 2 
 

HLAVNÍ CÍL X 

ANALÝZA 
POTŘEB 

CÍLOVÝCH 
SKUPIN 

1. PRIORITY PS 
VZDĚLÁVÁNÍ, 
VOLNÝ ČAS A 

RODINA 

2. PRIORITY  PS 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

4. PRIORITY PS 
PREVENCE 

SOC.PAT.JEVŮ 

3. PRIORITY PS 
BYDLENÍ 



 6 

 
 

 

 

 Pracovní skupiny LP Ralsko 

Strategický plán je vypracován po tematických pracovních skupinách, do kterých se LP Ralsko rozdělilo. Komplex fenoménu sociálního 

vyloučení jsme rozčlenili na problematiku bydlení, problematiku zaměstnávání, problematiku vzdělávání a volného času, a problematiku 

bezpečnosti a sociálně patologických jevů, abychom všichni nedělali všechno, byť jsme si vědomi, že vše se vším souvisí. V každé 

pracovní skupině byli kromě odborníků zastoupeny i politické strany tvořící zastupitelstvo města a v každé pracovní skupině bylo účastno i 

samotné vedení města. Díky tomu je plán široce konsensuální a díky participaci politiků na vzniku plánu od samého začátku věříme, že si 

jej politická reprezentace města, tak jako v minulém období, vezme za svůj, a zasadí se o jeho naplnění.  

HLAVNÍ CÍL 

 
SPECIFICKÝ CÍL X 

 

SPECIFICKÝ CÍL 2 

 

SPECIFICKÝ CÍL 1 

 
sled kroků/nástrojů/opatření 

 

sled kroků/nástrojů/opatření 
 

 

sled kroků/nástrojů/opatření 
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Členové LP jsou: Město Ralsko, Město Osečná, Úřad práce ČR - KoP Mimoň, ZŠ a MŠ T.Ježka Kuřívody, ZŠ a MŠ Mírová Mimoň, ZŠ a 

MŠ Osečná, Člověk v tísni o.p.s., Lampa o.s., Oblastní charita Most, Most k naději o.s., Bachtale o.s., NOLE, Policie ČR, Město Česká 

Lípa, LAG Podralsko, Liberecký kraj, Agentura pro sociální začleňování. 

Spolupracující organizací je o.s. Tosara. 
 

Každý člen LP má právo přinášet témata podněty vztahující se k daným tematickým oblastem a také právo hlasovat. Členem může být jak 

fyzická osoba, tak zástupce daného partnerského subjektu.  Procesu LP se v jeho průběhu účastnilo přibližně 40 osob – ať už členů nebo 

hostů. Členství v LP je dobrovolné a stejně tak i účast na jednání pracovních skupin. I přes to se podařilo, že v každé pracovní skupině byly 

kromě širokého spektra odborníků zastoupeny i političtí představitelé měst a obcí. Díky tomu je plán široce konsensuální a díky participaci 

části politiků na vzniku plánu od samého začátku věříme, že si jej politická reprezentace měst a obcí, vezme za svůj, a zasadí se o jeho 

naplnění.  

 

V první fázi LP byly na pracovních skupinách definovány místní specifika, problémy, hrozby, příležitosti a potřeby ve smyslu sociálního 

vyloučení včetně míry tohoto fenoménu v konkrétních lokalitách Frýdlantska. Po určení pomyslného výchozího bodu, který je rovněž 

zachycen v Situační analýze Frýdlantska, byly dále sestaveny základní vize, priority a cíle, jimiž by se mělo LP v následujících obdobích 

zabývat. Tyto cíle a priority jsou reflektovány v takzvané analýze potřeb, která je podkladem pro návrhovou část našeho strategického 

plánu. Souběžně s tím došlo k průběžnému sběru dat a informací za účelem sestavení indikátorové soustavy, díky níž bylo možné 

kvantifikovat cílové skupiny a kapacity jednotlivých navrhovaných opatření. 
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Stručný přehled plnění cílů strategického plánu LP Ralsko v letech 2013-15 

 

Oblast Vzdělávání, volného čas a rodiny 
▪ Nastavena spolupráce předškolního klubu na Ploužnici s místními MŠ a ZŠ T.Ježka v Kuřívodech a se ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni 

▪ město Ralsko se od školního roku 2013/2014 finančně podílí na provozu MŠ Osečná (3.500 Kč na jednoho žáka) 

▪ na základě demografických analýz bylo rozhodnuto o kapacitě zamýšlené MŠ a ZŠ v Ploužnici 

▪ je zpracován stavební projekt MŠ, ZŠ, jídelny a kuchyně (z důvodu možností financování se realizace odkládá na následující 

období) 

▪ od 2013 je 30 rodičů ročně zapojeno do zážitkových aktivit s dětmi (Víkendové a prázdninové akce z dotací MVČR) 

▪ od září 2013 využívá alespoň 15 dětí z Náhlova ročně nabídku kroužků při ZŠ Osečná 

▪ 30 dětí z Ploužnice navštěvuje od září 2013 ročně zájmové kroužky a účastní se volnočasových aktivit na Ploužnici (zájmové 

kroužky, víkendové a prázdninové aktivity) 

▪ NZDM v Náhlově využívá cca 40 dětí a mládežníků 

▪ NZDM (zatím jen terénní formou) je poskytováno cca 10 dětem v Ploužnici 

▪ během 8. a 9.ročníku žáků je do podání přihlášek na SŠ každý rodič 3x pozván na individuální pohovor s kariérovým (výchovným) 

poradcem s účastí AP – ZŠ Osečná, ZŠ Mírová 

▪ rodiče jsou vedeni k podpoře studia dětí terénními sociálními pracovnicemi města 

▪ realizován program výchovy k rodičovství na školách - ZŠ Osečná, ZŠ Mírová 

 

oblast zaměstnávání 
▪ 30 lidí se zúčastnilo projektu Práce na Liberecku OCHM; 19 z nich se zapojilo do rekvalifikace, 10 z nich se úspěšně 

rekvalifikovalo a 6 z nich našlo pracovní uplatnění 

▪ Bylo zřízeno 10 pozic VPP při Městě Ralsko na úklid, údržbu zeleně; pozice jsou průběžně obsazovány dlouhodobě 

nezaměstnanými 

▪ 1x týdně realizován tzv. Job Klub od ÚP v Mimoni 

▪ Spolupráce ÚP s místními NNO při RIP (rekvalifikace) Libereckého kraje 

▪ Z 10 VPP Města Ralsko získalo 5 lidí běžné zaměstnání díky projektu RIP ÚP Získej práci 

▪ V zadávací dokumentaci pro VZ při stavbě MŠ a ZŠ se počítá s podmínkou zaměstnání min 10% nezaměstnaných osob z Ralska 

 

 

oblast bydlení 
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▪ Vybudováno posezení pro setkávání lidí v exteriéru sídliště na Ploužnici formou komunitní práce a VPP 

▪ formou komunitní práce a VPP bylo zbudováno sportovní hřiště včetně oplocení a posezení v Náhlově 

▪ na principu svépomocných prací bylo zbudováno basketbalové hřiště na Ploužnici a tzv. předzahrádka 

▪ Koná se spolek pro seniory na Ploužnici, Taichi v Náhlově, dle dotazníku lidé na Ploužnici nemají o kroužky zájem 

▪ Vytvořen metodický pokyn – pravidla přidělování městských bytů 

▪ TSP města proškoleny principy finanční gramotnosti, pracují ročně na oddlužení cca 100 lidí; s 25 z nich sestavila splátkové 

kalendáře na zaplacení dluhů za bydlení 

▪ Sestavena pravidla města na umoření dluhu za bydlení včetně jeho odpracování si 

▪ Autobusové spoje z Osečné do Náhlova byly posíleny o podvečerní spoj na základě potřeby pro náhlovské děti vracející se ze 

školních kroužků ze ZŠ Osečná 

▪ vytvořena cenová mapa a srovnány ceny k místu přiměřené s realitou (pozn: průměrná cena za m2 bytu v Mimoni je 40Kč, u 

městských bytů se cena pohybuje kolem 32 Kč/m2, zatímco v Náhlově vychází 53-60 Kč/m2) 

▪ zajištěno financování NZDM v Náhlově 

 

 

oblast bezpečí, zdraví, prevence sociálně patologických jevů 
▪ TSP pracují s cca 100 soc. vyl. lidmi ročně na oddlužení 

▪ TP pro uživatele OPL - Realizovány preventivní besedy o drogové problematice v NZDM 

▪ TP pro uživatele OPL - V roce 2014 realizována tzv. filtrový program za účelem šíření protidrogové prevence cca 50 uživatelů 

konopných drog 

▪ Poskytování služeb Harm Reduction (prevence rizikového užívání, prevence šíření infekčních nákaz, atd.) pro aktivní uživatele 

OPL – TP Most k naději 

▪ Zřízeny pozice celkem 4 asistentů prevence kriminality (z dotace MVČR), kteří jsou vedeni MP Ralsko 

▪ od ledna 2014 je na sídlišti Ploužnice a v Kuřívodech spuštěn kamerový systém městské policie Ralsko 

▪ Město Ralsko vydalo vyhlášku o zákazu provozování výherních automatů 

▪ je sestavena mapa heren a chráněných objektů v Mimoni 
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V Ralsku žije, dle údajů ČSÚ k 31.12.2014 2.073 obyvatel. Obec je rozdělená do devíti teritoriálně oddělených a zároveň částečně 

izolovaných částí – Ploužnice, Kuřívody, Náhlov, Hradčany, Boreček, Horní Krupá, Hvězdov, Jabloneček, Svébořice na celkové rozloze 

171 km². V posledních letech má vývoj obyvatelstva mírně sestupný trend. Sociální situace ve městě je ovlivněna mnoha faktory (viz níže) 

a také částečně propojena se sousedními obcemi – především s městem Mimoň, které je jakýmsi centrem místní občanské vybavenosti 

včetně místních institucí – zejména ÚP. 

Míra sociálního vyloučení je v Ralsku poměrně vysoká. Ve městě se nadále nacházejí lokality s vysokou koncentrací sociálně 

znevýhodněných a vyloučených osob a celých rodin (podle aktuální Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR od GAC spol. s.r.o. jde o 

900 až 1300 osob k 31. 12. 2014). Především se jedná o části Náhlov a Ploužnice. Mezi příčiny patří především teritoriální izolace či 

odloučenost jednotlivých lokalit, výrazná stopa v charakteru zástavby a infrastruktury, která po několik desetiletí (od konce 2. světové války 

do začátku 90. let 20. století) sloužila jako součást vojenského prostoru (újezdu), nízká občanská vybavenost a poměrně komplikovaná 

dostupnost pracovních příležitostí, sociálního a dalšího vyžití a především prostorová segregace sociálně slabých osob a rodin v těchto 

lokalitách. Více viz v popisu jednotlivých lokalit a sociálních oblastí. 
 

K 31.12.2014 činila míra nezaměstnanosti dle ČSÚ 10,13%, dle ÚP je podíl nezaměstnaných osob 11, 2%. Celkově se v Ralsku ve 

sledovaném období dle ČSÚ ucházelo o práci 151 osob (dosažitelní – 144) – z toho 62 je dlouhodobě nezaměstnaných a 98 žen oproti 53 

mužům. Podle ÚP vypadá struktura nezaměstnanosti za stejné období v Ralsku takto: počet nezaměstnaných – 137; z toho dlouhodobě nad 

5 měsíců/ nad 1 rok – 90/ 60; z toho se základním vzděláním (nebo nedokončeným) – 71 (5); z toho muži/ ženy - 45/89; podle věku (do 26 

let/nad 50 let) - 15/53. 

Míra nezaměstnanosti se v rámci Ralska v jednotlivých lokalitách různí. Jak již bylo zmíněno – nejvyšší počet nezaměstnaných se nachází 

podle odhadu místních terénních pracovnic města na Ploužnici a v Náhlově. Přesná čísla však nejsou k dispozici. V uplynulých dvou letech 

však došlo k pozitivnímu vývoji. 

Od roku 2012 míra nezaměstnanosti významně poklesla z tehdejších 25,96%. Za tímto poklesem stojí především nárůst pracovních míst 

v průmyslových podnicích v širším okolí (Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Pěnčín, apod.) kam velká část pracujících dojíždí a další 

realizované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v uplynulých letech (například zavedení 10 pozic VPP pro město Ralsko a 4 pozic APK 

v Ralsku). V Náhlově zase našla část lidí uplatnění také v rámci VPP například při zbudování nového sportovního hřiště v roce 2013, dále 

při údržbě veřejné zeleně; několik lidí pak vykonává VPP v nedaleké Osečné. Lidé z Náhlova dojíždí za prací také do Českého Dubu a dva 

lidé pracují jako OSVČ v zemědělském podniku Ing. Římsy. 

Hlavními zaměstnavateli v regionu jsou pak Škoda Mladá Boleslav, Johnson Controls, Diamo, a Trimco. Nejvíce lidí dojíždí do 

mladoboleslavské Škodovky, ale značná část z nich nejsou kmenoví zaměstnanci, nýbrž zaměstnanci pracovních agentur.  

V současné době probíhá v několika vlnách náborová akce firmy KV Final (součástky pro automobilový průmysl), u níž pracují již desítky 

lidí za Ralska, přičemž v průběhu roku 2015 (pravděpodobně srpen) by firma měla zahájit provoz v nově budované výrobní hale přímo 
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v Ralsku (ve správním centru města Kuřívody). Práce by zde měla být celkem pro 150 lidí včetně pozic s nízkými kvalifikačními 

podmínkami, přičemž zhruba třetina by měla být místních. 

Dle informací ÚP (KoP Mimoň) tak v současné době v evidenci převažují osoby dlouhodobě nezaměstnané, z nichž je značná část aktuálně 

nezaměstnatelná – především z důvodu nízké kvalifikace, nízkých pracovních kompetencí a návyků, nebo motivace, za čímž nezřídka stojí 

vysoká míra zadlužení a exekucí, kvůli kterým se běžná práce nevyplácí. Právě dluhová problematika je nejčastější zakázkou místních 

terénních pracovnic města. Část uchazečů o zaměstnání se do evidence ÚP vrací opakovaně po sezónních pracích, popř. pracují 

pravděpodobně tzv. „načerno“ a přitom pobírají dávky hmotné nouze. 

 

Vyplácení dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory je statisticky evidováno pouze za sousední město Mimoň jako tzv. obec 

II. stupně. Ralsko patří do jeho spádové oblasti a je tedy zahrnuto právě do této statistiky (viz tabulka níže). Z čísel v tabulce je patrné, že 

v posledních letech dochází ke stálému nárůstu počtu vyplacených dávek. Vzhledem k tomu, že počet vyplacených dávek lze považovat za 

jeden z významných indikátorů chudoby a sociálního vyloučení, je tak patrné, že v posledních letech dochází k prohlubování právě těchto 

zmíněných jevů v celé širší lokalitě. 

 

Tabulka: Počet vyplacených sociálních dávek - Mimoň 

Druh dávky 2011 2012 2013 2014 

Dávky hmotné nouze 3162 3205 3 934 4 371 

Příspěvek na živobytí 2258 2312 2 770 2 985 

Doplatek na bydlení 474 817 1 087 1 325 

Mimořádná okamžitá pomoc 106 76 77 61 

Dávky státní sociální podpory 3230 3487 3 770 4 278 

Příspěvek na bydlení 3201 3449 3 769 4 278 

Sociální příspěvek 29 38 1 0 (ze zákona zrušeno) 

CELKEM 6 392 6 692 7704 8649 

 

 

V oblasti bydlení je Ralsko poměrně rozmanitá nesourodá a prostorově roztříštěná lokalita výrazně ovlivněna vojenskou historií 

obce. To platí především o části Ploužnice. Jedná se o panelové sídliště po Sovětské armádě v bývalém vojenském prostoru, vedle bývalého 

letiště. Sídliště je obýváno cca 800 obyvateli pestré věkové, národnostní i sociální skladby. V lokalitě jsou obývány 4 panelové domy ve 

vlastnictví města Mimoň (230 bytů) a 2 panelové domy ve vlastnictví města Ralsko (161 bytů). Dalších 8 panelových domů je prázdných a 

zdevastovaných a nedávno je odkoupila skupina soukromých firem. Jedním ze záměrů je rekonstrukce některých objektů pro bydlení nově 

příchozích zaměstnanců KV Final. V okruhu 2 km se v lesním porostu kolem panelových domů nachází obrovské množství rozpadlých 
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bývalých armádních objektů, sloužících dnes jako naleziště železa a dalších kovů, a útočiště dětí a mladistvých. Přímo na sídlišti je 

průhledná rozebraná budova školy, hřiště pro děti sousedící s fotbalovým hřištěm (vybaveným zázemím – sprchy, šatny, klubovna), 

vietnamská hospoda a herna, služebna MěP. V jednom z bytů v domě vlastněném Ralskem funguje předškolní klub Člověka v tísni.  

