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1. Úvod 
Strategický plán sociálního začleňování města Ralska pro roky 2022-2025, navazuje na předcházející strategické plány Ralsko zejména na 

bezprostředně předcházející plán 2018–2021. Některé záměry obsažené v tomto dokumentu byly naplněny, jiné jen z části, některé se naplnit 

nepodařilo. Naplnění nebo nenaplnění záměrů bylo přímo závislé na finančním zázemí, finančním rozpočtu města a také z na možnostech získání 

dotací pro jednotlivé cíle plánu.  

Plán vychází z potřeb města jako takového. Analýzou daného jsme dospěli do bodu, kdy jsme si zvolili nové priority, popř. převzali stávající, 

převážně z předcházejícího plánu, následně je rozpracovali v konkrétní cíle a zároveň se domluvili na postupech, jak těchto cílů dosáhnout. Plán je 

rozdělen na tři hlavní části. Analytickou, návrhovou a část obsahující přehled indikátorů, projektových záměrů, včetně rozpočtu a harmonogramu. 

První dvě části jsou dále děleny podle tematických oblastí: bydlení, vzdělávání a volný čas, rodina, zaměstnanost, bezpečí a prevence sociálně 

patologických jevů. Přehled indikátorů se dělí podobně jako první dvě části plánu podle daných tematických oblastí, rozšířený o oblast nazvanou 

Sociální služby.  

Plánu slouží 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).  

Vypracování plánu je převážně pro adresné 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 řešení problému v jeho lokální komplexnosti. 

V současné době město i nadále spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování, která se podílela na získávání financování aktivit pro sociální 

začleňování v Ralsku. Z OP zaměstnanost se jedná o aktivity na podporu zaměstnanosti, sociálních služeb, komunitních aktivit, preventivních 

programů či programů na podporu bydlení. Strategický plán je živý dokument, který bude nadále podléhat revizi, bude dále podle aktuálních potřeba 

příležitostí, případných řešení překážek v sociálním začleňování, které se objeví. Sledování a hodnocení plnění plánu se bude dít průběžně po celou 

dobu jeho realizační fáze, a to v pracovních skupinách při městském úřadu. Plán bude hodnocen a případně upravován podle potřeby i v orgánech 

města.  
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Přehled použitých zkratek v dokumentu 
 

 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  
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MVČR  Ministerstvo vnitra  

NNO  Nevládní nezisková organizace  

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež  

OP  Operační plán  

OPL  Omamné a psychotropní látky  

OPVVV  Operační program Vývoj, výzkum, 

vzdělávání  

OPZ  Operační program Zaměstnanost  

OSPOD  

SVP  

Orgán sociálně právní ochrany dítěte  

Speciální sociální program  

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  

SAP  Sociální asistent pedagoga  
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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/Terénní pracovník  

TSP  Terénní sociální práce/Terénní 

sociální pracovník  

ÚP  Úřad práce  

VPP  Veřejně prospěšné práce  

VS  Veřejná služba  
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Grafické vyjádření struktury plánu sociálního začleňování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Priority

Hlvní cíl 1 Hlavní cíl 2 Hlavní cíl X

Analýza potřeb 
cílových skupin

1. priority Bydlení
2. priority 

Vzdělávání, volný 
čas a rodina

3.priority 
Zaměstnávání

4.priority 
Prevence soc. 

patologických jevů
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Tematické oblasti pro potřeby cílových skupin 
Strategický plán je rozpracován do čtyř základních tematických oblastí, stejně jako předcházející plán, které jsou rozčleněny na problematiku bydlení, 

problematiku vzdělávání, volného času a rodiny, problematiku zaměstnávání a problematiku prevence sociálně patologických jevů a sociálních 

služeb. 

 

 

SPSZ Priority, cíle a nástroje pro dané oblasti 

a. Oblast bydlení 

• TSP města pracují na oddlužení, sjednávání splátkových kalendářů na zaplacení dluhů za bydlení  

•  zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

• vytvořit atraktivní veřejné zázemí v okolí bydlišť 

• posílení občanské vybavenosti v okolí bydliště 

• snížení počtu a míry zadluženosti u obyvatel Ralska, prevence zadlužování 

• terénní sociální služby v Ralsku umožní zájemcům zvýšit sociální způsobilost při získávání bytů a zachování stávajícího bydlení 

• zřízení pozice Domovník preventista v Ploužnici i v Kuřívodech 

 

Priorita 1.1 Zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel  

Hlavní cíl 1.1.1 Do konce roku 2025 získání neobydleného panelového domu do vlastnictví Města – pro vytvoření bytů občanů Ralska  

Specifické cíle:  

1.1.1.1 Zajistit dotační titul pro rekonstrukci alespoň jednoho panelového domu pro vytvoření byt. fondu MěÚ Ralsko  

Hlavní cíl 1.1.2 Zlepšení podmínek bydlení do konce roku 2025  

Specifické cíle:  

1.1.2.1 Dokončit rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace Náhlově – zlepšení podmínek bydlení se zaměřením na vodovodní řád a kanalizaci  

Hlavní cíl 1.1.3 Do konce roku 2025 zajistit adekvátní standard a kapacity bydlení v nemovitostech Města  

Specifické cíle:  

1.1.3.1 Od roku 2018 fungují v objektech Ralska na Ploužnici 1 domovník preventista a v Kuřívodech 2 DP 

1.1.3.2 Pokračovat v realizaci propojení bytů a zajistit tak adekvátní velikosti bytů pro rodiny s dětmi   
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Priorita 1.2 Vytvořit atraktivní veřejné zázemí v okolí bydlišť  

Hlavní cíl 1.2.1 Nadále pokračovat v rekultivaci veřejných ploch, inženýrské sítě a infrastruktura v okolí sídlišť v Ralsku  

Specifické cíle:  

1.2.1.1 Vytvoření odstavných parkovacích ploch mezi bytovými domy na Náhlově a v Ploužnici do konce roku 2025  

1.2.1.2 Propojení části Ploužnice a Kuřívod smíšenou cyklostezkou  

1.2.1.3 Do konce roku 2025 provést úpravu přístupových chodníků a komunikací v Ploužnici 

   

Priorita 1.3 Posílení občanské vybavenosti v okolí bydliště  

Hlavní cíl 1.3.1 Dobudování zázemí pro realizaci služeb  

Specifické cíle: 