Obývané domy jsou v relativně dobrém stavu. Od zbytku městské části Ploužnice dělí sídliště hlavní silnice, po které jezdí autobusové 

spojení na jednu stranu do Mimoně (3 km, nákupy, kultura, úřady) a na druhou do správního centra Ralska, Kuřívod (7 km, MěÚ Ralsko). 

Tyto vzdálenosti mimo jiné dokreslují zmiňovanou izolovanost této části. 

 

V Náhlově, který je z celého Ralska prostorově a dopravně nejvíce izolován (z Kuřívod po běžné silnici cca 34km, přes lesní 

komunikaci – bývalý vojenský prostor - cca 25km) je zároveň největší koncentrace sociálně vyloučených osob vzhledem k počtu obyvatel. 

Tato část je prakticky bez občanské vybavenosti – je zde pouze autobusová zastávka, zemědělský statek, NZDM Oblastní Charity Most, 

sportovní hřiště (viz výše) - a svou polohou určuje orientaci místních na využívání obchodů, MŠ, ZŠ, apod. v nedaleké Osečné (cca 5km). 

Kromě několika rodinných domů je městská část Náhlov tvořena 6ti bytovkami (původně Vojenských lesů), z toho 4 bytovky jsou po 6ti 

bytech a 2 bytovky po 4 bytech. Žije zde cca 130 obyvatel včetně cca 50 nezletilých sociálně vyloučených osob s většinovým zastoupením 

romských rodin. Tito lidé přišli do Náhlova povětšinou z jiných měst a obcí ČR v průběhu posledních 20ti let. Většina bytů patří 

soukromým osobám (Ing. Římsa – místní zemědělský podnikatel, pan Materna), část soukromým vlastníkům bytů, z nichž jsou mnozí 

v exekuci.  

 

Z hlediska vzdělávání jsou děti a rodiče z Ralska ze značné části „závislí“ na vzdělávacích institucích v okolních městech – zejména 

v Mimoni a Osečné. Přímo v Ralsku je jedna mateřská škola a jedna základní škola o prvních třech ročnících. Tato ZŠ a MŠ Tomáše Ježka 

je ve správním centru Ralska, v Kuřívodech. Škola čítá 3 ročníky – dvě třídy (1.tř. a spojenou 2.tř. a 3.tř.) s kapacitou 50 žáků. Zhruba 

polovina celkového počtu žáků je bývá z Ploužnice. MŠ má pak kapacitu 40 dětí. Vzhledem k tomu, že zejména z Ploužnice je snazší 

dojíždění spíše do Mimoně (z důvodu vzdálenosti a tudíž ceny cestovného) dojíždí většina místních školáků právě tam do ZŠ Mírová, a 

někteří i do MŠ Mírová. Tato škola má mezi místními nálepku „romské školy“. Obě ZŠ (Mírová, Osečná) mají asistentku pedagoga, 

nicméně jejich kapacita je nedostačující. Děti z Náhlova zase navštěvují MŠ a ZŠ v Osečné. Do MŠ aktuálně chodí 7 dětí a Ralsko na každé 

přispívá 3.500Kč ročně. Další možností předškolního vzdělávání je předškolní klub Člověka v Tísni s kapacitou pro 8 dětí v jedné 

ploužnické bytové jednotce. Tato kapacita, která je omezena prostorovými možnostmi, není vzhledem k poptávce po službě dostačující. 

Ideální by bylo její dvojnásobné navýšení. V jednání je poskytnutí většího bytu z bytového fondu Města Ralsko.  

Nejbližší pedagogicko-psychologická poradna je pak v České Lípě. Právě proto bylo v rámci pracovních skupin LP upozorňováno na 

potřebu sdíleného školního psychologa. Z toho je patrné, že vzhledem k popsané situaci jsou zástupci škol z Osečné a Mimoně rovněž členy 

Lokálního partnerství Ralsko. 

Na střední školy a učiliště pak děti z Ralska dojíždějí zpravidla do Liberce. K dalšímu studiu se je daří motivovat například v náhlovském 
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NZDM – jen v letošním roce si dalo přihlášku 7 klientů. Jejich úspěšnost na středním vzdělávacím stupni sice není zmapována, ale podle 

informací z ÚP mnozí po krátké chvíli studia končí v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Kromě NZDM OCHM v Náhlově fungují v Ralsku další volnočasové aktivity. Mezi ně patří zájmové kroužky (stolní tenis, výtvarka, apod.) 

a dětský koutek Brouček pro děti zaměstnaných matek ve věku 2 až 6 let, dále například NNO Tosara pořádá víkendové aktivity pro cca 50 

dětí ročně (v rámci projektu PK MVČR) a město v rámci téhož projektu pořádá jednou ročně letní tábor. Děti z Ploužnice pak mohou 

využívají NZDM Lampa v Mimoni, jelikož přímo na Ploužnici, NZDM, volnočasový klub či jiné zázemí pro „nepatologické“ trávení 

volného času dětí a mládeže chybí. Další významnou sociální službou (realizovanou od roku 2013 z dotace ÚV jako naplnění Strategického 

plánu Lokálního partnerství) je terénní práce pod Městem Ralsko a s kapacitou přibližně 100 klientů ročně. 

 

Právě z hlediska sociálně-patologických jevů v Ralsku – zejména na Ploužnici – je problémem mezi mládeží především drogová 

problematika, která je propojená se sousední Mimoní. V minulosti byly v lokalitě Ploužnice identifikovány varny pervitinu. Právě tuto látku 

podle terénních pracovníků pro uživatele drog Mostu k naději užívá přibližně 40 až 50 převážně mladých lidí. Rozšířená je zde také 

konzumace marihuany. Jejích uživatelů je v Ralsku dvakrát až třikrát více, než těch pervitinových. Most k naději zatím nepronikl zdaleka ke 

všem uživatelům drog, ale část svých služeb (Harm Reduction, informace, testování na infekční nemoci, apod.) zprostředkovává přes ty, 

s nimiž je v přímém kontaktu. Terénní pracovníci působí v lokalitě zhruba dvakrát měsíčně, což je vzhledem k velikosti Ralska, jak sami 

přiznávají, nedostatečné. Případné navýšení kapacity služby závisí především na financích. 

Legální příležitosti k patologickému hráčství jsou v Ralsku nulové. V celé lokalitě se žádné herny s výherními automaty nenacházejí. 

Poslední herna, která byla na Ploužnici, ukončila provoz, jelikož v lednu roku 2014 vstoupila v platnost vyhláška Města Ralsko o zákazu 

hazardu, což bylo zároveň součástí Strategického plánu lokálního partnerství.  Příležitost k hraní automatů však hráči mají v nedaleké 

Mimoni. Dle mnohých adiktologických studií a dobrých praxí (např.: Patologické hráčství: Možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této 

oblasti a jejich financování, EDAD agntura, s.r.o.) se sice eliminací nabídky heren poptávka po hraní zcela nevymýtí, nicméně ztížení 

přístupu k hernám má preventivní charakter především pro nízkopříjmové často sociálně vyloučené osoby, které jsou kromě jiného ohroženi 

předlužením a chudobou, čemuž vystavují i své rodinné příslušníky. 

Mezi trestnou činností dominuje majetková trestná činnost – především drobné krádeže, ale také třeba vloupání. Právě kvůli této činnosti se 

realizovalo v rámci Strategického plánu lokálního partnerství několik preventivních opatření – mezi ně patří zejména posílení Městské 

policie formou Asistentů prevence kriminality z dotace PK MVČR a na Ploužnici byl instalován kamerový systém od počátku roku 2014. 

Kromě městské policie (4 strážníci) v Ralsku působí také policisté PČR z OOP Mimoň. 

 

Od roku 2013 Město Ralsko spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování a zpracovalo Strategický plán lokálního partnerství, 

který je výstupem činností 4 pracovních skupin (vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a soc. patologické jevy). Plán čítá přes 80 cílů, pro 

jejichž dosažení bylo realizováno v období let 2013 - 2015 desítky vzájemně provázaných opatření, která komplexně řeší problematiku 
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sociálního začleňování v Lokalitě. Mnohá z těchto opatření vedoucí k naplnění cílů se stále průběžně realizují i v letošním roce 2015. 

 

 

 

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN – SPSZ RALSKO 2016-2018 

 

 
 

Bydlení 
CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska 

CS2 pronajímatelé bytového fondu, včetně města 

 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - sociálně 

vyloučení a sociálním 

vyloučením ohrožení 

- mít standardní dostupné 

bydlení 

- rekonstruované byty 

města na Ploužnici a 

v Kuřívodech 

- byty Mimoně na 

Ploužnici 

- domovní schůze 

s politiky – možnost 

ovlivnit podobu bydlení 

- rekonstruovat 150 bytů 

soukromých majitelů na 

Ploužnici pro místní 

obyvatele a zaměstnance 

KV Final odjinud 

- jednat se soukromými 

vlastníky bytů v Náhlově 

-využít stavební úřad a 

hygienu 

- neochota soukromých 

vlastníků v Náhlově 

komunikovat 

- riziko vystěhování 

nájemců v případě 

tvrdého postupu 

stavebního úřadu a 

hygieny vůči 

pronajímatelům 

- mít rychlé krizové 

bydlení v případě nouze 

- 1 krizový byt (4 lůžka) 

- TSP pro vyjednávání 

AD 

- 1 krizový byt (4 lůžka) 

- TSP pro vyjednávání 

AD 

 

- mít atraktivní okolí 

bydliště 

- Ploužnice: 10 posezení, 

cvičidla pro seniory, 

basketbalové hřiště, 

stromy, dětské hřiště, 

fotbalové hřiště, získání 

parcel pro směnu 

- Ploužnice: lesopark, 

předzahrádky, oprava 

komunikace, zahrádky: 

směna + pronájem, bus 

zastávka 

- Náhlov: chodníky, 

- územní rozhodnutí 
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(zahrádky) 

- Náhlov: hřiště dětské a 

sportovní, zastávka, 

posezení u hřiště, stromy, 

pronajaty zahrádky, 

studie vodovodu a 

kanalizace 

vodovod a kanalizace – 

SČVaK 

- dostupnost veřejných 

služeb 

 - Ploužnice: kadeřnice a 

pedikérka, manikérka, 

knihovna (v KC), a dle 

dotazníků 

- Náhlov: pojízdná 

prodejna, knihovna, 

posílit spoje Stráž – 

Mimoň kolem 22 hod 

- Kuřívody: knihovna, 

lékař, pošta 

- žádná kadeřnice se 

dosud nenašla (podpořit 

dotací do startu podnikání 

a zaplatit eventuálně i RK 

– je třeba ale podnikání 2 

roky udržet, jinak vratky) 

- být bezdlužní, 

nezadlužovat se 

- 2 TSP města – dluhy 

tvoří většinu jejich 

agendy 

-besedy na téma dluhy, 

zvyšování FG dospělých 

(neúspěšné) 

-spolupráce TSP a bytové 

správy, dvojí režim 

bydlení, splátkové 

kalendáře 

-možnost odpracovat si 

dluhy u města 

-2x IZP 

- putovní právní a 

protidluhová poradna (1 

SP a externě nakupovaný 

právník): 1 den Náhlov, 1 

den Kuřívody, 2 dny 

Ploužnice 

- 2 TSP 

- aplikace metodiky o 

dvojím režimu bydlení, 

spolupráce TSP a bytové 

správy, splátkové 

kalendáře, odpracovávání 

- standardizace uplatnění 

IZP 

- nezájem dospělých 

- administrativní zátěž ÚP 

při využívání IZP 
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CS2 – pronajímatelé 

včetně města 

- Město: mít slušné a 

platící nájemníky a 

nerozšiřovat SVL 

(x soukromí 

pronajímatelé: mít 

okamžitý zisk) 

- pravidla přidělování 

bytů města Ralska (2 

režimy přidělování) 

- vliv TSP v bytové 

komisi 

- podržet stávající plus: 

-navázat spolupráci 

s Mimoní stran jejich 

bytů na Ploužnici 

(výměna informací, 

spolurozhodování o 

přidělení bytu, sladění 

pravidel) 

- soukromé objekty na 

Ploužnici: využít 

stavebního úřadu, 

vyhlásit uzávěru na 

zřizování ubytoven na 

území města, zřídit PS 

město + developeři + 

ASZ a účastí v ní 

podmínit finanční podíl 

města na zavádění 

inženýrských sítí 

k bytovkám, chodníků a 

parkovišť 

-SAS: dovednosti 

nájemníka 

-nezájem developerů – 

využít stavební úřad a 

hrozbu demolice 

 

 

 

 

Zaměstnanost 
CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska 

CS3 zaměstnavatelé 
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cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - sociálně 

vyloučení a sociálním 

vyloučením ohrožení, 

nízkopříjmoví, 

dlouhodobě 

nezaměstnaní 

- získat práci adekvátní 

vzdělání 

- podporovaná pracovní 

místa z RIPů ÚP a GP 

OCHM 

- 10 VPP město ročně 

- operátoři KS u města 

(SÚPM) 

-4 APK 

-ČvT 1 z GP Sociofaktoru 

-OCHM 1 člověk 

z Náhlova v NZDM 

- velcí zaměstnavatelé: 

KV FInal 30 Ralska, 

Intedoor pár z Ralska, 

Škoda, Beher MH, 

Trimco, JC, Kautex 

Kněžmost, CPPP jako 

potenciální SP 

-námluvy s KB Bohemia 

- 300 osob v KV Final, 

vytvořit podmínky pro 

firmu (byty , úlevy dle 

podmínek, školka, 

SÚPM..) 