1.3.1.1 V Ploužnici pokračovat v realizaci vyčlenění prostor pro ordinaci praktického lékaře, popřípadě dalších služeb pro občany města 

1.3.1.2 Do konce roku 2025 realizovat projekt na přestavbu společenského domu v Kuřívodech  

a) dotace IROP (mimo KPSVL)   

 

Priorita 1.4 Snížení počtu a míry zadluženosti u obyvatel Ralska, prevence zadlužování  

Hlavní cíl 1.4.1 Pokračovat v zavedeném průběžném oddlužování osob ve všech soc. oblastech života obyvatel v Ralsku, souběžně s prevencí 

zadluženosti  

Specifické cíle:  

1.4.1.1 Pokračování oddlužování obyvatel v rozsahu poskytování terénních sociálních služeb (Dluhové poradenství v soc. službách)  

1.4.1.2 V rámci dotace Evropské Unie bude průběžně poskytováno bezplatné právní poradenství na pracovišti v Ploužnici pro všechny obyvatele 

Ralska  

1.4.1.3 Pomoc TSP klientům při tvorbě splátkových kalendářů ve spolupráci s relevantními  

institucemi – městskými i krajskými úřady, inkasními společnostmi, exekutory, soudy, právnickými subjekty  
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Priorita 1.5 Terénní sociální služby v Ralsku umožní zájemcům zvýšit sociální způsobilost při získávání bytů a zachování stávajícího 

bydlení  

Hlavní cíl 1.5.1 Ralsko poskytne pomoc všem zájemcům o bydlení mimo jiné se zvyšováním jejich sociální způsobilosti při nabývání bytů a zachování 

stávajícího bydlení  

Specifické cíle:  

1.5.1.1 TSP spolupracuje s bytovou komisí městského úřadu při poskytování bytů novým žadatelům a udržení bydlení u stávajících uživatelů bytů  

1.5.1.2 Pokračování ve spolupráci s městem Mimoň ohledně jejich bytů na Ploužnici (výměna informací, spolurozhodování o přidělení bytu, sladění 

pravidel)  

1.5.1.3 TSP pracuje se všemi klienty na dodržování zásad placení nákladů spojených s bydlením a jejich  

dalších povinnostech nájemníků  

Hlavní cíl 1.5.2 Město bude nadále snižovat negativní vlivy sociálně vyloučených lokalit  

Specifické cíle:  

1.5.2.1 Pokračovat projektech pro získání financi na APK, TPS a domovníky preventisty, které v Ralsku působí od roku 2018 a jsou nápomocni při 

předcházení rozvoje kriminality, sousedských svárů, patologií, dluhové problematiky apod. 

1.5.2.2 Město Ralsko vyhlásí uzávěru na zřizování soukromých ubytoven na území města do konce roku 2023 
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 b. Oblast vzdělávání, volného času a rodiny 

• děti Ploužnice a Kuřívod navštěvuje vždy pravidelně od září do června zájmové kroužky a účastní volnočasových aktivit na Ploužnici i 

v Kuřívodech pořádaných IC V Kuřívodech 

• NZDM Oblastní charity Most v Náhlově využívají děti a mládež z osídlené místní části 

• během 8. a 9. ročníku žáků je do podání přihlášek na SŠ každý rodič zván na individuální pohovor s kariérovým (výchovným) poradcem s 

účastí AP – ZŠ Osečná, ZŠ Mírová 

• rodiče jsou vedeni k podpoře studia dětí TSP města i za podpory volnočasové aktivity Doučování organizované IC Kuřívody 

• realizován program výchovy k rodičovství na školách – ZŠ Osečná, ZŠ Mírová 

• ZŠ a MŠ Tomáše Ježka zajišťuje povinnou předškolní přípravu pro děti s trvalým pobytem v Ralsku 

• podpořit úspěšnost dětí ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí na základní škole ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody 

• zabezpečit dětem ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání (připravit děti a mládež na trh práce) v blízkém okolí 

• zabezpečit dětem a mládeži zdravé (nepatologické) trávení volného času 

 

Priorita 2.1 Zajistit předškolní přípravu dětí ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí  

Hlavní cíl 2.1.1 Zajistit pro děti ve věku 3-6 alespoň jeden rok trvající předškolní výchovy v ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, popřípadě ve 

spádových školách v okolí Ralska 

Specifické cíle:  

2.1.1.1 Město Ralsko přispívá nadále každoročně na žáky v mateřské škole Osečná, Dolní Krupá. Mimoň  

2.1.1.4 MŠ v Osečné navštěvuje od školního roku 2015/2016 ročně 90 % předškolních dětí z Náhlova  

2.1.1.5 Je zachován svoz dětí do a z MŠ v Kuřívodech-dvě auta – realizuje se 

2.1.1.6. Zajistit adekvátní autobusovou dopravu pro žáky ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody  

Hlavní cíl 2.1.2 Spolupráce předškolních zařízení se sociálními službami  

Specifické cíle:  

2.1.2.1 Pracovat s dětmi a jejich rodinami i díky zaměstnanci města zabývající se prací s mládeží  

Hlavní cíl 2.1.3 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ pro práci s dětmi ze sociálně kulturně znevýhodněného prostředí  

Specifické cíle:  

2.1.3.1 Zajistit každoročně vzdělávání pro pedagogické pracovníky  

2.1.3.2 Pokračovat ve spolupráci s externím logoped, psychologem v rámci volnočasových aktivit zajištěných MIC v Kuřívodech  
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2.1.3.3 Podporovat zaměstnání asistentů pedagoga, případně školního psychologa v místní ZŠ a MŠ  

Priorita 2.2 Podpořit úspěšnost dětí ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí na základní škole  

Hlavní cíl 2.2.1 V rámci volnočasových aktivit pokračovat v doučování pro děti z prospěchovými problémy a pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, za účelem snížení prospěchových rozdílů mezi nimi a dětmi majority  

Specifické cíle:  

2.2.1.1 Pokračovat v programu doučování v klubovně na Ploužnici  

2.2.1.2 Podporovat doučování dětí v Náhlově v NZDM Náhlov (Místní charita Most)  

Hlavní cíl 2.2.2 Nadále snižovat míru záškoláctví 

Specifické cíle:  

2.2.2.1 Pokračovat v dohodě pravidel spolupráce, mezi ZŠ, pediatry, TSP města, PK a OSPOD  

Mimoň, pro potírání záškoláctví, za pomoci preventivního působení na rodiče, motivace dětí ke školní docházce (výlety apod.), případného použití 

sankcí  

Hlavní cíl 2.2.3 Podporovat vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ v Ralsku, Osečné a v Mimoni pro práci s dětmi ze sociálně-

kulturně znevýhodněného prostředí  

Specifické cíle:  

2.2.3.1 Pomoc při zajištění činnosti externího školního psychologa  

2.2.3.2 Zajištění vzdělávání pro pedagogické pracovníky ze ZŠ v Kuřívodech, Osečné, Mimoni 

Priorita 2.3 Zabezpečit dětem ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání (připravit děti a mladistvé na trh 

práce)  

Hlavní cíl 2.3.1 Pomoc školám s kariérovým poradenstvím pro žáky 2. stupně po skončení povinné školní docházky na středním stupni škol 

Specifické cíle:  

2.3.1.1 Zajišťování přehledů oborů středních škol od 7. třídy ZŠ  

2.3.1.2 Podporovat činnost NZDM v Náhlově  

Hlavní cíl 2.3.2 Přispívat k zvyšování finanční gramotnosti dětí a mladistvých  

Specifické cíle:  

2.3.2.1 V rámci NZDM a volnočasových aktivit organizovaných městem Ralsko zajišťovat program zvyšování finanční gramotnosti  
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Hlavní cíl 2.3.3 Přispět v dalším vzděláváním po ukončení ZŠ nejen pro dětí ze sociálně vyloučených lokalit města  

Specifické cíle:  

2.3.3.1 Pokračovat v podpoře vzdělávání volnočasovými programy pro doučování  

 

Priorita 2.4 Zabezpečit dětem a mladistvým optimální (nepatologické) trávení volného času  

Hlavní cíl 2.4.1 V rámci vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit v NZDM a aktivit organizovaných MIC v Kuřívodech 

Specifické cíle:  

2.4.1.1 Podporovat poskytování služeb v NZDM Náhlov v objemu 2,5 úvazku pro až 50 dětí ročně  

Hlavní cíl 2.4.2 Umožnit účast na vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivitách (mimo NZDM) v klubovně na Ploužnici a v MCI v 

Kuřívodech 

Specifické cíle:  

2.4.2.1 Pokračování kroužků a realizace volnočasových aktivit v klubovně na Ploužnici děti a mládež 

2.4.2.2 Podpora aktivit v rámci místní knihovny v Kuřívodech pro děti a mládež  

2.4.2.3 Zajištěn letního příměstského tábora pro děti z Ralska 
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c. Oblast zaměstnávání 

• spolupráce ÚP s místními NNO při RIP (rekvalifikace) Libereckého kraje 

• zlepšit dopravní infrastrukturu, dojíždění za prací  

• spolupráce s místními firmami, informovanost občanů o náborech za prací do těchto firem 

•  

Priorita 3.1 Uchazeči budou mít potřebnou kvalifikaci a pracovní návyky pro úspěch na trhu práce  

Hlavní cíl 3.1.1 V roce 2018 bude nadále ročně poskytováno poradenství znevýhodněným občanům na trhu práce z Ralska  

Specifické cíle:  

3.1.1.1 ÚP Mimoň / ČL poskytování pracovního poradenství osobám z Ralska  

3.1.1.2 TSP poskytuje průběžně základní pracovní poradenství v individuální formě  

Priorita 3.2 V Ralsku bude dostatek pracovních příležitostí pro místní i pro lidi s nízkou kvalifikací  

Hlavní cíl 3.2.1 Podporovat vznik pracovních míst v Ralsku  

Specifické cíle:  

3.2.1.1 Město průběžně vytvoří podmínky pro velké zaměstnavatele (byty, úlevy dle podmínek, využití kapacit nové mateřské  

školky Kuřívodech)  

3.2.1.2 Podpora projektů na vznik pracovních míst pro domovníky preventisty na Ploužnici i v Kuřívodech  

3.2.1.3 Prezentovat vzájemnou spoluprací pracovní místa pro občany Ralska s KV Final, DK Bohemia 

3.2.1.4  

Priorita 3.3 Dojíždění za prací není překážkou  

Hlavní cíl 3.3.1 Spolupracovat s dopravci zajišťujícími autobusovou dopravu při zajištění dopravy do zaměstnání (včetně směnného provozu)  

Specifické cíle:  

3.3.1.1 Podílet se na tvorbě jízdního řádu pro všechny místní části Ralska  

3.3.1.2 Většina zaměstnavatelů má zajištěn svoz zaměstnanců z Ralska 
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d. Oblast bezpečí a prevence sociálně patologických jevů 

• TSP pracují v sociálně vyloučených lokalitách na oddlužování občanů 

• TP pro uživatele OPL-realizovány preventivní besedy o drogové problematice v NZDM 

• 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 

• zabezpečit potřebné služby sociálního charakteru pro rodinu 

• zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima) 

• snížení počtu a míry zadlužených lidí, prevence zadlužování 

• posílit bezpečnost na území Ralska 

• předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a účinně je řešit 

 

Priorita 4.1 Zabezpečit potřebné služby sociálního charakteru a pro rodinu  

Hlavní cíl 4.1.1 Zabezpečení zázemí pro TSP a pro další potřebné služby občanům města  

Specifické cíle:  

4.1.1.1 Udržení zázemí pro TSP na Ploužnici  

4.1.1.2 Poskytovat sportovní klubovnu v Ploužnici pro právní a dluhové poradenství, volnočasové aktivity a vzdělávací aktivity dle potřeb občanů 

města  

4.1.1.3 Podporovat pokračování působení NZDM v administrativní budově zemědělské farmy na Náhlově (provozuje Oblastní charita Most)  

Hlavní cíl 4.1.2 V roce 2018 jsou poskytovány sociální služby a služby pro rodinu  

Specifické cíle:  

4.1.2.1 Vytvořit pracovní pozice pro TSP města – 2 úvazky (od 120 klientů ročně)  

4.1.2.2 V roce 2018 pokračuje působení NZDM v administrativní budově zemědělské farmy na Náhlově (Oblastní charita Most)  

4.1.2.3 V rámci sociálních projektů zabezpečit dluhové a právní poradenství do roku 2025  

Priorita 4.2 Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima)  

Hlavní cíl 4.2.1 V rámci ambulantní prevence zajistit zdravý vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách  