- 200 osob KB Bohemia 

(zámečnictví) 

-10 VPP ročně na 12 

měsíců, výběr pomocí AP 

na max. 3 měsíce 

- zapojit VPP do 

pracovně poradenského 

programu, pomoci jim 

následně uspět na trhu 

práce 

-vyzkoušet podmínku 

10% ve VZ na zbudování 

MŠ na Ploužnici a 

zbudování pošty, lékaře a 

knihovny v Kuřívodech , 

následně ji vpravit do 

směrnice města o VZ 

- sociální podnik (OPZ, 

IROP) 

- AP do ZŠ a MŠ v 

Ralsku 

 

- prostorová dostupnost 

práce 

 - posílit spoj Stráž – 

Mimoň po 22 hod (konec 

odpolední směny) 
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s návazností Mimoň – 

Kuřívody 

- svoz do KV Finalu (ČL 

– Ralsko  ČL) 

-zlepšit dopravní 

obslužnost Náhlova 

(směrem na Stráž i Český 

Dub) –využít krajský 

Pakt zaměstnanosti 

- mít okamžitou odměnu 

nebo zálohu 

- u VPP se vyplácí 

zálohově, ale tak, že pak 

není žádná dobírka = 

špatná praxe 

- max. 10% z platu 

zálohou 

 

 - nemít dluhy, oddlužit se - viz PS prevence - viz PS prevence + 

provázat pracovní 

poradenství 

s poradenstvím dluhovým 

 

CS3 – zaměstnavatelé - mít spolehlivou 

pracovní sílu 

s pracovními návyky 

- projekt 

socioekonomické 

kompetence 

-RIPy ÚP: ? osob, GP 

OCHM: 23 osob, Job 

kuby: 5 osob: pátky ÚP: 

50 osob 

-pracovní poradenství: 

Job kluby, pátky ÚP, 

RIPy ÚP, GP NNO, AP, 

VPP, dobrovolnictví, 

brigády 

 

- mít kvalifikovanou 

pracovní sílu s praxí 

- RK v RIPech: ? osob, 

RK mimo RIPy: 1 osoba, 

RK v GP OCHM: 7 osob 

-zpět do školy: 2 osoby (z 

finančních důvodů ale 

nevydržely) 

-stipendia Verda: 8 osob 

- soustředit se na RK přes 

RIPy, ve kterých budou 

klienti nejprve 

motivovaní (motivaci lze 

i přes GP NNO) 

- soustředit se na přechod 

ze ZŠ na SŠ: kariérové 
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poradenství na školách a 

v NZDM, individuální 

podpora via NZDM, TP a 

SAS, využití 

stipendijních programů 

- SP jako praxe, 10% jako 

praxe, podmínku 10% 

rozšířit na absolventy; 

dobrovolnictví 

-projekt Praxe pro mladé 

do 30 let (ÚP a další 

složky státní správy – 

zejména pro lidi 

s maturitou) 

 

 

 

 

Vzdělávání, volný čas a rodina 
CS1 děti, mládež a jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit a dalších nízkopříjmových skupin města Ralsko 

a. předškolní děti 0 – 6 let 

b. základní škola 

c. mládež a mladí dospělí 

 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1a – děti 

předškolního věku 0 – 6 

let 

- být připraven na vstup 

do školy (startovní pozice 

stejná s vrstevníky) 

- Ploužnice: předškolní 

klub (8 dětí), MŠ Mimoň 

(? dětí) , MŠ Kuřívody 

(40 dětí) 

- Náhlov: MŠ Osečná 12 

dětí 

- Ploužnice: do otevření 

MŠ navýšit kapacitu 

předškolního klubu (ČvT 

2. v pořadníku žadatelů o 

byt 2+1) 

-MŠ 

- dokladování sociálního 

znevýhodnění PPP (může 

škole znemožnit získání 

AP – rodič do PPP 

nedojde) – p- 

místostarosta otevře na 
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- Kuřívody: 10 dětí 

v broučku, 40 míst 

kapacita MŠ 

- svozy dětí z Hvězdova, 

Hradčan a Ploužnice do 

MŠ 

- město přispívá na 

náhlovské žáky v MŠ 

Osečná – vysoký počet 

dětí z Náhlova v MŠ 

-rodičovské centrum a 

předškolní klub coby 

součást SAS 

-SAS terénní plus 

ambulantní 

-asistent pedagoga do MŠ 

-zabezpečit komunikaci 

MŠ a rodičů: AP – TP 

(nebo NZDM nebo SAS) 

– rodič 

- Náhlov: pokud 

předškolní klub, pak 

odpoledne = 

nekonkurovat MŠ 

Osečná; SAS spíše jen 

terénní formou; -

Kuřívody: terénní SAS 

- plošně: zachovat, co se 

povedlo 

-další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků MŠ i ZŠ pro 

spec. vzděl. Potřeby (+ 

supervize, intervize, 

koučing) 

-dostatečně zpropagovat 

dotační tituly 

potenciálním příjemcům 

Příspěvek na stravu 100 

Kč v předškolních 

ročnících MŠ v Ralsku 

Radě vlády 

 

-služby v Náhlově 

v soukromém objektu 
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(Město) od š.r. 2015/16. 

CS1b školní děti - být úspěšný v hlavním 

vzdělávacím proudu 

- předškolní příprava 

- doučování na Ploužnici: 

ČvT (5 – 8 dětí 1x týdně 

skupinově) + město (15 

dětí 2x týdně skupinově, 

1x týdně individuálně) 

- doučování v Náhlově: 

NZDM 

- doučování ve školách 

(ZŠ Osečná: každý 

pedagog 1 hod týdně) 

- denní ranní a odpolední 

doučování AP v ZŠ 

Osečná 

- asistenti pedagoga v ZŠ 

Osečná a Mírová 

- předškolní příprava viz 

výše 

-zachovat to, co je plus: 

-asistent pedagoga 

v Kuřívodech 

-posílit doučování města 

a finančně je zabezpečit 

(AP školy nebo via 

MŠMT dotace ro školy a 

NNO nebo asistentka 

v předškolním klubu 

z VPP) 

-doučování v rodinách na 

Ploužnici a v Kuřívodech 

-DVPP (viz výše) 

- školní psycholog 

sdílený více školami, 

eventuálně celý mobilní 

tým: psycholog, spec. 

pedagog a terénní 

pracovník 

 

- vzdělávat se pro trh 

práce a dobře si zvolit 

obor 

-volba povolání na ZŠ 

(výchovní poradci) včetně 

individuálních pohovorů  

i s rodiči (AP Mírová) 

-exkurze, kariérní 

projekty, dny otevřených 

dveří. Eduka 

-stipendia 

- kariérové poradenství 

- zachovat, co je plus: 

-WS ČvT na základních 

školách (kariérové 

poradenství včetně hry 

C´est la vie) 

- individuální KP a 

příprava na přijímačky 

v NZDM Náhlov a 

Ploužnice, via SAS a via 

- program se 

zaměstnavateli: nezájem 

škol a zaměstnavatelů 
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v NZDM 

- WS ČvT na ZŠ Mírová 

-minipodniky LAG 

Podralsko 

-IPS ÚP 

TP města 

-stipendia 

-motivace prací (program 

se zaměstnavateli) 

CS1c-mádež a mladí 

dospělí  

- úspěšně se vzdělat pro 

trh práce (absolvovat SŠ) 

- stipendia - stipendia 

- podpora rodičů a dětí 

via SAS, TP 

- motivační brigády města 

pro středoškoláky 

- SŠ jsou daleko, děti se 

nám ocitnou v dosahu 

služeb jen o víkendu – 

služby zavřené a stejně 

chtějí klid 

CS1c-mádež a mladí 

dospělí 

Předávání rodičovských 

kompetencí 

ZŠ + NZDM; Letní 

tábory pro 50 dětí; 

víkendové pobyty - 

Tosara 

Nácvik rodičovských rolí 

formou hry – NZDM, 

pobyty a tábory; besedy 

s mladými rodiči 

(vrstevníky) v NZDM 

 

 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů, bezpečí, zdraví 
CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska 

CS 4 ostatní veřejnost 

 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - obyvatelé 

sociálně vyloučených 

lokalit 

-dostupnost a zázemí 

volnočasových aktivit a 

sociálních služeb 

- 4 byty na Ploužnici 

(TSP, předškola, 

prac.poradenství) 

- klubovna Ploužnice 

- NZDM Náhlov 

-vybudovat z prostředků 

IROP větší objekt na 

Ploužnici jako komunitní 

centrum (zázemí pro 

různé aktivity včetně soc. 

služeb) 

-není objekt vhodný 

k rekonstrukci = je třeba 

postavit (pozemky jsou) 

-udržitelnost služeb – 

obtíž sehnat kvalitní 

pracovníky 

- zbavit se závislosti - drogový terénní - posílit drogový terénní - poskytovatelů je málo a 
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(včetně nelátkové) a 

vystříhat se rizikového 

užívání OPL 

program 

(málo v terénu) 

- testování na nemoci 

- OZV zakazující hazard 

program, zkvalitnit 

službu 

-pružně přijímat OZV 

zakazující další formy 

hazardu 

jsou daleko 

- hazardní lobby je vždy 

o krok napřed 

- zdravý vývoj dítěte 

(nejen) v rodině 

-TSP města v terénu 

-5 dětí v programu 

„Obědy pro děti“ 

- zachovat 2 TSP města 

-zajisti obědy pro děti na 

ZŠ z rodin v HN 

- eventuálně podle 

potřeby zavést službu 

zdravotní sociální 

pomocník 

-zavést terénní SAS a 

(zázemí pro) rodičovské 

centrum: nácviky 

rodičovských dovedností 

-komunitní centrum na 

Ploužnici 

- zdostupnit zdravotní 

péči (obvodní lékař, 

pediatr?) 

-šatník 

-potravinová banka 

(město ve spolupráci 

s OCHM a 

poskytovatelem SAS) – 

distribuce nebo sklad pro 

region Podralsko 

 

- nezadlužovat se, být 

bezdlužný 

- 2 TSP města – dluhy 

tvoří většinu jejich 

agendy 

- putovní právní a 

protidluhová poradna (1 

SP a externě nakupovaný 

- nezájem dospělých 
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-besedy na téma dluhy, 

zvyšování FG dospělých 

(neúspěšné) 

-spolupráce TSP a bytové 

správy, dvojí režim 

bydlení, splátkové 

kalendáře 

-možnost odpracovat si 

dluhy u města 

-2x IZP 

právník):1 den (3Hodiny) 

v týdnu Kuřívody,  

- 2  TSP 

- aplikace metodiky o 

dvojím režimu bydlení, 

spolupráce TSP a bytové 

správy, splátkové 

kalendáře, odpracovávání 

-zvyšovat FG dětí formou 

her (tábory, NZDM) 

CS 4 – veřejnost - předcházet rizikovému 

chování dětí a 

mladistvých a účinně je 

řešit 

- preventivní besedy 

v NZDM 

-primární prevence na 

školách 

-navázaná spolupráce 

s OSPOD (řídké) 

-APK 

-tábory a víkendy, 

volnočasové aktivity, 

kroužky (viz PS 

vzdělávání) 

- zintenzivnit spolupráci 

města, ZŠ, NNO, PČR 

s OSPOD Česká Lípa 

(Mimoň) – chybí 

předávání informací – 

ideálně vytvořit Tým pro 

děti a mládež 

- dohoda škol a pediatrů o 

potírání záškoláctví 

. využití případových 

konferencí a rodinných 

konferencí 

-využít NZDM pro 

preventivní přednášky 

(TP drogy, PČR, MP) – 

zdraví, drogy, právo, 

kriminalita… 

-2 tábory ročně (město a 

dodavatel) pro cca 40 dětí 

z Ploužnice a 25 

z Náhlova 

-Tým pro děti a mládež 

existuje pro ORP Česká 

Lípa (nepostihuje 

parciální problémy 

Ralska) 
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-posílit primární prevenci 

na ZŠ ? 

CS 1 + CS 4 obyvatelé 

SVL i ostatní veřejnost 

- cítit se bezpečně - 4x APK 

-kamerový systém 

-MP 

-PČR součástí LP 

- udržet 4 APK 

- kamerový systém 

napojit na PČR OOP 

Mimoň 

-rozšířit KS o dvě kamery 

na Ploužnici a 1 

v Kuřívodech 

- veřejné osvětlení 

Náhlov a Ploužnice 

- zaplatit operátory KS 

(APZ, RIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Návrhová část obsahuje soubor opatření, který navazuje na část analytickou – zejména na Analýzu potřeb. I tato opatření byla 

sestavena v rámci jednotlivých tematických pracovních skupin za účasti partnerů, kteří průběžně předkládali a diskutovali své návrhy. 

Pracovní skupiny následně návrhy opatření strukturovaly do priorit, hlavních cílů, specifických cílů a dílčích kroků tak, aby byla jednotlivá 

opatření kvantifikována co do kapacit a termínována v navrženém harmonogramu, který reflektuje reálné možnosti jejich implementace a 

realizace. Tato část strategického plánu by měla být průběžně evaluována, aby bylo možné mapovat plnění jednotlivých cílů a navrhovaná 

opatření nezůstala pouze na papíře. Struktura návrhové části je opět rozdělena na základě jednotlivých tematických oblastí a pracovních 

skupin LP. 

 

 

 

1. oblast bydlení 
 

Priorita 1.1 zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a 

zaměstnanců KV Final 

Hlavní cíl 1.1.1 Do 2017 zajistit adekvátní standard bydlení v soukromých nemovitostech – 165 bytů 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.1.1.1  Do konce roku 2017 Rekonstruovat 150 bytů soukromých majitelů na Ploužnici pro místní obyvatele a zaměstnance KV Final  

i. zjistit vlastníky objektů a zahájit s nimi jednání/ zjistit fázi 

přípravy projektů  

Září 2015 Město   

ii. je hotov projekt na 150 bytů (zatím nerelevantní)  Soukromý 

vlastník 

 Realizuje se? 

iii. je provedena rekonstrukce (zatím nerelevantní) Do konce 

2017 

Soukromý 

vlastník 

 Realizuje se?  

1.1.1.2 do poloviny 2015 projednat se soukromými vlastníky bytů v Náhlově zlepšení podmínek bydlení – domovní řád 
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i. realizace schůzky Města Ralsko se soukr. vlastníky září 2015 Město    

1.1.1.3 do konce 2017 bude opraveno a rekonstruováno 15 bytů v Náhlově (Relevantní v závislosti na 1.1.1.2) 

i. jeho hotov stavební projekt  Soukromí 

vlastníci 

  

ii. objekt je rekonstruován Konec 2017 Soukromí 

vlastníci 

  

1.1.1.4 Od 2016 fungují v objektech Ralska na Ploužnici 2 domovníci; eventuálně další 4 v objektech Mimoně na Ploužnici 

i. Podání projektového záměru   Město  splněno 

ii. Jednání s městem Mimoň o možnosti domovníků 

v jejich objektech na Ploužnici 

Září 2015 Město   

iii. Příprava a podání projektu  2. polovina 

2015 

Město OPZ  

iv. Výběr domovníků; tvorba náplně činnosti domovníků; 

koordinace 

2016 - 2018  OPZ  

 

 

Hlavní cíl 1.1.2 Do konce roku 2017 zajistit adekvátní standard a kapacity bydlení v nemovitostech města 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.1.2.1  Do konce 2017  rekonstruovat N bytů města na Ploužnici a byty Mimoně na Ploužnici  

Pozn: Byty Ralska není třeba rekonstruovat 

varianta a) dotace IROP/ MMR  
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i. Jsou zahájena jednání s Mimoní Do konce 

2015 

Město, ASZ 

(dodat 

podmínky 

IROP!!!) 

  

ii. je podán investiční projekt  Město   

iii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu  Město   

iv. je vysoutěžena stavební firma  Město   

v. byty jsou rekonstruovány  Město IROP  

varianta b) ???  