Specifické cíle:  

4.2.1.1 Přispět k vytvoření pracovnách pozic TSP města (včetně metodického vedení), 4.2.1.2 Na základě veřejnoprávní smlouvy poskytuje OSPOD 

Město Mimoň  
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Hlavní cíl 4.2.2 30 rodičů ze sociálně vyloučených lokalit je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí  

Specifické cíle:  

4.2.2.1 Rozšíření počtu TSP města  

4.2.2.2 Působení OSPODu, Česká Lípa, Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa, a dalších organizací poskytující služby pro rodiny s dětmi  

 

Priorita 4.3 Snížení počtu a míry zadlužených lidí, prevence zadlužování  

Hlavní cíl 4.3.1 80 Oddlužování osob s trvalým pobytem v Ralsku  

Specifické cíle:  

4.3.1.1 Oddlužování prostřednictvím spolupráce s TSP – dluhové poradenství  

4.3.1.2 Spolupráce TSP a bytové správy na tvorbě splátkových  

Hlavní cíl 4.3.2 Zvyšování finanční gramotnosti u dětí a mládeže  

Specifické cíle:  

4.3.2.1 Podpora programů finanční gramotnosti  

 

Priorita 4.4 Posílit bezpečnost na území Ralska  

Hlavní cíl 4.4.1 Zvyšování pocitu bezpečnosti na území Ralska se i v následujících letech  

Specifické cíle:  

4.4.1.1 V rámci EU zpracována studie bezpečí v Ralsku na základě dotazníkové akce  

4.4.1.2 Udržet 4 APK i v následujících letech 

4.4.1.3 Dohlížet na osvětlení na Ploužnici a na Hvězdově, pokračovat zlepšení veřejného osvětlení na Náhlově a v Kuřívodech  

4.4.1.4 Na základě dotací EU udržet v Kuřívodech a na Ploužnici pozice domovníků preventistů  

4.4.1.6 Napojení kamerového systému města na PČR – OOP v Mimoni  
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Priorita 4.5 Předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a účinně je řešit  

Hlavní cíl 4.5.1 U dětí a mládeže vytvářet a používat účinná opatření vedoucí k předcházení užívání OPL  

Specifické cíle:  

4.5.1.1 Od 2018 je zajištěn program prevence kriminality (aktualizován a schválen Plán prevence kriminality pro rok 2018-2022, osvětová činnost v 

oblasti drog pro školy v NZDM a ZŠ, Policie ČR, Městské policie)  

4.5.1.2 Umožnit dětem z Ralska účastnit se volnočasových aktivit, které provozuje město Ralsko, OCHM  

4.5.1.3 Pokračovat v organizování letního příměstského tábora, víkendových aktivitách a pobytech pro děti z Ralska, OSPOD Mimoň, zorganizuje 

jednodenní výlet pro soc. znevýhodněné rodiny z Ralska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r á n k a  20 | 62 

 

SPSZ Analytická část pro dané oblasti 
 

Oblast bydlení 
CS1 obyvatelé soc. 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 

- domovní schůze s politiky 

– možnost ovlivnit podobu 

bydlení rekonstruované 

byty města na Ploužnici a 

Kuřívodech 

- byty Mimoně na Ploužnici 

jednat se soukromými 

vlastníky bytů v Náhlově 

- využít stavební úřad a 

hygienu 

 

CS1– sociálně vyloučení a 

sociálním vyloučením 

ohrožení 

- 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, 

cvičební nářadí pro seniory, 

basketbalové hřiště, 

stromy, dětské hřiště, 

fotbalové hřiště,  

- Náhlov: hřiště dětské a 

sportovní, zastávka, 

posezení u hřiště, stromy  

- Ploužnice: lesopark, 

předzahrádky, oprava 

komunikace, zahrádky:  

směna + pronájem, bus 

zastávka  

- Náhlov: chodníky, 

vodovod a kanalizace – 

SČVaK  

- územní rozhodnutí  

 

 - dostupnost veřejných 

služeb  

 

- Ploužnice: bezplatné 

právní poradenství  

 

- Ploužnice, Kuřívody: 

ordinace praktického 

lékaře  

- Kuřívody: projektová 

dokumentace a realizace 

spolkového domu  

 

CS1– sociálně vyloučení a 

sociálním vyloučením 

ohrožení  

být bez dluhů,  

nezadlužovat se  

- dluhové poradenství v 

terénní soc. práci  

 nezájem některých 

občanů 
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 - besedy na téma dluhy, 

zvyšování FG dospělých,  

- individuální poradenství  

 

 

CS2 – pronajímatelé včetně 

města  

 

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  

- nezájem developerů – 

využít stavební úřad a 

hrozbu demolice  

 

CS2 – pronajímatelé včetně 

města  

 

nerozšiřovat SVL  

(x soukromí 

pronajímatelé: mít 

okamžitý zisk)  

 podmínit finanční podíl  

města na zavádění 

inženýrských sítí k 

bytovkám, chodníkům a 

parkovišť  
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Oblast Vzdělávání, volného času a rodiny 
 

CS1 děti, mladiství a jejich rodiče ze soc. vyloučených lokalit a dalších nízkopříjmových skupin obyvatel města Ralska  

a. děti předškolního věku 0–6 let  

b. školní děti  

c. mladiství a dospělí do 26 let věku 

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 ČvT (až 8 dětí);  

Ploužnice do MŠ v 

Kuřívodech  

- zabezpečit komunikaci 

MŠ s rodiči, TSP, NZDM  

 

 

     

CS1a – děti  

předškolního věku 0–6 let  

- být připraven na vstup 

do školy (startovní pozice 

stejná s vrstevníky  

 

- Mimoň:  

MŠ Mimoň Mírová (146 

dětí), kapacita 160 míst  

MŠ Mimoň Letná 110 

dětí, kapacita 116  

- Kuřívody:  

MŠ Kuřívody 43 dětí, 

kapacita 56 míst od 2017, 

chůvička od 2017;  

svoz dětí z Hvězdova, 

Ploužnice  

- Náhlov:  

MŠ Osečná 65 dětí, m. 

Ralsko přispívá na 

Náhlovské žáky v MŠ 

Osečná  

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků MŠ i ZŠ v 

Kuřívodech pro speciální 

vzdělávací potřeby (plus 

supervize)  

- dostatečně  

propagovat dotační  

tituly potenciálním 

příjemcům  
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CS1b – školní děti - být úspěšný v hlavním 

vzdělávacím proudu  

- vzdělávat se pro trh 

práce a dobře si zvolit 

obor  

 

 

- předškolní příprava  

na Ploužnici ČvT až 8 dětí 

město Ralsko 11-15 dětí 

1x týdně skupinově, 1x 

týdně individuálně, na 

Náhlově v NZDM 21 dětí 

v týdnu dle potřeby;  

- doučování ve školách:  

za pomoci asistentů 

pedagoga v ZŠ Osečná, 

Mírová Mimoň a v 

Kuřívodech  

- volba povolání na ZŠ 

(výchovný poradci) 

včetně individuálních 

pohovorů i s rodiči (AP 

Mírová Mimoň)  

- exkurze, kariérní 

produkty, dny otevřených 

dveří. Eduka  

- stipendia   

- předškolní příprava viz 

výše  

-asistent pedagoga  

v Kuřívodech  

posílit doučování města a 

finančně zabezpečit (AP 

školy nebo via MŠMT 

dotace pro školy a NNO)  

- školní psycholog sdílený 

více školami, případně 

celý mobilní tým: 

psycholog, spec. pedagog, 

terénní pracovník  

- WS ČvT na ZŠ Mírová 

Mimoň (kariérové 

poradenství)  

- individuální KP a 

příprava na příjímací 

zkoušky v NZDM 

Náhlov, v klubovně na 

Ploužnici  

- stipendia  

 

- program se 

zaměstnavateli: nezájem 

škol a zaměstnavatelů  

 

CS1b– školní děti  

 

vzdělávat se pro trh práce 

a dobře si zvolit obor  

 

- kariérové poradenství v 

NZDM,  

- WS ČvT na ZŠ Mírová 

Mimoň  

- IPS UP  

- motivace prací (program 

se zaměstnavateli)  

 

 

CS1c – mladiství a 

dospělí do 26 let věku  

 

 

 

 

- úspěšně se vzdělat pro 

trh práce (absolvovat SŠ, 

SOU)  

- předávání rodičovských 

kompetencí  

 

- stipendia  

na ZŠ plus NZDM;  

letní tábor pro až 50 dětí;  

víkendové pobyty Tosara  

Nácvik rodičovských rolí 

formou hry – NZDM, v 

klubovně na Ploužnici, 

pobyty, tábory, besedy s 

mladými rodiči, 

(vrstevníky) v NZDM, v 

klubovně na Ploužnici  
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Oblast zaměstnávání 
 

Cílová skupina potřeba Jak ji naplňujeme Jak ji naplnit chceme překážky 

CS1 – Sociálně vyloučení 

a sociálním vyloučením 

ohrožení  

 

- získat práci adekvátní 

vzdělání  

 

- podporovaná pracovní 

místa ÚP  

- 4 operátoři KS u města  

- 4 APK  

- 4 domovníci – 

preventisté  

OCHM 2 lidé z Náhlova v 

NZDM  

- velcí zaměstnavatelé:  

KV Final 50 osob z 

Ralska, Intedor Kuřívody,  

50 osob v KV Final, KB 

Bohemia (zámečnictví) - 

vytvořit podmínky pro  

firmu  

- zbudování prostoru pro 

lékaře a knihovny v 

Kuřívodech  

- AP do ZŠ a MŠ v Ralsku  

- 20 osob v KB Bohemia  

- zbudována pobočka 

České pošty – Partner v 

Kuřívodech  

 

CS1 – Sociálně vyloučení 

a sociálním vyloučením 

ohrožení  

 

- získat práci adekvátní 

vzdělání  

-prostorová dostupnost  

práce  

- snížení zadlužení, 

oddlužování  

 

 

Auto Škoda Ml. Boleslav, 

Mahle Behr Mn. Hradiště, 

Trimko Stráž p. Ralskem, 

Kautex Kněžmost,  

TSP – poskytování 

dluhového poradenství, 

bezplatné právní 

poradenství  

 

výstavba spolkového 

domu Kuřívody  

- zbudování lékařské 

ordinace na Ploužnici  

- svoz do KV Finalu (ČL  

-Ralsko ČL)  

- od roku 2018 do roku 

2021 – prací TSP, 

bezplatné právní 

poradenství  

 

 

CS3 – Zaměstnavatelé  

 

- mít spolehlivou 

pracovní sílu s 

pracovními návyky  

- mít kvalifikovanou 

pracovní sílu s praxí  

 

ÚP v Mimoni ve 

spolupráci s TSP – 

vytvoření pracovních 

návyků lidí  

ÚP – rekvalifikační 

kurzy, práce TSP s klienty 

– nutnost dostatečné 

kvalifikace pro snadné 

uplatnění na trhu práce  

 

- pracovní poradenství: 

ÚP v Mimoni ve 

spolupráci s TSP – 

vytvoření pracovní 

návyků lidí – Job kluby  

- motivace klientů pro 

rekvalifikační kurzy, pro 

zvyšování si kvalifikace  

vzděláním pro snadnější 

uplatnění na trhu práce  
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Oblast bezpečí a prevence sociálně patologických jevů 
Ve městě je dlouholetá úzká spolupráce mezi Základní a mateřskou školou, terénními sociálními pracovnicemi, OSPOD, Městskou policií a Policií 

České republiky. 

Bezpečnostní analýza dle Programu prevence kriminality města Ralsko pro období 2018-2022 uvádí statistické údaje o kriminalitě za celý služební 

obvod OO PČR Mimoň, neboť z dostupných statistik nejde vytvořit podrobnější členění na jednotlivé obce. Služební obvod OO PČR Mimoň je 

rozdílný od obvodu města Ralsko. Služební obvod OO PČR Mimoň je tvořen katastry měst Ralsko, Mimoň a Zákupy a obcí Bohatice, Pertoltice pod 

Ralskem, Noviny pod Ralskem. Služební obvod OOP ČR Mimoň není specifický nějakou konkrétní formou trestné činnosti. Obecně lze říci, že 

kriminalita ve sl. obvodě OO PČR Mimoň kopíruje trendy v celorepublikové úrovni. Významněji se zvyšuje drogová kriminalita a násilná trestná 

činnost páchaná dětmi a mladistvými. Statistické údaje o kriminalitě jsou uváděny za celý služební obvod OO PČR Mimoň, neboť z dostupných 

statistik nejde vytvořit podrobnější členění na jednotlivé obce. 