1.1.2.2  Udržet kapacitu – 4 lůžka (1 byt) - krizového bydlení v Kuřívodech  

i. město má vyčleněný byt ze svého bytového fondu ke krizovému 

bydlení  

Od 2015 Město Město Realizuje se 

 

 

Priorita 1.2 vytvořit atraktivní veřejné zázemí v okolí bydliště 

 

Hlavní cíl 1.2.1 Do konce roku 2016 budou rekultivovány veřejné plochy, inženýrské sítě a infrastruktura v okolí 

bydlišť 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.2.1.1  Do konce 2017 budou opraveny a upraveny vodovodní a kanalizační sítě v Náhlově  

i. proveden zkušební vrt – vodovodní síť Konec září 

2015 

Město Město V plnění 

ii. je projednáno se SVS Konec 2015 Město   
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iii. je podán investiční projekt 1. pol. 2016 Město MMR  

iv. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu 1. pol. 2016 Město   

v. je vysoutěžena stavební firma 1. pol. 2016 Město   

vi. kanalizace a vodovody jsou rekonstruovány 2016/ 2017 Město   

1.2.1.2  Do konce (2016) budou opraveny chodníky v okolí bydlišť a komunikací) v Náhlově 

i. zjistit majitele a vlastnictví jednotlivých pozemků Do září 2015 Město   

ii. je podán investiční projekt 1. pol. 2016 Město   

iii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu 1. pol. 2016 Město MMR  

iv. je vysoutěžena stavební firma 1. pol. 2016 Město   

v. chodníky jsou opraveny 2016/ 2017 Město   

1.2.1.3  do ½ 2016 vyjednán pronájem příp. směna pozemků za zahrádky p. Procházky na Ploužnici pro obyvatele Ralska 

i. Město svolá jednání s p. Procházkou Do konce 

2015 

Město   

ii. Město jedná o možnosti nájmu a podmínkách do konce 2015 Do konce 

2015 

Město   

1.2.1.4 V Ploužnici vzniknou do 1/2 2015 předzahrádky – v závislosti na 1.2.1.3 

i.   Město   

ii.   Město   
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1.2.1.5 Do konce 2016 postavena zastřešená čekárna na Ploužnici (pro mikrobus)- zatím k projednání; Na Ploužnici bude do konce 

2017 opravena místní komunikace + parkoviště 

 i. Je podán investiční projekt  1. pol. 2016 Město MMR  

ii. Je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu 1. pol. 2016 Město   

iii. Je vysoutěžena stavební firma 1. pol. 2016 Město   

iv. komunikace jsou rekonstruovány 2017 Město   

1.2.1.6 od počátku 2016 budou posíleny autobusové spoje mezi Stráží pod Ralskem a Mimoní přes Náhlov okolo 22 hodiny; a spoj Bělá 

– Kuřívody 

i. Konkretizovat a zdůvodnit konkrétní potřebné trasy a spoje Pol. Srpen 

2015 

p. Nováková, 

Zaměstnavatelé 

  

ii. Město Ralsko zahájí jednání s KORID na úpravě linek 2. pol. 2015 Město   

 

 

Priorita 1.3. Posílení občanské vybavenosti v okolí bydliště  

 
Hlavní cíl 1.3.1 Do 2017 vznikne zázemí pro realizaci služeb 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  

 

termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.3.1.1  V Ploužnici bude do 2016 vyčleněn bytový prostor pro kadeřnictví, popř. další služby 

i. Město vytipuje vhodný byt/ nově – objekt tzv. „Ruské školy“ Konec 2015 Město  V plnění 

ii. Příprava projektové dokumentace a investič. projektu 2016 Město MMR  

iii. rekonstrukce 2016/ 2017 Město   

1.3.1.2 do konce 2017 vznikne elektronická knihovna (v KC) na Ploužnici – pravděpodobně půlroční posun 

i. Je podán projektový záměr na stavbu KC 2015 Město  splněno 



 33 

ii. Je podán investiční projekt 2015/ 2016 Město IROP 

(KPSVL) 

 

iii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu 2016 Město IROP 

(KPSVL) 

 

iv. je vysoutěžena stavební firma 2016  IROP 

(KPSVL) 

 

v. KC včetně elektronické knihovny je zbudováno 2017  IROP 

(KPSVL) 

 

1.3.1.3  Od 2016 funguje v Náhlově pojízdná prodejna;  

i. Město; Anketa, dotazník mezi lidmi žijícími v Náhlově o 

potřebnosti pojízdné prodejny a míře poptávky 

2015 Město + OCHM   

ii. Hledání případného provozovatele 2015 Město   

iii. Sjednání podmínek s provozovatelem 2015/ 2016 Město   

iv. Zahájení provozu 2016 Město   

1.3.1.4  Do konce 2016 vznikne v objektu naproti MěÚ v Kuřívodech  (popř v tzv. Ruské škole) lékařská ordinace, pošta, společenský sál, 

knihovna a další formy občanské vybavenosti  (je stále aktuální?) 

dotace MMR  

i. Vyhlášena studentskou arch. Soutěž na studii Do konce 

2015 

Město  V plnění 

ii. je hotov stavební projekt 1. pol. 2016 Město   

iii. je podán projekt 1. pol. 2016 Město   

iv. je vysoutěžena stavební firma 2016 Město   

v. objekt je rekonstruován Konec 2016 Město MMR  
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Priorita 1.4 Snížení počtu a míry dluhů na bydlení, prevence zadlužování 
 

Hlavní cíl 1.4.1 od roku 2016 bude 40 osob dlužících za bydlení ročně oddlužováno  
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost Zdroje plnění 

1.4.1.1  vznik proti-dluhové poradny – fungující 2x do měsíce 3 hodiny pro cca 50 klientů ročně 

 

i. Vypracování a podání projektové žádosti na 3 roky 2. Polovina 

2015 

Město, NNO, 

ASZ 

OPZ  

ii. Je vysoutěžen dodavatel služby Začátek 2016 Město OPZ  

iii. Pro poskytování služby je vyčleněno zázemí z bytového fondu 

města 

konec 2015 Město   

      iv. Zahájení realizace 2016 NNO OPZ  

1.4.1.2   (15) osob ročně řeší své dluhy za náklady za bydlení v právní poradně 

 

i. Vypracování a podání projektové žádosti na 3 roky Do konce 

2015 

Město, NNO OPZ  

ii. Je vysoutěžen dodavatel služby 2015/ 2016  OPZ  

iii. Zahájení realizace 2016  OPZ  

1.4.1.3   od 2016 ročně spolupracováno (TSP a bytová správa) s 25 osobami na tvorbě splátkových kalendářů a z toho 4 osobám bude 

umožněno odpracování dluhu vůči městu 

i. Vypracování a podání projektové žádosti na TP na 3 roky Do konce 

2015 

Město OPZ  

                  ii. Zahájení realizace TP 2016  OPZ  

iii. nastavení spolupráce s bytovou správu 2016    

1.4.1.4 od 2016 fungují 2 úvazky + 0,5 úvazku (metodické vedení) TSP jako registrovaná soc. služba Terénní programy na období tří let 

i. Registrace sociální služby u KÚLK do konce 2015 do konce 

2015 

Město   
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ii. Vypracování a podání projektové žádosti na 3 roky 2. Pol. 2015 Město OPZ  

iii. Zajištění TSP, metodického vedení a zahájení realizace  Město   

iv. Registrace do sítě soc. služeb LK Nejpozději 

duben 2016 

Město   

 

 

Priorita 1.5 Město Ralsko bude mít na svém území slušné a platící nájemníky 

 
Hlavní cíl 1.5.1 Ralsko pomůže až 50 lidem ročně se získáním kompetencí vedoucím k udržení a získáním 

bydlení 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost Zdroje plnění 

1.5.1.1 TSP Ralsko podpoří 10 osob ročně v získání či zamezení ztráty bydlení v bytech města při jednání s bytovou komisí města Ralska – 

realizuje se 

i. poskytování sociálního a dluhového poradenství cílové skupině 2015 TSP Dotace ÚV Realizuje se 

ii. vyjednání možnosti a formy spolupráce s bytovou komisí města 1. pol. 2015 TSP  Splněno 

iii. podávat návrhy a doporučení pro bytovou komisi 2. pol. 2015 TSP  V předstihu 

průběžně 

plněno 

iv. podán projektový záměr na pokračování činnosti soc. a dluh. 

poradenství v rámci OPZ 

1. pol. 2015 TSP, Město, ASZ  Splněno 

v. příprava a podání projektové žádosti 2. pol. 2015 TSP, Město, ASZ   

iv. pokračování činnosti soc. a dluh. poradenství v rámci OPZ 2016 TSP   

1.5.1.2 od 2015 bude navázána spolupráce s Mimoní stran jejich bytů na Ploužnici (výměna informací, spolurozhodování o přidělení bytu, 

sladění pravidel) 

i. Město Ralsko; seznámení se s bytovou politikou Mimoně 2015 Město Ralsko   

ii. Jednání mezi Ralskem a Mimoní o bytové politice; 2015 Město Ralsko   
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seznámení se s kritérii; návrh ke sjednocení 

konkrétních dílčích kritérií bytové politiky; Město 

Ralsko a Město Mimoň 

iii. Navázání partnerství bytových komisí při přidělování bytů 

v majetku Mimoně na území Ralska 

2015 Města Ralsko + 

Mimoň 

  

iv. Rozhodování dle společných pravidel 2016 Města Ralsko + 

Mimoň 

  

1.5.1.3 od 2016 TSP a posléze i SAS ročně pracuje s 40 klienty na dodržování placení nákladů na bydlení a dalších kompetencích nájemníka 

i. Předloženy projektové záměry na TSP a SAS v Ralsku 1. pol. 2015 ASZ, Město, 

NNO 

OPZ splněno 

ii. Příprava projektových žádostí 2. pol. 2015 ASZ, Město, 

NNO 

OPZ  

iii. Odevzdání projektu 2. pol. 2015 ASZ, Město, 

NNO 

OPZ  

iv. Soutěž na dodavatele SAS 2015/ 2016 Město   

v. Zahájení realizace projektů TSP a SAS 2016 NNO, Město OPZ  

vi. Registrace do sítě soc. služeb LK  NNO, město   

 

Hlavní cíl 1.5.2 Město bude od 2015 účinně eliminovat potenciální rozvoj SVL 

1.5.2.1 Ralsko vyhlásí uzávěru na zřizování soukromých ubytoven na území města do 2015 

1.5.2.2 od 2015 činností 4 APK a TSP předchází rozvoji kriminality, sousedských svárů, patologií, dluhové problematiky, apod. – realizuje se; 

dále od 2016 z OPZ 

Předloženy projektové záměry na TSP a APK 1. pol. 2015 ASZ, Město,  OPZ splněno 

Příprava projektových žádostí 2. pol. 2015 ASZ, Město, OPZ  

Odevzdání projektu 2. pol. 2015 ASZ, Město, OPZ  
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Výběrové řízení na APK 2. pol. 2015 ASZ, Město   

Zahájení realizace projektů 2016 Město OPZ  

 

 

 

 

2. oblast zaměstnávání 
 
 

Priorita 2.1 Dlouhodobí uchazeči o zaměstnání budou mít potřebnou kvalifikaci a pracovní 

návyky pro úspěch na trhu práce 
 

 

Hlavní cíl 2.1.1  Ročně bude od roku 2016 podpořeno programy na získání pracovních návyků, soft-skills, 

poradenstvím 100 znevýhodněných na trhu práce z Ralska 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.1.1.1  Do konce 2015 20 lidí z Ralska absolvuje projekt „Nová šance“ OCHM – pozn. Téměř SPLNĚNO (19 rekvalifikovaných; 10 úspěšně, 

6 zaměstnaných) 

2.1.1.2 Od 2016 Realizace programu pro soft-skills, prac. poradenství a rekvalifikace pro 20 lidí ročně (NNO) + Práce na zkoušku 

i. Podání projektového záměru 1. pol. 2015 NNO, ASZ  splněno 

ii. Příprava projektu a jeho podání ŘO; konzultace s ÚP o zacílení 

rekvalifikací a efektivitě projektu včetně podpory při rekvalifikaci 

2. pol. 2015 NNO, ASZ, 

Město? 

  

iii. Vysoutěžení dodavatele projektu      

iv. Zahájení realizace (oslovení CS, partnerství s ÚP, zapojení CS do 

projektu, oslovení potenciálních zaměstnavatelů a jejich zapojení ke 

2016 NNO OPZ  
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spolupráci, atd.) 

2.1.1.3 ÚP Mimoň / ČL poskytne od 2015 pracovní poradenství 20 osobám z Ralska ročně; pozn.: REALIZUJE SE průběžně 

2.1.1.4 TSP poskytuje ročně základní pracovní poradenství v ind. formě 30 osobám ročně 

i. Podání projektového záměru 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. Příprava projektu a jeho podání ŘO 2. pol. 2015 Město, ASZ   

iii. Soutěžení dodavatele projektu     

iv. Výběrové řízení na personální obsazení projektu 2015/ 2016 Město OPZ  

v. Zahájení realizace (depistáž a zapojení CS; poskytování služeb 2016 Město OPZ  

2.1.1.5 všech 10 VPP z Ralska je od roku 2016 ročně zapojeno do pracovně poradenských programů (PPP) za účelem pomoci jim následně 

uspět na trhu práce 

Zjistit nabídku PPP a kontaktovat poskytovatele (i potenciální) Do konce 2015 Město   

Zajistit nabídku pro pracovníky VPP 2015/ 2016 Město   

Zařadit VPP do PPP 2016 Město   

2.1.1.6 od podzimu 2015 je otevřen Job klub v Kuřívodech (v prostorách MěÚ) pro 12 lidí z Ralska ročně 

i. Jednání o zajištění prostor pro Job klub 1. pol 2015 Město, ÚP  Děje se? 

ii. Plánování projektu – tipování CS Srpen 2015 ÚP   

iii. Služba je nabídnuta CS prostřednictvím evidence ÚP Srpen 2015 ÚP   

iv. Zahájení realizace (1 běh: 8 týdnů – 2x týdně) Podzim 2015 ÚP   

2.1.1.7 Od 2016 je poskytováno kariérové poradenství (semináře, workshopy) na ZŠ, SŠ, NZDM; i individuální prostř. SAS a TP (NNO) 50 

dětem a mládežníkům ročně z Ralska 
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Podání projektových záměrů OPVVV a OPZ 1. pol. 2015 ASZ, Město, 

NNO 

 splněno 

Příprava projektu a jeho odevzdání ŘO 2. pol. 2015 ASZ, Město, 

NNO 

  

Soutěž o dodavatele služby 2015/ 2016 Město   

Zahájení realizace 2016  OPZ  

2.1.1.8 od roku 2015/ 2016 je zapojeno 10 studentů ročně do stipendijních programů pro středoškoláky 

i. zjistit možnosti stipendijních programů 1. pol. 2015 ZŠ, TSP, NNO 

(NZDM 

Náhlov) 

  

ii. vytipovat cílovou skupinu a nabídnout jí stipendia 1. pol. 2015 ZŠ, TSP, NNO 

(NZDM 

Náhlov) 

  

iii. podání žádosti o stipendium Do září 2015 ZŠ, TSP, NNO 

(NZDM 

Náhlov) 

…  

 

 

Priorita 2.2 V Ralsku bude dostatek pracovních příležitostí pro místní i pro lidi s nízkou 

kvalifikací 
 

Hlavní cíl 2.2.1  V Ralsku do roku 2017 vznikne 150 nových pracovních míst 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.2.1.1. Město vytvoří do konce 2017 podmínky pro velké zaměstnavatele (150 bytů, úlevy dle podmínek, mateřská školka na Ploužnici) 

i. zaměstnavatel KV Final jedná s majiteli bytů 2015 KV Final, 

Město 
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ii. projektová dokumentace na stavbu MŠ a ZŠ je připravena 2015 Město  splněno 

iii. podán projektový záměr na stavbu MŠ a ZŠ 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

iv. podání projektové žádosti 2. pol. 2015 Město IROP 

(KPSVL) / 

MMR 

 

v. zahájení stavebních prací 2016 Město IROP 

(KPSVL) / 

MMR 

 

vi. MŠ a ZŠ je otevřena 2017 Město IROP 

(KPSVL) / 

MMR 

 

2.2.1.2 od roku 2016 je zaměstnáno 20 osob ročně na podporovaných pracovních místech z projektů NNO 

Viz rekvalifikace (bod 2.1.1.2. + oslovování zaměstnavatelů, příprava na pohovory, atd. 

2.2.1.3 Od 2016 je zahájena činnost domovníků na Ploužnici (byty Ralska; 2 osoby) 

i. Podán projektový záměr (fiše) ŘO 1. pol. 2015 město  splněno 

ii. Práce na přípravě projektu a zapojení partnerů 2. pol. 2015 Město, NNO, 

ÚP 

  

iii. Odevzdání projektu ŘO 2. pol. 2015 Město, NNO,   

iv. Výběr kandidátů a koordinace činnosti 2015/ 2016 Město   

v. Zahájení realizace 2016 NNO OPZ  

2.2.1.4 Od 2016 je vytvořeno 5 SÚPM v Ralsku (kadeřnice, potraviny, uklízečka MŠ, ZŠ, atp.) 

i. Dohoda s ÚP o čerpání financí na SÚPM 2015 Město   
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ii. Hledání pracovníků na dané pozice 2015/ 2016 ÚP, Město   

iii. Vytvoření pracovních pozic – 2016 až 2017 2015/ 2016 Město, ÚP   

2.2.1.5 Od 2016 je zařazeno 10 lidí do komunitní práce v Ralsku ročně  

i. Podání projektové výzvy na komunitní práci 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. Příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město   

iii. Realizace 2016 Město OPZ  

2.2.1.6 do konce 2016 bude 100 osob z Ralska pracovat v KV Final, 

2.2.1.7 do doby 2017 bude 20 osob z Ralska pracovat v DK Bohemia (zámečnictví) 

2.2.1.8 Město ročně zaměstná 10 VPP na 12 měsíců – REALIZUJE SE (pozn. Dle ÚP lze počet VPP navýšit) 

2.2.1.9 Město implementuje do konce 2015 podmínku 10% ve VZ a uplatňuje ji při nejbližších plánovaných akcích (zbudování MŠ na 

Ploužnici a zbudování pošty, lékaře a knihovny v Kuřívodech, atp.) 