Město Ralsko je správním obvodem obce s rozšířenou působností Česká Lípa a správním obvodem obce s pověřeným úřadem Mimoň. Oblast města 

Ralsko je tvořena sedmi obecními částmi Kuřívody, Dolní Krupá, Náhlov, Ploužnice, Hvězdov, Boreček, Hradčany. Spádové území města Ralsko 

má celkovou rozlohu 17 023 ha, což představuje 5 % z rozlohy celého Libereckého kraje. Velkou část rozlohy tvoří bývalý vojenský prostor, jeho 

využití je velice problematické.  

Více než 75% obyvatelstva je koncentrováno ve dvou největších sídlech (Kuřívody, Ploužnice), kde jsou soustředěny také některé služby. 

Negativní dopad na bezpečnostní situaci v Ralsku má existence sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice a sociálně vyloučené lokality Náhlov, 

kde lze důvodně očekávat nárůst počtu problémových občanů a konfliktních situací. 

Cílovými skupinami případných aktivit v oblasti prevence kriminality jsou: - osoby s nízkým sociálním statusem a osoby se sociálním 

znevýhodněním, osoby zadlužené – děti ve věku 0 – 14 let - mládeže a dospělí ve věku 15 - 25 let - mladí muži ve věku 15 – 25 první spáchání 

trestné činnosti nebo recidivisté - příslušníci romského etnika trpící sociálním vyloučením - osoby podněcující k rasové a společenské nesnášenlivosti. 
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CS1 obyvatelé soc. vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska  

CS4 ostatní veřejnost 

cílová skupina  

 

potřeba Jak ji naplňujeme Jak ji naplnit chceme překážky 

CS1 – sociálně vyloučení 

a sociálním vyloučením 

ohrožení  

 

- dostupnost a zázemí 

volnočasových aktivit a 

sociálních služeb  

- zbavit se závislosti 

(včetně nelátkové) a 

vystříhat se rizikového 

užívání OPL  

- oslovit organizace 

zabývající se 

problematikou drog  

- užívání OPL  

 

- 3 byty na Ploužnici 

(TSP, předškoláka – 

Člověk v tísni)  

- klubovna Ploužnice  

- vybudování 

multifikačního centra na 

Ploužnici  

- drogový terénní 

program  

- demolice budovy, kde 

se scházela mládež za 

účelem užívání OPL  

- vytvořena Obecná 

závazná vyhláška 

zakazující hazard  

- OZV zakazující hazard  

 

- vybudování 

multifikačního centra z 

prostředků města Ralska 

na Ploužnici (zázemí pro 

různé aktivity včetně 

sociálních služeb)  

posílit drogový terénní 

program, zkvalitnit 

službu  

- oslovit organizaci 

zabývající se 

problematikou drog  

- pružně přijímat OZV 

zakazující další formy 

hazardu  

 

 

 - zdravý vývoj dítěte 

(nejen) v rodině  

- nezadlužovat se, být 

bezdlužný  

 

- 2 TSP města – dluhy 

tvoří součást jejich 

agendy  

- besedy na téma dluhy,  

zvyšování FG dospělých  

- spolupráce TSP a 

bytové správy, splátkové 

kalendáře,  

  

- zachovat 2 TSP města  

- multifukční centrum na 

Ploužnici  

- zdostupnit zdravotní 

péči (obvodní lékař)  

- šatník „Jonáš“  

- využití stávající právní 

a protidluhové poradny  

- 2 TSP, spolupráce TSP 

a bytové správy, 

splátkové kalendáře  

- zvyšovat FG dětí 

formou her (tábory, 

NZDM)  
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CS4 – ostatní veřejnost  

 

- předcházet rizikovému 

chování dětí a 

mladistvých a účinně je 

řešit  

- předcházet rizikovému 

chování dětí a 

mladistvých a účinně je 

řešit  

 

- preventivní besedy v 

NZDM  

- primární prevence na 

školách  

- navázaná spolupráce s 

OSPOD  

- APK  

- tábory a víkendy, 

volnočasové aktivity, 

kroužky  

- domovníci preventisté  

- zintenzivnit spolupráci 

města, ZŠ, NNO, PČR s 

OSPOD Česká Lípa 

(Mimoň)  

- využít NZDM pro 

preventivní přednášky 

(PČR, MP) - zdraví, 

drogy právo, kriminalita  

 

 

 

CS 1 + CS 4 obyvatelé 

SVL i ostatní veřejnost  

 

- cítit se bezpečně  

 

 

- 4 x APK  

- kamerový systém  

- MP  

- PČR součástí LP  

- domovníci-preventisté  

- udržet 4 APK  

- kamerový systém 

napojit na PČR OOP  

Mimoň  

- rozšířit KS o dvě 

kamery na Ploužnici a 

jednu v Kuřívodech  

- veřejné osvětlení 

Náhlov a Kuřívody  
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SPSZ Návrhová část pro dané oblasti  
 

a. Oblast bydlení 
 

Priorita 1.1 Zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

Hlavní cíl 1.1.1 Do konce roku 2025 získání neobydleného panelového domu do vlastnictví Města – pro vytvoření bytů občanů Ralska 

Specifické cíle / kroky termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.1.1.1 Zajistit dotační titul pro rekonstrukci alespoň jednoho panelového domu pro vytvoření byt. fondu MěÚ Ralsko 

 

 2022 MěÚ Ralsko Dotační titul Do konce 2025 

Hlavní cíl 1.1.2 Zlepšení podmínek bydlení do konce roku 2019 

Specifické cíle / kroky termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.1.2.1 Opětovné projednání se soukromým vlastníkem bytů v Náhlově – zlepšení podmínek bydlení se zaměřením na vodovodní řád a 

kanalizaci 

 2022 

 

MěÚ Ralsko 

 

 2025 

 

 

Hlavní cíl 1.1.3 Do konce roku 2021 zajistit adekvátní standard a kapacity bydlení v nemovitostech Města 

Specifické cíle / kroky termín zodpovědnost zdroje plnění  

1.1.3.1 V objektech Ralska na Ploužnici a v Kuřívodech zajištění pracovních pozic domovníků 

 

                                                  2022 MěÚ Ralsko  2025 

1.1.3.2 Zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení pro realizaci propojení bytů 2022-2025  

 2022 MěÚ Ralsko  2025 

1.1.3.3 Do roku 2025 provést propojení bytových jednotek s cílem získání větší rozlohy bytu (3+1)  

realizace  2022 MěÚ Ralsko  2025 

1.1.3.4 Udržet kapacitu – 4 lůžka (1 byt) krizového bydlení  

2022 MěÚ Ralsko  

 



S t r á n k a  29 | 62 

 

Priorita 1.2 Vytvořit atraktivní veřejné zázemí v okolí bydlišť  

Hlavní cíl 1.2.1 Do konce roku 2021 budou rekultivovány veřejné plochy, inženýrské sítě a infrastruktura v okolí sídlišť v Ralsku 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.2.1.1 Do konce 2025 budou se stávajícím držitelem(exekutorem) dohodnuty opravy a úpravy kanalizace v Náhlově 

                                           2022 MěÚ Ralsko    2025 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.2.1.2 Vytvoření odstavných parkovacích ploch mezi bytovými domy na Náhlově do konce roku 2025  

realizace  2022 MěÚ Ralsko                                        2025 

1.2.1.3 Dokončení rozvodu vody do konce roku 2023 

realizace  2022  MěÚ Ralsko                                         2023 

 

Priorita 1.3 Posílení občanské vybavenosti v okolí bydliště  

Hlavní cíl 1.3.1 Dobudování zázemí pro realizaci služeb 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.3.1.1 V Ploužnici bude do roku 2023 vyčleněn prostor pro ordinaci praktického lékaře  

                                           2022 MěÚ Ralsko   2025 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.3.1.2 Do konce roku 2023 bude zpracován projekt na přestavbu společenského domu v Kuřívodech  

                                            2022 MěÚ Ralsko  dotace IROP 

(mimo KPSVL) 

dotace MMR  

2025 
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Priorita 1.4 Snížení počtu a míry zadluženosti u obyvatel Ralska, prevence zadlužování  

Hlavní cíl 1.4.1 Minimálně 80 osob bude průběžně oddlužováno ve všech soc. oblastech života obyvatel v Ralsku, souběžně s prevencí zadluženosti 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.4.1.1 Pokračování oddlužování obyvatel v rozsahu poskytování terénních sociálních služeb (Dluhové poradenství v soc. službách)  

                                               2022 MěÚ Ralsko   2025  

1.4.1.2 V rámci dotace Evropské Unie bude průběžně poskytováno bezplatné právní poradenství na pracovišti v Ploužnici pro  

všechny obyvatele Ralska  

                                                  2022 daný právní subjekt  2025 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.4.1.3 Pomoc TSP klientům při tvorbě splátkových kalendářů ve spolupráci s relevantními  

institucemi – městskými i krajskými úřady, inkasními společnostmi, exekutory, soudy, právnickými subjekty  

realizace TSP  2022 MěÚ Ralsko  2025 

 

Priorita 1.5 Terénní sociální služby v Ralsku umožní zájemcům zvýšit sociální způsobilost při získávání bytů a zachování stávajícího bydlení  

Hlavní cíl 1.5.1 Ralsko poskytne pomoc všem zájemcům o bydlení mimo jiné se zvyšováním jejich sociální způsobilosti při nabývání bytů a zachování 

stávajícího bydlení 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.5.1.1 TSP spolupracuje s bytovou komisí městského úřadu při poskytování bytů novým žadatelům a udržení  

bydlení u stávajících uživatelů bytů  

realizace TSP, bytová komise MěÚ  2022  MěÚ Ralsko   2025  

1.5.1.2 Pokračování ve spolupráci s Mimoní stran jejich bytů na Ploužnici (výměna informací, spolurozhodování o přidělení bytu,  

sladění pravidel)  

realizace Správa bytů a domů MěÚ 

Ralsko  

2022 MěÚ Ralsko   2025 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.5.1.3 TSP pracuje se všemi klienty na dodržování zásad placení nákladů spojených s bydlením a jejich  

dalších povinnostech nájemníků  

realizace TSP  2022 MěÚ Ralsko   2024 
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Hlavní cíl 1.5.2 Město bude nadále snižovat negativní vlivy SVL 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

1.5.2.1 Od roku 2018 v Ralsku působí kromě APK a TSP, při předcházení rozvoje kriminality, sousedských svárů,  

patologií, dluhové problematiky apod., také 3 domovníci – preventisté  

realizace APK, TSP, domovníci – 

preventisté  

2024  MěÚ Ralsko  2025 

1.5.2.2 Město Ralsko vyhlásí uzávěru na zřizování soukromých ubytoven na území města do konce roku 2024  

                                                          2024 MěÚ Ralsko  2024  

 

 

b. Oblast vzdělávání, volného času a rodiny 
 

Priorita 2.1 Zajistit předškolní přípravu dětí ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí  

Hlavní cíl 2.1.1 Od roku 2024 projdou děti ve věku 3-6 alespoň jeden rok trvající předškolní výchovu 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.1.1.1 Město Ralsko přispívá nadále každoročně na žáka v mateřské škole Osečná, Dolní Krupá  

                                                                             2022 MěÚ Ralsko  2022-2025  

2.1.1.2 MŠ v Osečné navštěvuje od školního roku 2015/2016 ročně 90 % předškolních dětí z Náhlova  

                                                                           2022 MěÚ Ralsko  2022-2025 

2.1.1.3 Je zachován svoz dětí do a z MŠ v Kuřívodech-dvě auta – realizuje se  

                                                                          2022 MěÚ Ralsko  2022-2025  

 

Hlavní cíl 2.1.2 Od 2016 jednotlivá předškolní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními službami 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.1.1.2 práce s dětmi je od 2017 doprovázena prací v terénu-SAS  

 2022 MěÚ Ralsko  2025  

 

Hlavní cíl 2.1.3 Od roku 2016/17 je vzděláváno a externě podporováno N pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ pro práci s dětmi ze sociálně kulturně 

znevýhodněného prostředí 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.1.3.1 Od 2016 zajištěno každoročně vzdělávání pro pedagogické pracovníky  

 2024 ZŠ   2025  

2.1.3.2 Je zajištěn externí logoped, psycholog  
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2024  ZŠ   2025  

2.1.3.3 Je zajištěn AP v ZŠ a MŠ Kuřívody pro žáky s PO 

 2024 ZŠ   2025 

 