2.2.1.10 Od roku 2016 vznikne sociální podnik (firma) zaměřený na technické služby a malé stavební práce a demolice, který ročně zaměstná 

18 osob z Ralska 

i. Podání projektového záměru na soc. firmu Ralservis, s.r.o. 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. Založení firmy 1. pol. 2015 NNO, Město   

iii. Zpracování podnikatelského záměru a plánu 2. pol. 2015 NNO, Město   

iv. Příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, NNO OPZ  

v. Marketingový plán a vstup na trh Konec 2015 Ralservis OPZ  

vi. Realizace (výběr zaměstnanců, zahájení prací) 2016 Ralservis OPZ  
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Priorita 2.3 Dojíždění za prací nebude překážkou 

 
Hlavní cíl 2.3.1 Do 2017 je zajištěna doprava do zaměstnání (včetně směnného provozu) pro 50 lidí z Ralska 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.3.1.1. Do 2017 je zajištěn svoz 50 zaměstnanců v rámci všech částí Ralska v podobě pravidelné kyvadlové linky (mikrobus/autobus) 

i. město zahájí jednání se zaměstnavateli o potřebě spojů 2015 Město   

ii. město zahájí jednání s potencionálními dopravci Compag / ČSAD 2015 Město   

2.2.1.2 od počátku 2016 budou posíleny autobusové spoje mezi Stráží a Mimoní okolo 22 hodiny; Bělá – Kuřívody 

i. Město zahájí jednání s dopravci 2015 Město   

 

 

3. oblast Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů 
 

 

Priorita 3.1 Zabezpečit potřebné sociální a prorodinné služby 

 

Hlavní cíl 3.1.1  Od ledna 2016 je zabezpečeno zázemí pro SAS, TSP a od pol. 2017 pro další služby 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.1.1.1 je udrženo zázemí pro TSP v bytě na Ploužnici – REALIZUJE SE 

3.1.1.2 od 2016 je provizorně zabezpečeno zázemí pro SAS v bytě na Ploužnici 
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i. Město vyčlení adekvátní prostory pro poskytování služby SAS Do konce 2015 Město   

3.1.1.3 do konce 2017 je na Ploužnici otevřeno komunitní centrum (zázemí pro různé aktivity včetně sociálních služeb). Součástí KC je NZDM, 

SAS, předškolní klub a rodinné centrum, právní a dluhová poradna 

i. podání projektového záměru 1. pol. 2015 Město  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 Město   

iii. příprava projektové dokumentace 2. pol. 2015 Město IROP  

iv. zahájení stavebních prací 2016  IROP  

v. stavba je dokončena 2017  IROP  

 

Hlavní cíl 3.1.2  Od ledna 2016 jsou poskytovány sociální a prorodinné služby 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.1.2.1 od 2016 SAS – terénně 3 úvazky, kapacita cca 30 rodin (Ploužnice + Náhlov), cca 10 rodin na jednoho pracovníka 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO   

iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální 

obsazení vč. metodického vedení) 

2016 NNO OPZ  

3.1.2.2 od 2016 funguje TSP města – 2,5 úvazku (120 klientů ročně) 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město  splněno 

ii. registrace sociální služby na KÚLK 2015 Město   

iii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 Město   
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iv. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální 

obsazení vč. metodického vedení) 

2016 Město OPZ  

v. registrace do základní sítě sociálních služeb LK Nejpozději – 

duben 2016 

Město   

3.1.2.3 od 2016 bude v Náhlově ambulantně působit NZDM 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO   

iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální 

obsazení vč. metodického vedení) 

2016 NNO OPZ  

3.1.2.4 od 2016 bude na Ploužnici terénně působit NZDM –  

3.1.2.5 od 2017 bude na Ploužnici NZDM ambulantně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO   

iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální 

obsazení vč. metodického vedení) 

2017 NNO OPZ  

3.1.2.6 od 2016 – předškolní klub na Ploužnici – 2 úvazky – okamžitá kapacita 15 dětí 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO   

iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální 

obsazení vč. metodického vedení) 

2016 NNO OPVVV  

3.1.2.7 od poloviny 2017 bude předškolní klub a rodinné centrum pod SAS (na Ploužnici) 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  splněno 
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ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO   

iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální 

obsazení vč. metodického vedení) 

2016 NNO OPZ  

3.1.2.8 od ledna 2016 je zahájena činnost Otevřeného klubu v maringotce na Ploužnici pro 30 dětí a mladistvých ročně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO, Město   

iii. zajištění realizátora projektu Konec 2015 Město   

iv. zajištění a vybavení maringotky 2015/ 2016 Město, NNO OPVVV  

v. zahájení realizace 2016 NNO OPVVV  

3.1.2.9 od ledna 2016 bude zabezpečeno dluhové a právní poradenství (2x do měsíce pro cca 50 klientů ročně) 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO, Město  splněno 

ii. příprava projektu a odevzdání 2. pol. 2015 NNO, Město   

iii. zajištění realizátora projektu Konec 2015 Město OPZ  

v. zahájení realizace 2016 NNO, Město OPZ  

 

 

 

 

Priorita 3.2 Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách 

(zdravé rodinné klima) 
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Hlavní cíl 3.2.1 Od ledna 2016 bude fungovat prevence pro případy zanedbání výchovy a zdravého rozvoje dětí 

pro 30 dětí a rodin ročně  
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.2.1.1 od r. 2016 vznikne SAS pro kapacity 30 dětí a rodin ročně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 NNO, Město   

iii. soutěž o dodavatele služby (bude-li žadatelem Město) 2015/2016 Město   

iv. zahájení realizace 2016 NNO OPZ  

3.2.1.2 zachovat dvě TSP města – navýšit úvazky na 2.0 + 0.5 (metod. vedení) od 2016 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město   

iii. registrace sociální služby na KÚLK 2. pol. 2015 Město  Realizuje se 

iv. zahájení realizace projektu 2016 Město OPZ  

v. registrovat službu do sítě soc. služeb LK Nejpozději 

Duben 2016 

Město   

3.2.1.3 od ledna 2016 bude poskytována pomoc potravinové banky pro potřebné rodiny v celém Ralsku 

i. zajištění realizátora/ distributora potravinové pomoci 2015 Město, ASZ, 

NNO 

  

ii. zajistit adekvátní prostor pro skladování potravin 2015 Město   
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Hlavní cíl 3.2.2 Zhruba 50 rodičů ze sociálně vyloučených lokalit je ročně podpořeno v získávání rodičovských 

kompetencí 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.2.2.1 od r. 2016 je poskytována SAS s kapacitou 30 rodin ročně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 NNO, Město   

iii. soutěž o dodavatele služby (bude-li žadatelem Město) 2015/2016 Město   

iv. zahájení realizace 2016 NNO OPZ  

3.2.2.2 zachovat dvě TSP města – navýšit úvazky na 2.0 + 0.5 (metod. vedení) od 2016 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město   

iii. registrace sociální služby na KÚLK 2. pol. 2015 Město  Realizuje se 

iv. zahájení realizace projektu 2016 Město OPZ  

v. registrovat službu do sítě soc. služeb LK Nejpozději 

Duben 2016 

Město   

3.2.2.3 od poloviny 2017 je otevřeno rodinné centrum 

 
 

Hlavní cíl 3.2.3 Zajistit zdravou výživu dětí/ pravidelné stravování 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.2.3.1 od ledna 2016 bude poskytována pomoc potravinové banky pro potřebné rodiny v celém Ralsku 
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i. zajištění realizátora/ distributora potravinové pomoci 2015 Město, ASZ, 

NNO 

  

ii. zajistit adekvátní prostor pro skladování potravin 2015 Město   

3.2.3.2 zajištění obědů v MŠ a ZŠ pro min. 5 dětí z rodin v hmotné nouzi – každoročně od 2016 

i. vytipování cílové skupiny Od 2015 

(průběžně) 

MŠ, ZŠ, Město   

ii. zajištění financování (nadace, rozpočet Města, atd.) Od 2015 

(průběžně) 

MŠ, ZŠ, Město   

iii. realizace 2015/2016 MŠ, ZŠ, Město   

3.2.3.3 Od školního roku 2015/2016 město Ralsko poskytuje příspěvek na obědy pro děti v posledním ročníku MŠ 100 Kč na dítě měsíčně 

 

 

 

Priorita 3.3 Snížení počtu a míry zadlužených lidí, prevence zadlužování 
 

Hlavní cíl 3.3.1 přibližně 100 zadlužených osob je ročně oddlužováno  
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.3.1.1 od ledna 2016 je 70 lidí ročně je oddlužováno prostřednictvím spolupráce s TSP (viz 3.2.1.2 a 3.2.2.2) 

3.3.1.2 vznik proti-dluhové poradny na Ploužnici – fungující 2x do měsíce 3 hodiny pro cca 50 klientů ročně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město   

iii. zajištění vhodných prostor z bytového fondu města Ralsko 2015 Město   

iv. Je vysoutěžen dodavatel služby 2015/2016 Město   
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v. zahájení realizace služby 2016 Město   

3.3.1.3 od ledna 2016 řeší 50 osob ročně své dluhy v právní poradně 

3.3.1.4 TSP a bytová správa spolupracují na tvorbě splátkových kalendářů či odpracování dluhu - vůči městu – REALIZUJE SE – 30 LIDÍ 

ROČNĚ 

 
i. P. Švehla informuje a kontaktuje klienty z hlediska dluhů na bydlení – 

TSP dojednává splátkové kalendáře 

 TSP, Město  PLNĚNO 

PRŮBĚŽNĚ 

 

 
 

Hlavní cíl 3.3.2 Od ledna 2016 zvýšení finanční gramotnosti u 100 dětí ročně 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.3.2.1 od ledna 2016 je 100 dětí ročně v NZDM a ZŠ zasaženo programem finanční gramotnosti 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ. 

NNO 

  

iii. realizace 2016 Město OPVVV  

 

 

Priorita 3.4 Posílit bezpečnost na území Ralska 
 

Hlavní cíl 3.4.1 Pocit bezpečnosti na území Ralska se v období od roku 2015 do 2016 zvýší 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.4.1.1 zpracovat studii pocitu bezpečí do poloviny roku 2015 
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i. sběr dat + dotazníkové šetření 2015 Město, PČR, 

MP 

  

3.4.1.2 udržet 4 APK do r. 2016 z finančních zdrojů města, od roku 2017 z OPZ 

i. dotace na 2015/16 byla přiznána 1. pol. 2015 Město, MP (PK) MV ČR  

ii. podán projektový záměr na roky 2016, 2017, 2018 1. pol. 2015 Město, MP OPZ splněno 

iii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město   

iv. realizace 2016 - 2018 Město, MP OPZ  

3.4.1.3 od roku 2016 napojit kamerový systém na PČR OOP Mimoň 

i. zahájit jednání města s PČR OOP Mimoň 2015 Město   

ii. je vybrán dodavatel 2015 Město   

iii. systém je propojen a funguje Konec 2015 Město, 

dodavatel, PČR 

  

3.4.1.4 od roku 2016 rozšířit KS o dvě kamery na Ploužnici a 1 v Kuřívodech 

Požádat o dotaci  ¼ 2016 Město PK (MVČR)  

Instalovat kamery a propojit je s PČR OOP Mimoň 1. pol. 2016    

3.4.1.5 od roku 2016 se zlepší veřejné osvětlení v Náhlově a na Ploužnici 

i. zpracování analýzy pocitu bezpečí – vytipována vhodná místa a rozsah 2015 Město   

ii. příprava projektové žádosti 2015/ 2016 Město MMR / popř. 

PK MVČR 

 

iii. vybrán dodavatel prací 2016 Město   

iv. zahájení prací 2016  MMR / popř.  
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PK MVČR 

v. nové osvětlení je instalováno Konec 2016  MMR / popř. 

PK MVČR 

 

 

 

 

 

Priorita 3.5 Předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a účinně je řešit 
 

Hlavní cíl 3.5.1 u 120 dětí a mládežníků ročně jsou od 2016 učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.5.1.1 od 2016 je zajištěn program prevence kriminality / osvětová činnost v oblasti drog pro školy v NZDM a ZŠ, jímž je zasaženo 100 dětí 

ročně 

i. podán projektový záměr 1.pol. 2015 Město, NNO OPZ splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol.2015 Město NNO   

iii. je vybrán dodavatel služby (bude-li žadatelem město) 2015/2016 Město   

iv. služba je nabízena NZDM a ZŠ a je realizována 2016 NNO OPZ  

3.5.1.2 od času 2016 se ročně 40 dětí účastní volnočasových aktivit nebo je klientelou NZDM 

i. Projektové záměry podány 1.pol. 2015 NNO OPZ, OPVVV splněno 

ii. příprava a odevzdání projektů 2. pol.2015 Město, NNO   

iii. realizace projektů 2016 Město, NNO OPZ, OPVVV  

 

Hlavní cíl 3.5.2 míra rizikového chování u N dětí a mládeže se sníží od času 2016 



 52 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.5.2.1 od 2016 je zajištěn program prevence kriminality / osvětová činnost v oblasti drog pro školy v NZDM a ZŠ, jímž je zasaženo 100 dětí 

ročně 

i. podán projektový záměr 1.pol. 2015 Město, NNO OPZ splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol.2015 Město NNO   

iii. je vybrán dodavatel služby (bude-li žadatelem město) 2015/2016 Město   

iv. služba je nabízena NZDM a ZŠ a je realizována 2016 NNO OPZ  

3.5.2.2 od 2016 se ročně 40 dětí z lokality Náhlov účastní volnočasových aktivit a programu v NZDM a od poloviny 2017 70 dětí na Ploužnici 

i. Projektové záměry podány 1.pol. 2015 NNO OPZ, IROP splněno 

ii. příprava a odevzdání projektů 2. pol.2015 Město, NNO   

iii. realizace projektu NZDM Náhlov Od 2016 Město, NNO OPZ, OPVVV  

iv. příprava projektové dokumentace na výstavbu komunitního centra na 

Ploužnici 

2016 Město IROP  

v. je vybrán dodavatel stavebních prací 2016 Město IROP  

vi. stavební práce zahájeny 2016 Město, 

dodavatel 

IROP  

vii. stavební práce dokončeny 2017 Město, 

dodavatel 

IROP  

viii.vybrán dodavatel služeb 2017 Město OPZ  

ix. služby jsou poskytovány 2017 NNO OPZ  

3.5.2.3 od času 2016 proběhne ročně 1 tábor pro 50 dětí z Ralska a 10 víkendových pobytů pro 70 dětí  OPVVV; nyní realizováno v rámci PK 

MVČR 
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i. Podána projektová žádost 1. pol. 2015 Město OPVVV splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol.2015 Město NNO OPVVV  

iii. je vybrán dodavatel služby (bude-li žadatelem město) 2015/2016 Město   

iv. zahájení realizace Od 2016 Město NNO OPVVV  

 

 

 

 

4. Oblast Vzdělávání 

 

Priorita 4.1 zajistit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí  

 

Hlavní cíl 4.1.1 od září 2016 projde alespoň 80% dětí ve věku 3-6? let alespoň jeden rok trvající předškolní 

přípravou 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.1.1.1 od školního roku 2016/17 je otevřena MŠ na Ploužnici s kapacitou pro max. 48 dětí (dvě třídy) –  (pozn. Tzv. Ruská škola) 

i. Podán projektový záměr ŘO MMR (IROP) 1. pol. 2016 Město  splněno 

ii. Stavební povolení, projektová dokumentace 1. pol. 2016 Město Město splněno 

iii. Příprava a odevzdání projektu MMR/ IROP 2. pol. 2016 Město   

iv. Zahájení stavebních prací 2017 Město/ 

dodavatel 

IROP/ MMR  
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v. Zahájení provozu 2017/ 2018 Město   

4.1.1.2 od 2016 je předškolnímu klubu na Ploužnici k dispozici adekvátní prostor 

Člověk v Tísni (poskytovatel) jedná o přidělení adekvátní prostoru 2015   Realizuje se 

Město Ralsko vyčlení adekvátní prostory např. v tzv. Ruské škole    nesplněno 

4.1.1.3 od 2016 je zajištěna činnost předškolního klubu (PK) na Ploužnici v objemu 2 úvazky s kapacitou 15 dětí (kapacita vázána na prostory) 

i. Podán projektový záměr  2. pol. 2015 NNO OPVVV Realizuje se 

ii. Příprava a odevzdání projektu ŘO 2. pol. 2015 NNO, Město   

iii Konec 2015 Město   

iv. Je zajištěno zázemí Konec 2015 Město Jedná se  

v. Zahájení činnosti Škol. Rok 2016/ 

2017 

NNO OPVVV  

4.1.1.4 město Ralsko přispívá nadále každoročně 3.500 Kč/ dítě/ rok MŠ Osečná, kam docházejí děti z Náhlova 

4.1.1.5 MŠ v Osečné navštěvuje od školního roku 2015/16 ročně 90% předškolních dětí z Náhlova; 2015/ 2016 – 10 míst 

4.1.1.6 od ledna 2016 je poskytována SAS v terénní a od 2017 i v ambulantní formě na Ploužnici (součástí je i RC/PK) a v terénní formě 

v Náhlově a Kuřívodech pro 80 rodin (3.0 úvazku)v rámci Mimoně a Stráže pod Ralskem („Mimoňsko“ dle IP) 

Podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město OPZ splněno 

Příprava a odevzdání projektu ŘO 2. pol. 2015/ 

poč. 2016 

Město, NNO   

Je vysoutěžen realizátor projektu (bude-li žádat město) 2015/ 2016 Město   

Zahájení realizace 2016 NNO OPZ  
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Registrace v krajské síti sociálních služeb Nejpozději 

duben 2016 

NNO   

Vytvořeno zázemí pro ambulantní formu (viz cíl 3.1.1.3) 2017  IROP  

4.1.1.7 do otevření MŠ na Ploužnici je zachován svoz cca 25 dětí do a z MŠ v Kuřívodech – dvě auta – REALIZUJE SE (zjistit možnost 

financování z OPVVV) 

4.1.1.8 Jsou hledány možnosti (nadace) na doplácení obědů pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí v MŠ – zejména v předškol. ročnících 

 

 

Hlavní cíl 4.1.2 od 2016 jednotlivá předškolní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními službami 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.1.2.1 práce s dětmi je od 2016 doprovozena prací v terénu v rodině (SAS) – nabídka i pro MŠ (viz 4.1.1.6) 

4.1.2.2 1x za měsíc navštěvují vybrané děti z předškolního klubu MŠ v rámci tzv. adaptačních dnů (aktivita projektu OPVVV- viz 3.1.2.6) 

i. nastavení pravidelné spolupráce PK a MŠ 2016 NNO OPVVV Průběžně 

plněno 

 

 

Hlavní cíl 4.1.3 od r. 2016/17 jsou vzděláváni a externě podporováni pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ, které 

navštěvují děti z Ralska pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.1.3.1 od 2016 je zajištěno každoročně 5 dvoudenních kurzů/rok pro pedagogické pracovníky 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 
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ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ   

iii. hledání a soutěžení dodavatele služby 2015/ 2016 Město, ZŠ   

iv. realizace kurzů 2016/ 2017 NNO/ dodavatel OPVVV  

4.1.3.2 od 2016 je zajištěn externista pro 6 supervizí ročně pro pedagogické pracovníky po 2 hodinách (skupinové) a pro každého pracovníka 

individuálně 3 hodiny ročně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ   

iii. hledání a kontraktování supervizora 2016 Město, ZŠ   

iv. realizace supervize 2016 NNO/ dodavatel OPVVV  

4.1.3.3 je zajištěn externí logoped, psycholog a speciální pedagog 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ   

iii. hledání a kontraktování logopeda a speciálního pedagoga 2016 ZŠ   

iv. realizace 2016/ 2017 dodavatel OPVVV  

4.1.3.4 je zajištěn AP do ralských MŠ na Ploužnici na 1,0 úvazku 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, MŠ   

iii. výběrové řízení na AP 2016 MŠ   

iv. realizace 2016/ 2017 AP/ MŠ OPVVV  
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Priorita 4.2 podpořit úspěšnost dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí na 

základní škole 

 

Hlavní cíl 4.2.1 Do roku 2017 je každoročně zajištěno doučování pro 40 dětí s prospěchovými problémy a 

dětí ze soc. znevýhodněného prostředí za účelem snížení prospěchových rozdílů mezi nimi a dětmi 

z majority  

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.2.1.1 od 2016 funguje pod SAS program doučování v rodinách = 20 rodin ročně (viz 4.1.1.6) 

4.2.1.2 je udržen program doučování v klubovně na Ploužnici (20 dětí/rok) 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015/ 

2016 

Město   

iii. realizace 2016/ 2017 Město OPVVV  

4.2.1.3 od 2016 je doučováno 15 dětí ročně v NZDM Náhlov 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 NNO  Splněno (zatím 

jen OPZ – děti 

15+; OPVVV 

ještě ne 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 NNO   
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iii. realizace 2016 NNO OPZ/ 

OPVVV 

 

4.2.1.4 od pol. 2017 je v NZDM Ploužnice doučováno 20 dětí ročně (viz 3.1.2.5 a 3.5.2.2) 

4.2.1.5 od školního roku 2016/17 jsou zabezpečeni na ZŠ v Ralsku, Mimoni a Osečné 4 AP pro sociálně znevýhodněné děti 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 1. pol. 2016 Město, ZŠ   

iii. výběrové řízení na AP 2016 ZŠ   

iv. realizace 2016/ 2017 AP/ ZŠ OPVVV  

 

Hlavní cíl 4.2.2 Je aktivně řešeno záškoláctví od roku 2017 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.2.2.1 do konce roku 2015 jsou domluvena pravidla spolupráce ZŠ, pediatrů, TP města a SAS, OSPOD a APK pro potírání záškoláctví 

(platforma – 2 až 4 setkání v průběhu školního roku; realizace od 2016/ 2017) 

 

 

4.2.2  od školního roku 2016/17 jsou ročně vzděláváni pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného 

prostředí a jinak podpořeni pedagog. prac.  ZŠ v Ralsku, Osečné a Mimoni 
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.2.2.1 od školního roku2016/17 je zajištěna činnost školního psychologa na 1,0 úvazku a speciálního pedagoga na 0,5 úvazku 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ   
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iii. výběrové řízení na obsazení pozic 2015/ 2016 ZŠ   

iv. realizace 2016 ZŠ OPVVV  

4.2.2.2  od 2016 zajištěno každoročně 5 dvoudenních kurzů/rok pro pedagog. Prac. ze ZŠ v Mírové, Osečné, Kuřívody, sídliště pod Ralskem 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ   

iii. hledání a soutěžení dodavatele služby 2015/ 2016 Město, ZŠ   

iv. realizace kurzů 2016 NNO/ dodavatel OPVVV  

4.2.2.3 od 2016 je zajištěn externista pro 6 supervizí ročně pro pedagogické pracovníky po 2 hodinách (skupinové) a pro každého pracovníka 

individuálně 3 hodiny ročně 

i. podán projektový záměr 1. pol. 2015 Město, ASZ  splněno 

ii. příprava a odevzdání projektu 2. pol. 2015 Město, ZŠ   

iii. hledání a kontraktování supervizora 2016 Město, ZŠ   

iv. realizace supervize 2016 NNO/ dodavatel OPVVV  

 

 

 Priorita 4.3 podpořit děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí k navazujícímu vzdělání 

(připravit děti a mládež na trh práce) 

 

Hlavní cíl 4.3.1 90% dětí z Ralska od 7. třídy ZŠ ročně bude podpořeno k navazujícímu vzdělání po 

skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na středním stupni 
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SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.3.1.1 od 2016 jsou zavedeny programy kariérového a pracovního poradenství NNO pro školy a NZDM 

4.3.1.2 od 2016 je zaveden pro školy a NZDM program zvyšování finanční gramotnosti 

4.3.1.3 jsou zajištěny pravidelné ochutnávky oborů středních škol od 7.třídy ZŠ – pozn. tzv. Burza škol – Č.L. 

4.3.1.4 od 2016 je jako fakultativní činnost NZDM zajištěn program podpory vzdělávání středoškoláků   

 

 

Hlavní cíl 4.3.2 Mládež ze  SVL studující střední školu je podpořena k jejímu úspěšnému dokončení   
SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.3.2.1 Minimálně 10 středoškoláků ročně je od 2016 podpořeno programy doučování 

4.3.2.2. od roku 2016 je jako fakultativní činnost NZDM zajištěn program podpory vzdělávání středoškoláků 

4.3.2.3. středoškoláci mají možnost využívat od škol. Roku 2016 / 2017  dostupné stipendijní programy 

 
 

Priorita 4.4 zabezpečit dětem a mládeži zdravé trávení volného času 

 

Hlavní cíl 4.4.1 od roku 2016 se 30 dětí ročně se účastní vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit 

v NZDM 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.4.1.1 od ledna 2016 je zabezpečeno poskytování služby NZDM Náhlov v objemu 2 úvazků pro 20 dětí ročně (viz 3.1.2.3) 
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4.4.1.2 od ledna 2016 je zabezpečeno poskytování terénní formy NZDM na Ploužnici v rozsahu 2 úvazků pro 50 dětí ročně (viz 3.1.2.4)  

4.4.1.3 od poloviny 2017 je poskytována ambulantní forma služby NZDM na Ploužnici v objemu 3 úvazků pro 50 dětí ročně (viz 3.1.2.5) 

 

 

Hlavní cíl 4.4.2 od roku 2016 se 180 dětí ročně účastní vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit 

mimo NZDM 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.4.2.1 od ledna 2016 je zabezpečeno pokračování kroužků v klubovně na Ploužnici v objemu 2 úvazků pro 40 dětí ročně 

4.4.2.2 od ledna 2016 je zahájena činnost Otevřeného klubu v maringotce na Ploužnici pro 30 mladistvých ročně (viz 3.1.2.8) 

4.4.2.3 od ledna 2016 je zajištěno 10 víkendů pro děti a mládež ročně na Ploužnici a 10 víkendů pro děti a mládež ročně v Náhlově 

4.4.2.4 od roku 2016 je každý rok zajištěn letní tábor města pro 50 dětí z Ralska 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 
  

  

AP Asistent pedagoga 

APK Asistent prevence kriminality 

APZ aktivní politika zaměstnanosti 

ASZ Agentura pro sociální začleňování (odbor Úřadu vlády ČR) 

CS cílová skupina 

FČ Fakultativní činnost 

HN Hmotná nouze 

IP Individuální projekt 

IROP Integrovaný regionální operační program 

KA Klíčová aktivita 

KoP ÚP Kontaktní pracoviště úřadu práce 

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

KrP ÚP Krajské pracoviště úřadu práce 

  

LP Lokální partnerství 

MěP Městská policie 

  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVČR Ministerstvo vnitra 

NNO nevládní nezisková organizace 

NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP Operační orgán 

OPL Omamné a psychotropní látky 
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OPVVV Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dítěte 

OSVaZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PČR Policie České republiky 

PK Předškolní klub 

PMS probační a mediační služba 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

PS pracovní skupina 

RIP Regionální individuální projekt 

RK rekvalifikační kurz 

ŘO Řídící orgán 

SAS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SF sociální firma 

SFRB Státní fond rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj 

SPSZ strategický plán sociálního začleňování 

SS sociální služba 

  

SÚPM společensky účelná pracovní místa 

SVL sociálně vyloučená lokalita 

  

  

TP Terénní programy 

TSP terénní sociální práce/terénní sociální pracovník 

ÚP úřad práce 

VPP veřejně prospěšné práce 

VS veřejná služba 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO 
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VSTUPNÍ RÁMCOVÉ INDIKÁTORY 

 
V této tabulkové části SPSZ jsou kvantifikovány jednotlivé ukazatele sociálního vyloučení, nebo prostého stavu sledovaných jevů. Těmito 

indikátory je zachycen výchozí stav před změnou – před implementací strategického plánu a realizací jím navržených opatření. Tyto 

ukazatele by měly být průběžně evaluovány tak, aby bylo možné po skončení platnosti SPSZ zachytit hodnoty výstupu a tedy míru jeho 

plnění. 

 
Kontextové ukazatele - výchozí stav 

Název ukazatele Definice Jednotka Výchozí hodnota 

VZDĚLÁVÁNÍ – pouze za ZŠ a MŠ Ralsko a Osečná 

Počet dětí a žáků se SVP 

nebo s potřebou 

podpůrných a 

vyrovnávacích opatření 

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou 

podpůrných a vyrovnávacích opatření (viz 

vysvětlivky) podle věku (předškolní, ZŠ, SŠ) 

za poslední školní rok. 

dítě/žák  35 

Záškoláctví ve školách 

vzdělávajících děti ze 

sociálně vyloučených 

lokalit 

Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo 

opakovaným skrytým záškoláctvím ve 

školách vzdělávajících děti ze sociálně 

vyloučených lokalit za poslední školní rok. 

žák  1 

Počet žáků, kteří 

předčasně ukončili 

docházku 

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili 

docházku za poslední školní rok. 

žák  0 
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Počet žáků, kteří se 

vzdělávají podle RVP ZV 

LMP 

Počet žáků, kteří se v posledním školním roce 

vzdělávali podle RVP ZV LMP 

žák  24 

Počet dětí se SVP nebo s 

potřebou podpůrných a 

vyrovnávacích opatření ve 

všech formách 

předškolního vzdělávání 

Počet dětí se SVP nebo s potřebou 

podpůrných a vyrovnávacích opatření ve 

všech formách předškolního vzdělávání (MŠ, 

přípravný ročník, předškolní klub apod.) za 

poslední kalendářní rok. 

dítě/žák  11 

Počet dětí a žáků se SVP 

nebo s potřebou 

podpůrných a 

vyrovnávacích opatření, 

kteří využívají podpory 

organizace působící ve 

výchově nebo vzdělávání 

(včetně zájmového a 

neformálního) 

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou 

podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří 

navštěvovali různé formy podpůrných 

programů v rámci předškolních klubů, MŠ, 

ZŠ, SŠ, NZDM, knihoven aj. v posledním 

kalendářním roce. 

dítě/žák  30 

Počet organizací 

působících ve výchově a 

vzdělávání (včetně 

zájmového a 

neformálního), které 

podporují děti a žáky se 

SVP nebo s potřebou 

podpůrných a 

vyrovnávacích opatření. 

Počet organizací působících ve výchově a 

vzdělávání (včetně zájmového a 

neformálního), které v posledním 

kalendářním roce podporovaly děti a žáky se 

SVP nebo s potřebou podpůrných a 

vyrovnávacích opatření; vč. výčtu 

podpůrných programů, kapacit, cílové 

skupiny, provozovatele. 

organizace  7 
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TRH PRÁCE – za rok 2014 

Počet uchazečů v evidenci 

ÚP 

Počet uchazečů (celkově a 

ze sociálně vyloučených 

lokalit - pokud lze určit) v 

evidenci úřadu práce v 

posledním kalendářním 

roce (únor a září kvůli 

sezónnosti); celkem, déle 

než 5 měsíců, déle než 1 

rok, z toho se základním 

vzděláním, muži/ženy 

uchazeč 137; nad 5 měsíců – 90; nad 12 měsíců – 60; ZŠ – 

76; muži – 45; ženy - 89 

Počet uchazečů 

vyřazených ze sankčních 

důvodů z evidence ÚP  

Počet uchazečů ze sociálně 

vyloučených lokalit 

obce/města kteří byli za 

poslední 3 roky vyřazeni z 

evidence úřadu práce. 

uchazeč 40 (za rok 2014) 

Počet uchazečů v evidenci 

ÚP, kteří využili nástrojů 

APZ 

Počet uchazečů (za celou 

obec), kteří za poslední 

kalendářní rok prošli 

aktivizačními programy 

(rozdělit na VS, APP, VPP, 

SÚPM a podle 

činnosti/oboru/zaměstnavat

ele) 

uchazeč - 

účastník 

programu 

Celkem 17; APP – 1; VPP – 10; SUPM – 6;  
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Počet uchazečů v evidenci 

ÚP, kteří úspěšně prošli 

poradenskými a 

tréninkovými programy 

Počet uchazečů (za celou 

obec), kteří za poslední 

kalendářní rok úspěšně 

prošli poradenskými a 

tréninkovými programy 

(motivace, diagnostika, 

poradenství, trénink, 

zprostředkování) 

uchazeč - 

účastník 

programu 

Celkem 60; poradenství a rekval. – 30; projekt 

rekval. V soc. služ. – 19 úspěšně + 11 neúspěšně 

Počet uchazečů v evidenci 

ÚP, kteří dokončili 

rekvalifikace  

Počet uchazečů (za celé 

město), kteří za poslední 

kalendářní rok úspěšně 

dokončili rekvalifikaci 

(programy ÚP, projekty 

dalších organizací), z toho 

muži/ženy, rekvalifikační 

obory (výčet) 

uchazeč - 

účastník kurzu 

22 

Počet rekvalifikací Počet rekvalifikačních 

kurzů dostupných pro 

uchazeče ze sociálně 

vyloučených lokalit 

obce/města za poslední 

kalendářní rok, 

rekvalifikační obor a 

realizátor 

rekvalifikace 3 ÚP; 1 projekt 
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Počet pracovních míst pro 

nízkokvalifikované 

Počet volných pracovních 

míst na lokálním trhu práce 

(obec/město a okolí), z toho 

počet volných pracovních 

míst vhodných pro cílovou 

skupinu, volných míst na 

uchazeče (únor a září kvůli 

sezónnosti), z toho v rámci 

"podporovaných pozic" 

(např. v sociální firmě, u 

spolupracujících subjektů s 

poradenskou podporou 

apod.) 

pracovní místo 6 

Počet sociálních podniků Počet sociálních podniků 

(vstupní rok a výstupní tj. 

za 3 roky plnění SPSZ) 

sociální podnik  0 

Kapacita sociálních 

podniků 

Počet pracovních míst v 

sociálních podnicích 

(vstupní rok a výstupní tj. 

za 3 roky plnění SPSZ). 

pracovní místo  0 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ  
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Počet příjemců 

příspěvků/dávek 

Počet příjemců těchto 

příspěvků a dávek v obci: 

státní sociální podpora 

(přídavek na dítě, příspěvek 

na bydlení, rodičovský 

příspěvek), hmotná nouze, 

příspěvek na živobytí, 

mimořádná okamžitá 

pomoc. Měsíčně/za 

poslední kalendářní rok.  

dávek DHN 2014 za KoP Mimoň: 

Celkem - 4 371 

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ - 2 985 

DOPLATEK NA BYDLENÍ - 1 325 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC – 61 

 

SSP 2014 za KoP Mimoň: 

Celkem/ přísp. Na bydlení - 4 278 

Počet osob/rodin, které 

využívají sociální služby k 

stabilizaci a ke změně  

Počet osob/rodin se 

sociálně vyloučených 

lokalit, které využívají 

sociální služby (podle typů 

registrovaných sociálních 

služeb) za poslední 

kalendářní rok. 

uživatel 351 za rok 2014 

Počet 

dlužníků/zadlužených 

domácností 

Kvalifikovaný odhad 

podílu zadlužených 

obyvatel SVL (dle situační 

analýzy), počet klientů 

dluhových poraden, počet 

domácností v exekuci, 

počet dlužníků vůči městu 

(na nájemném, odpadech, 

MHD). Za poslední 

kalendářní rok. 

dlužník/zadluže

ná domácnost 

120/ 27 za bydlení 
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Počet osob/domácností, se 

sjednanými splátkovými 

kalendáři/instituty 

zvláštního příjemce 

Počet osob/domácností se 

splátkovými 

kalendáři/instituty 

zvláštního příjemce za 

poslední kalendářní rok. 

osoba/domácno

st se 

splátkovým 

kalendářem/inst

itutem 

zvláštního 

příjemce 

25 

Počet osob/rodin, které 

využívají odborného 

sociálního 

poradenství/dluhového 

poradenství 

Počet osob/rodin, které 

využívají dluhového 

poradenství (podle 

poskytovatelů a typu 

poradny) za poslední 

kalendářní rok. 

 
80 

Počet vyhovujících 

objektů, v nichž se 

poskytují sociální služby 

Počet vyhovujících objektů, 

v nichž se poskytují 

sociální služby (podle 

druhu sociální služby a 

kapacit) 

objekt  

Počet sociálních služeb  Počet registrovaných 

sociálních služeb 

dostupných pro obyvatele 

sociálně vyloučených 

lokalit v posledním 

kalendářním roce. Dle 

jednotlivých druhů a 

poskytovatelů. 

sociální služba 4 

Počet občanských inciativ 

organizovaných s 

podporou komunitní 

práce 

Počet iniciativ, akcí, 

setkání apod., které si 

občané zcela nebo z velké 

části organizují sami 

(včetně výčtu), za poslední 

iniciativa  0 
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kalendářní rok. 

Počet programů finanční 

gramotnosti a dluhového 

poradenství 

Počet programů finanční 

gramotnosti a dluhového 

poradenství za poslední 

kalendářní rok. 

program  1 

Kapacita sociálních služeb  Roční a okamžitá kapacita 

jednotlivých registrovaných 

sociálních služeb 

dostupných pro obyvatele 

sociálně vyloučených 

lokalit v posledním 

kalendářním roce 

uživatel/kontakt

/intervence/lůžk

o (okamžitá 

kapacita/roční 

kapacita) 

 355 

BYDLENÍ  

Počet dávek na bydlení Počet dávek (příspěvků a 

doplatků) na bydlení v obci 

za poslední kalendářní rok.  

dávek 65 osob 

Počet osob/rodin, které 

přišly o bydlení 

Počet osob/rodin, které 

přišly v posledním 

kalendářním roce o bydlení 

v obecním bytovém fondu. 

osoba/rodina 8 
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Počet osob/rodin, u 

kterých bylo zamezeno 

ztrátě bydlení 

Počet osob/rodin, kterým se 

podařilo v posledním 

kalendářním roce bydlení si 

udržet (pomocí 

preventivního nástroje 

např. splátkového 

kalendáře nebo vstupu do 

programu tréninkového 

bydlení s dohodnutým 

splácením dluhu apod.) 

osoba/rodina  25 – splátkové kalendáře za rok 2014 

Počet programů 

podporovaného/prostupné

ho bydlení 

Počet programů 

podporovaného/prostupnéh

o bydlení v posledním 

kalendářním roce (vč. 

výčtu, charakteristiky, 

realizátorů, cílových 

skupin). 

program  0 

Počet programů 

domovnictví a domovních 

samospráv 

Počet programů 

domovnictví a domovních 

samospráv zaměřených na 

obyvatele sociálně 

vyloučených lokalit v 

posledním kalendářním 

roce (vč. výčtu, 

charakteristiky, realizátorů, 

cílových skupin). 

program  0 
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Počet sociálních služeb 

zaměřených na krizi 

bydlení 

Počet sociálních služeb 

zaměřených na krizi 

bydlení (noclehárny, 

azylové domy, tréninkové 

bydlení, prevence 

bezdomovectví apod.) 

dostupných obyvatelům 

sociálně vyloučených 

lokalit v posledním 

kalendářním roce. 

služba 0 

Počet poskytovatelů 

krizového bydlení 

Výčet nocleháren, 

azylových domů, krizových 

bytů, domů na půl cesty 

(vč. poskytovatele a cílové 

skupiny), vstupní rok a 

výstupní tj. za 3 roky plnění 

SPSZ 

objekt 1 Město Ralsko – 4 krizová lůžka 

Počet ubytoven Počet ubytoven, kde jsou 

ubytovaní sociálně 

vyloučení (podle 

provozovatele - město, 

NNO, soukromý majitel a 

cílové skupiny: rodiny s 

dětmi vs. jednotlivci bez 

dětí), vstupní rok a 

výstupní tj. po třech letech 

objekt/byt 0 
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Kapacita programů 

domovnictví a domovních 

samospráv 

Kapacita programů 

domovnictví a domovních 

samospráv zaměřených na 

obyvatele sociálně 

vyloučených lokalit v 

posledním kalendářním 

roce (počet zúčastněných 

domácností, počet 

bytových domů) 

účastník  0 

Kapacita sociálních služeb 

zaměřených na krizi 

bydlení 

Kapacita sociálních služeb 

zaměřených na krizi 

bydlení (noclehárny, 

azylové domy, tréninkové 

bydlení, prevence 

bezdomovectví apod.) v 

posledním kalendářním 

roce (počty úvazků a 

klientů podle jednotlivých 

služeb a poskytovatelů) 

uživatel  0 

Kapacita sociálních bytů 

podle jednotlivých 

kategorií 

Kapacita sociálních bytů ve 

vlastnictví 

obce/NNO/třetích osob 

podle provozovatele, druhu 

a cílových skupin (vstupní 

rok a výstupní tj. za 3 roky 

plnění SPSZ) 

osoba/rodina Není definováno sociální bydlení 

PREVENCE KRIMINALITY  
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Počet pachatelů trestných 

činů  

Počet pachatelů trestných 

činů a přestupků v obci (z 

toho mládež) za poslední 

kalendářní rok. 

pachatel   

Počet trestných činů a 

přestupků 

Typy a počet trestných činů 

(majetkové trestné činy -  z 

nich krádeže, vloupání, 

násilné trestné činy, 

drogové trestné činy, 

extremistické trestné činy a 

akce) a přestupků (z toho 

proti občanskému soužití) 

spáchaných obyvateli obce 

za poslední kalendářní rok. 

trestný 

čin/přestupek 

2014:  

Trestné činy – 134 

Z toho: 

Majetková tr. č. – 124 

 

Přestupky - 926 

Míra drogové závoslosti Kvalifikovaný odhad 

terénních pracovníků o 

povaze drogové závislosti v 

sociálně vyloučené lokalitě 

za poslední kalendářní rok. 

podíl 2014: počet klientů TP - 18 (přímo); dalších cca 20 

(sekundárně) 

Počet heren a zastaváren Počet heren a zastaváren v 

blízkosti SVL (vstupní rok 

a výstupní tj. za 3 roky 

plnění SPSZ). 

počet zařízení 0 
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INDIKÁTORY CÍLŮ a NÁSTROJŮ SPSZ RALSKO 

 
oblast Indikátor poznámka hodnota interval 

vzdělávání počet dětí ze SVL v předškolní přípravě školky, předškolní kluby, přípravné 

třídy 

40 ročně 

počet interakcí mezi předškolními kluby 

(PK) a MŠ 

adaptační dny (exkurze) – děti 

motivovány do MŠ 

10 ročně 

Počet služeb navázaných na MŠ TP, SAS, PK 3 Od 2016 

Externí psycholog, logoped a spec. Ped. pro 

MŠ 

 3 Od 2016 

Asistent pedagoga MŠ  1 Od 2016 

Počet asistentů pedagoga na ZŠ pro děti z 

Ralska 

Běžné ZŠ 8 od 2016/ 7 

od 2017 

2017 

Externí psycholog a spec. Ped. pro ZŠ  2 2016-2018 

Nová MŠ Ploužnice Děti z lokality 32 Od 2017 

Počet školních psychologů na ZŠ Sdílený pro ZŠ navštěvované dětmi 

z Ralska 

1 2016-2018 

Počet dětí využívajících doučování (SAS, 

NZDM) 

Děti ze SVL 40 ročně 

Volnočasové kroužky v klubovně na 

Ploužnici 

Děti  40 ročně 

Počet dětí v předškolním klubu (PK) Děti ze SVL 15 ročně 

Vzdělávání a supervize pedagog. Prac. MŠ Kurzy + supervize Pro práci 

s dětmi ze SVL 

11 ročně 

Vzdělávání a supervize pedagog. Prac. MŠ Kurzy + supervize Pro práci 

s dětmi ze SVL 

11 ročně 

Počet klientů NZDM a volonočas. klubů Děti 6-26 let 110 ročně 

Počet dětí a mládeže podchycených 

výchovou k rodičovství 

V NZDM 40 ročně 

počet dětí, u nichž je zvýšena finanční děti na ZŠ a NZDM 100 ročně 
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gramotnost 

Počet rodičů podpořených v získávání 

rodičovských kompetencí 

SAS, Předškolní kluby, TP, 

kroužky, doučování v rodinách,  

60 ročně 

zaměstnanost Rozvoj pracovních kompetencí, dovedností 

a kvalifikace 

Rekvalifikace, pracovní 

poradenství, kurzy soft-skills, 

apod.; Job Klub ÚP, NNO – TP, 

SAS / nezaměstnaní 

100 ročně 

Nárůst pracovních příležitostí Investoři, sociální podnikání, 

komunitní práce, VPP, atd. 

150 Do 2017 

Zvýšení komfortu dojíždění do zaměstnání 

zejména pro směnný provoz 

Veřejní dopravci, investoři, 

zaměstnavatelé 

50 Do 2017 

Sociální podnikání Vznik soc. podniku (zeleň, dřevo, 

demolice) 

18 Ročně od 2016 

VPP Realizuje se 10 ročně 

Komunitní práce  10 Od 2016 

bydlení Rekonstrukce prázdných bytů soukromníků 

(Ploužnice) 

Nové bytové kapacity  150 do 2017 

Rekonstrukce bytů soukromníků v Náhlově 

 

Částečně obývané 15 Do 2017 

Udržení krizového lůžka Realizuje se 4 od 2015 

Oprava kanalizace a vodovodních sítí 

Náhlov 

Obyvatelé Náhlova 130 Do 2016 

Oprava chodníků Náhlov Obyvatelé Náhlova 130 Do 2016 

Oprava komunikace a zastávky Ploužnice Obyvatelé Ploužnice 800 Do 2017 

Posílení linkové autobusové dopravy Obyvatelé Náhlova 130 Od 2016 

Zbudování zázemí pro rozšíření občanské 

vybavenosti 

Pošta, Lékař, kadeřnictví, e-

knihovna, pojízdná prodejna, 

komunitní centrum, MŠ 

8 2016 - 2018 

Snížení zadlužování soc. vyl. osob od 2016 TP, poradna, SAS 40 ročně 

Podpora udržení a zamezení ztráty bydlení TP, poradna, SAS (splátkové 

kalendáře, odpracování dluhů vůči 

50 ročně 
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městu, apod.) 

Prevence rozvoje kriminality, sousedských 

svárů 

APK, domovníci, TP/ všichni 

obyvatelé Ralska 

2000 ročně 

Bezpečnost, 

prevence 

sociálně 

patologických 

jevů, zdraví 

Počet asistentů prevence kriminality  4 2016-2018 

Počet klientů dluhové a právní poradny  50 ročně 

Rozšíření kamerového systému Kamery Ploužnice a Náhlov 3 Od 2016 

Počet klientů SAS  30 Ročně 

Počet klientů TP  200 Ročně 

Počet klientů NZDM a volnočas. aktivit pro 

děti a mládež 

 110 ročně 

Počet klientů – předškolní klub Ploužnice  15 ročně 

Počet dětí, zasažených programy 

předcházení užívání OPL 

Besedy TP v NZDM a ZŠ 120 ročně 

Počet podpořených rodičů a blízkých 

(potenciálních) uživatelů OPL 

Besedy, letáky, poradenství, TP 40 ročně 

Počet klientů drogových TP  40 ročně 

Eliminace dluhů Splátkové kalendáře, poradenství 100 ročně 

Snížení míry závadového chování mládeže Statistiky OSPOD 5% Ročně 

Počet dětí na pobytových a příměstských 

táborech  

NNO, Město 70 ročně 

 Zvyšování finanční gramotnosti dětí a 

mládeže 

NZDM, SAS, ZŠ 100 ročně 
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INDIKÁTORY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ESIF 

 
operační program projektový záměr indikátor Hodnota Interval 

OP zaměstnanost Zajištění sociálních 

služeb prevence TP, TP 

drogy, SAS, NZDM, 

OSP 

Počet podpořených osob 945 2016-2018 

Pracovní poradenství a 

práce na zkoušku 

Podpořených osob 105 2016-2018 

Počet absolventů kurzů 60 

Reintegrace Ralsko - 

Sociální firma pro řešení 

problémů dlouhodobé 

nezaměstnaných v 

regionu Ralsko 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst 

Počet podpořených osob 

 

6 

 

18 

2016-2018 

Asistenti prevence 

kriminality 

Počet podpořených osob 4 APK; 1100 

sekundárně 

2016-2018 

Komunitní práce se 

zaměřením na zlepšení 

bydlení 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst 

Počet podpořených osob 

 

6 

 

800 

2016-2018 

OP vývoj, výzkum, 

vzdělávání 

Komplexní přístup ke 

vzdělávání v lokalitě 

ohrožené sociálním 

vyloučením 

Počet podpořených osob 685 2016-2018 

Počet dětí, žáků a studentů s 

potřebou podpůrných 

opatření v podpořených 

organizacích 

210 

Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v praxi 

uplatňují nově získané 

20 
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poznatky 

Počet nově vytvořených 

pracovních pozic na školních 

poradenských pracovištích 

9 

Počet podpořených 

organizací (škol, NNO, 

ostatních aktérů ve 

vzdělávání), v nichž se 

zvýšila kvalita vzdělávání a 

proinkluzivnost: 

4 

Počet realizovaných 

programů/služeb/kurzů/jiných 

nástrojů 

7 

Počet nově vytvořených 

partnerství 

4 

  Počet rodičů zapojených dětí 30  

Integrovaný regionální 

OP 

Výstavba komunitního 

centra a zázemí pro 

sociální služby 

Ploužnice 

Počet podpořených zařízení 8 2016 - 2017 

Kapacita podpořených 

zařízení (osoby) 

okamžitá kapacita 50/ 

roční kapacita 100 

stavba MŠ  a ZŠ na 

Ploužnici 

Počet podpořených zařízení 2 2016 - 2017 

Kapacita podpořených 

zařízení (osoby) 

112 
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INDIKÁTORY ÚČINNOSTI SPSZ RALSKO 
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indikátor definice indikátoru jednotka plánovaná hodnota 

Počet podpořených dětí a žáků 
Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z marginalizovaných 
etnických skupin) podpořených v rámci SPSZ. 

Dítě/žák 626/210 

Počet podpořených organizací, u 
kterých se zvýšila kapacita, kvalita 
výchovy a vzdělávání a 
proinkluzivnost 

Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání 
(včetně zájmového a neformálního) podpořených v 
rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, 
cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených 
pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

organizace 

36 

1 předškolní klub, 7 asistentů 
pedagoga, 1 sdílený školní psycholog, 

1 sdílený logopedický asistent, 
program doučování, vzdělávání 
pedagogů MŠ a ZŠ a supervize, 
volnočasový klub v maringotce, 

zájmové kroužky, 
Kariérové poradenství a zvyšování 
finanční gramotnosti na ZŠ, SŠ a v 
NZDM a podpora středoškoláků, 

rodičovské centrum 

Počet podpořených partnerství Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ partnerství 4 
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Počet osob, které ke své 
nezaměstnanosti přistupují aktivně 

Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit 
obce/města v evidenci úřadu práce, kteří díky 
podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili 
své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si 
tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na 
otevřeném trhu práce apod.). 

uchazeč 224 

Roční kapacita programů 
zaměstnanosti dostupných pro 
obyvatele SVL 

Počet programů zaměstnanosti  podpořených v rámci 
SPSZ. 

program 5 

Počet nových pracovních míst 
Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ 
(včetně těch v sociálních podnicích). 

pracovní místo 150 

Počet metodických produktů 

Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k 
zaměstnanosti v obci/městě a výčet subjektů, které 
podle nich koordinovaně postupují. Za 3 roky plnění 
SPSZ (včetně sociálních podniků). 

produkt 1 

Počet osob, které řeší rizika 
vyplývající ze sociálního vyloučení 
aktivně 

Počet osob, které využívají podpůrné programy ke 
změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). 
Indikátor lze specializovat se zřetelem k určitému 
dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují 
aktivně ke svým finančním problémům, počet, osob 
(rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.). 

osob za 3 roky 1156 

Roční kapacita integračních 
programů 

Kapacita sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a 
programů finanční gramotnosti/dluhového poradenství 
zaměřených na sociálně vyloučené lokality 
podpořených v rámci SPSZ. 

uživatel ročně 945 

Počet nových objektů pro integrační 
programy 

Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných nebo 
vybavených, v nichž se poskytují sociální služby a další 

podpůrné aktivity. 
objekt 2 
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Počet metodických produktů 

Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k 
sociálním službám, službám pro rodiny a finanční 
gramotnosti v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a 
výčet subjektů, které podle nich postupují. 

produkt 1 

Počet osob, které k zajištění svého 
bydlení přistupují aktivně 

Počet osob, které získaly nájemní bydlení nebo se 
udržely v nájemním bydlení díky podpůrným 
programům v rámci SPSZ. 

osoba 156 

Roční kapacita asistenčních 
programů  a služeb souvisejících s 
bydlením 

Kapacita programů podporovaného/prostupného 
bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s 
podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v 
rámci SPSZ. 

uživatel 2 

Počet nových bytů pro sociální 
bydlení 

Počet bytů koupených, rekonstruovaných, 
vybudovaných nebo vybavených za účelem sociálního 
bydlení. 

byt 0 

Počet metodických produktů 
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k 
bydlení v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet 
subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. 

produkt 0 

Počet osob, které aktivně řeší rizika 
spojená s kriminalitou a sociálně 
patologickými jevy 

Počet osob, které využívají podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o osoby ve výkonu trestu a 
po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly závislostem apod. 

osoba 200 

Kapacita preventivních a probačních 
programů 

Kapacita preventivních, probačních a mediačních 
programů podpořených v rámci SPSZ. 

účastníci 200 

Počet metodických produktů 

Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k 
bezpečnosti a prevenci kriminality v obci/městě 
vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle 
nich koordinovaně postupují. 

produkt 1 
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Implementační část 
 

V této kapitole bychom měli stručně popsat způsoby, principy a plány implementace SPSZ do praxe tak, abychom skutečně 

naplnili jeho smysl. V první řadě je třeba  popsat organizační strukturu realizačního týmu včetně Lokálního partnerství. 

 

Řídící a realizační struktury SPSZ 

(odpovědnosti, pravomoci, kapacity) 

- role manažera SPSZ: Funkce manažera je zajištěna od 1. 11. 2015 v rozsahu 0,5 úvazku. Manažer je v součinnosti s lokálním 

konzultantem zodpovědný za přípravu projektových záměrů, spolupracuje s partnery, kteří jsou žadateli dotací z operačních 

programů, pomáhá jim s přípravou projektů a následně s jejich administrací. Opět v součinnosti s lokálním konzultantem dohlíží na 

plnění SPSZ, je schopen vést skupiny Lokálního partnerství, průběžně evaluuje SPSZ. Po skončení procesu LP ze strany Agentury, 

přebírá tuto činnost na základě předem připravené exit strategie. 

- Lokální konzultant – je pracovníkem Agentury, který organizuje chod lokálního partnerství, zajišťuje facilitaci v rámci jednání 

pracovních skupin a LP, je zodpovědný za tvorbu strategických dokumentů LP a tvorbu tzv. exit strategie 

- role pracovní skupiny „Projekty a implementace“: Tato skupina byla vytvořena v dubnu 2015. Jejími členy jsou především 

potenciální žadatelé dotací v rámci KPSVL a také starostové měst a obcí v LP. Úkolem skupiny bylo v první fázi sestavení 

projektových záměrů a vytipování potenciálních žadatelů v rámci KPSVL. V následujícím období by se měla zaměřit na samotnou 

tvorbu projektových žádostí a konzultace k přípravě projektů, následně pak na jejich administraci. Skupina se bude svolávat ad hoc 

na popud manažera SPSZ, lokálního konzultanta, nebo členů LP. 

- role lokálního partnerství: Lokální partnerství (LP) se nadále schází v průběhu platnosti plánu minimálně do konce roku 2015 - 

následně v rámci tzv. exit strategie maximálně do konce roku 2016 - pod vedením lokálního konzultanta Agentury. Nadále bude 

zachována jeho organizační struktura dle tematických oblastí. V rámci jednotlivých pracovních skupin bude průběžně evaluován 

SPSZ a také aktualizován dle nově definovaných potřeb a možností směrem k novým opatřením, cílům a prioritám. Zároveň slouží 

jako platforma pro setkávání, sdílení zkušeností a poznatků a řešení aktuálních problémů mezi zúčastněnými aktéry sociálního 

začleňování a subjekty v rámci jednotlivých tematických a tedy i odborných oblastí. Může zastupovat například komunitní 

plánování či vzdělávací platformy.  

- role dalších aktérů (žadatelé apod.): Žadatelé jsou členy LP, přinášejí své náměty a návrhy, spolupodílejí se na tvorbě a 

implementaci strategie a také na její evaluaci. Především s největší pravděpodobností realizují jednotlivá opatření a referují o nich 

v rámci pracovních skupin LP. 

- role obyvatel SVL: Z pohledu LP se sice jedná o tzv. sekundární cílovou skupinu, nicméně členové LP, kteří jsou zpravidla 

v přímém kontaktu s touto skupinou lidí, přinášejí jejich podněty na jednání LP, z nichž se pak vychází při plánovacích procesech.  
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Monitorování a hodnocení plnění strategie 

Strategický plán je řízen koordinován, aktualizován a evaluován v rámci výše popsaných procesů Lokálního partnerství a při zachování rolí 

jeho aktérů a nástrojů. SPSZ podléhá průběžné evaluaci, k jejíž finalizaci by mělo dojít vždy po každém roce jeho platnosti a následně po 

skončení jeho platnosti je evaluován finálně. Při tomto procesu by mělo dojít k doplnění stavu plnění návrhové části či zdůvodnění 

případného neplnění. Při průběžných evaluacích dochází také k aktualizaci jeho návrhových částí o nové poznatky a potřeby. Výsledky 

budou vždy prezentovány na jednání Lokálního partnerství a následně komunikovány směrem k vedení partnerských měst a obcí.  

 

 

 

Financování SPSZ 
 

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání 

 

Oblast 
Priorit

a 
Ob. cíl Sp. cíl Opatření 

Částka 

celkem (Kč) 
Finanční zdroj 

Bydlení 
Sociální 
služby 

1.1. 1.1.1. 1.1.1.4 Domovnictví   1 500 000  OPZ 

Sociální 
služby 

3.1. 3.1.2 3.1.2.2 
3.1.2.8 

TP při obci a 
OSP 

 3 205 800  OPZ 

Bezpečnost 3.4. 3.4.1 3.4.1.2 APK  3 870 000 OPZ 

Sociální 
služby 

3.1. 3.1.2 3.1.2.9 TP drogy   KÚLK, RVKPP 

Sociální 
služby 

3.2 3.2.2 3.2.2.1 SAS   KÚLK IP/OPZ 

Sociální 
služby 

3.5 3.5.2 3.5.2.2 NZDM   KÚLK IP/OPZ 

 3.1. 3.1.2 3.1.2.6. Předškolní  13 377 070 OPVVV 
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Vzdělávání 4.1. 4.1.1. 4.1.1.3 klub 

4.1. 
4.2. 

4.1.3 
4.2.2. 

4.1.3.1 
4.1.3.2 
4.2.2.2 
4.2.2.3 

Vzdělávání 
pedagogů MŠ 
a ZŠ 

 

4.1. 
4.2. 

4.1.3 
4.2.1 
4.2.2 

4.1.3.3 
4.1.3.4 
4.2.1.5 
4.2.2.1 

AP, spec. ped., 
psycholog, 
logoped 

 

4.2 4.2.1 4.2.1.2 Doučování a 
kroužky 

 

Vzdělávání 4.1 4.1.1. 4.1.1.1 Stavba MŠ  49 820 000 IROP 

Sociální 
služby 

3.1. 3.1.1. 3.1.1.3 Stavba zázemí 
pro sociální 
služby 

 15 800 000 IROP 

SPSZ celkem: 87 572 870 Kč 

 

 
 

 

 

Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů 

 

Celkem 

 

Fond 
Operační 

program 

Prioritní 

osa 

Investiční 

priorita 
Specifický 

cíl 
Alokace 

Operační 

program 

celkem 

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 8 575 800 8 575 800 

   2.1.2 0  

ESF OP VVV 3 3.3 3.3.1 13 377 070 13 377 070 
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EFRR IROP 2 9A 2.1 15 800 000 65 620 000 

  9C 2.2   

  10 2.4 49 820 000  

KPSVL celkem:  87 572 870 Kč 

 

 

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1) 

 

SPSZ 
Operační program  

Alokace 

Oblast 
Priori

ta 
Ob. cíl Sp. cíl Opatření Specifický cíl 

Bydlení 
Sociální 
služby 

1.1. 1.1.1. 1.1.1.4 Domovnictví  2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce -  výzva pro 
KPSVL 

 

1 500 000   

Sociální 
služby 

3.1. 3.1.2 3.1.2.2 
3.1.2.8 

TP při obci a OSP  3 205 800   

         
Bezpečn
ost 

3.4. 3.4.1 3.4.1.2 APK  3 870 000   

Sociální 
služby 

3.2 3.2.2 3.2.2.1 SAS 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce -  výzva pro 
kraje (projekt kraje) 

   

Sociální 
služby 

3.5 3.5.2 3.5.2.2 NZDM    

     2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním 
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vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce -  projekt 
ITI/IPRÚ 

     2.1.2: Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky – výzva KPSVL 

   

     2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venskovských 
oblastech  – výzva CLLD (MAS) 

   

         

     OPZ celkem: 8 575 800 
Kč 

  

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3) 

 

SPSZ 
Operační program  

Alokace 

Oblast 

Pri

ori

ta 

Ob. 

cíl 
Sp. cíl Opat. Investiční priorita 

 
Vzdělávání 

3.1. 
4.1. 

3.1.2 
4.1.1. 

3.1.2.6. 
4.1.1.3 

Předškolní klub 3.3 Socio-ekonomická 
integrace marginalizovaných 
skupin, jako jsou Romové 

13 377 070  

4.1. 
4.2. 

4.1.3 
4.2.2. 

4.1.3.1 
4.1.3.2 
4.2.2.2 
4.2.2.3 

Vzdělávání 
pedagogů MŠ a ZŠ 

4.1. 
4.2. 

4.1.3 
4.2.1 
4.2.2 

4.1.3.3 
4.1.3.4 
4.2.1.5 

AP, spec. ped., 
psycholog, logoped 
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4.2.2.1 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 Doučování a 

kroužky 
       

            

     OPVVV celkem: 13 377 070   

 

 

 

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

 

SPSZ 
Operační program  

Alokace 
Oblas

t 
Priorita 

Ob. 

cíl 
Sp. cíl Opat. Investiční priorita 

Sociál
ní 
služby 

3.1. 3.1.1. 3.1.1.3 Stavba zázemí pro 
sociální služby 

9 A: Investice do zdravotnické 
a sociální infrastruktury, které 
přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, 
pokud jde o zdravotní stav, 
podporou sociálního začlenění 
díky lepšímu přístupu k 
sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a 
přechodem od 
institucionálních ke 
komunitním službám  

15 800 000   

         

         

         

         

     9 C:     
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Poskytování podpory 
sociálním podnikům  

Vzdělávání 4.1 4.1.1. 4.1.1.1 Stavba MŠ 10: Investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, včetně 
odborné přípravy pro získání 
dovedností a do celoživotního 
učení rozvíjením infrastruktury 
pro vzdělávání a odbornou 
přípravu  
 

49 820 000   

     IROP celkem: 65 620 000   

 

 

 

 