Hlavní cíl 2.2.2 Míra záškoláctví je nadále snižována rámcově do roku 2021 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.2.2.1 V roce 2022 nadále platí dohoda pravidel spolupráce, mezi ZŠ, pediatry, TSP města, PK a OSPOD  

Mimoň, pro potírání záškoláctví, za pomoci preventivního působení na rodiče, motivace dětí ke školní docházce (výlety apod.), případného 

použití sankcí  

 2022 MěÚ Ralsko, ZŠ, OSPOD   2025  

 

Hlavní cíl 2.2.3 Od školního roku 2022/2023 podporovat  práci s dětmi ze sociálně-kulturně znevýhodněného prostředí a vzdělávat a jinak podporovat 

pedagogické pracovníky ZŠ v Ralsku, Osečné a Mimoni 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.2.3.1 Od školního roku 2023/2024 zajistit činnost externího školního psychologa  

 2023 ZŠ  MŠMT- Šablony, NPO- 

Národní plán obnovy 

2024  

2.2.3.2 Od 2022 zajištěno každoročně vzdělávání pro pedagogické pracovníky ze ZŠ v Mírové, Osečné, Kuřívodech  

2024   ZŠ  2024  

 

 

Priorita 2.3 Zabezpečit dětem ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání (připravit děti a mladistvé na trh 

práce)  

Hlavní cíl 2.3.1 Od roku 2017 pokračuje po skončení povinné školní docházky N% dětí ročně ve vzdělávání na středním stupni 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.3.1.1 Jsou zajištěny pravidelné přehledy oborů středních škol od 7. třídy ZŠ  

 2022 NNO, NZDM   2025 

2.3.1.2 Od roku 2017 je jako fakultativní činnost NZDM a v klubovně na Ploužnici zajištěna podpora vzdělávání na středním stupni  

 2022 NZDM, MěÚ Ralsko   2025  

Hlavní cíl 2.3.2 Od roku 2016 pokračuje snaha o zvyšování finanční gramotnosti dětí a mladistvých 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.3.2.1 Podporovat pro školy a NZDM program zvyšování finanční gramotnosti  

 2024 ZŠ, NZDM   2021  
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Hlavní cíl 2.3.3 N% dětí ze SVL pokračujících ve vzdělávání po ukončení ZŠ ho zdárně dokončí 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.3.3.1 N% dětí ročně pokračujících ve vzdělávání je od 2022 podpořeno programy pro doučování  

2022   OCHM, MěÚ Ralsko   2025  

2.3.3.2 Od roku 2021 je jako fakultativní činnost NZDM na Náhlově a klubovny na Ploužnici zajištěn program podpory  

vzdělávání pro děti, které v něm pokračují po ukončení ZŠ  

 2022 NZDM  2025 

2.3.3.3 Podpora  N% středoškoláků k získání stipendijního programu 

 2022 SŠ  2025  

 

Priorita 2.4 Zabezpečit dětem a mladistvým optimální (nepatologické) trávení volného času  

Hlavní cíl 2.4.1 Podpora účasti dětí  ve vzdělávacích, zájmových volnočasových aktivit v NZDM 

Specifické cíle / kroky   termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.4.1.1 Od ledna 2017 je zabezpečeno poskytování služeb v NZDM Náhlov v objemu 2,5 úvazku pro až 50 dětí ročně  

  2024 OCHM   2021  

Hlavní cíl 2.4.2 Od roku 2017 se N dětí ročně účastní vzdělávacích zájmových a volnočasových aktivit (mimo NZDM) v klubovně na Ploužnici 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

2.4.2.1 Od ledna 2022 je zabezpečeno pokračování kroužků a realizace volnočasových aktivit v klubovně na Ploužnici pro  

až 40 dětí ročně  

 2024 MěÚ Ralsko   2025 

2.4.2.2 Od ledna 2023 zajistit víkendy pro děti a mladistvé ročně na Ploužnici a na Náhlově  

 2024 MěÚ Ralsko, OCHM   2021  

2.4.2.3 Podpora letního  příměstského tábora pro až 40 dětí z Ralska  

2024  MěÚ Ralsko   2021  
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c. Oblast zaměstnávání 
 

Priorita 3.1 Uchazeči budou mít potřebnou kvalifikaci a pracovní návyky pro úspěch na trhu práce  

Hlavní cíl 3.1.1 V roce 2022- 2025 bude nadále ročně poskytováno poradenství znevýhodněným občanům na trhu práce z Ralska 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

3.1.1.1 ÚP Mimoň / ČL poskytne pracovní poradenství 20 osobám z Ralska ročně  

 2024 ÚP Mimoň / ČL   2022-2025  

3.1.1.2 TSP poskytuje průběžně základní pracovní poradenství v individuální formě minimálně 30 osobám ročně  

 2024 MěÚ Ralsko   2022-2025  

Priorita 3.2 V Ralsku bude dostatek pracovních příležitostí pro místní i pro lidi s nízkou kvalifikací  

Hlavní cíl 3.2.1 V Ralsku do roku 2021 vznikne 50 nových pracovních míst 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

3.2.1.1 Město průběžně vytvoří podmínky pro velké zaměstnavatele (byty, úlevy dle podmínek, využití kapacit nové mateřské  

školky Kuřívodech)  

 2024 MěÚ Ralsko   2024-2021  

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

3.2.1.2 Od roku 2022 činnost domovníků preventistů na Ploužnici i v Kuřívodech   

 2022 MěÚ Ralsko   2024  

3.2.1.3 Do konce roku 20222 bude 50 osob z Ralska pracovat v KV Final, DK Bohemia  

 2022 KV Final, DK Bohemia  2025  

3.2.1.4 Od roku 2018 bude každé firmě při výběrovém řízení implementovaná podmínka, že během stavebních prací  

budou zaměstnávat místní občany  

 2022 MěÚ Ralsko   2022-2025  

 

 

Priorita 3.3 Dojíždění za prací není překážkou  

Hlavní cíl 3.3.1 V roce 2018 je zajištěna doprava do zaměstnání (včetně směnného provozu) pro 50 lidí z Ralska – realizuje se 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

3.3.1.1 V roce 2023 je zajištěn svoz 50 zaměstnanců v rámci všech částí Ralska v podobě pravidelné kyvadlové linky  

(mikrobus/autobus) – realizuje se  

 2023 MěÚ Ralsko   2023- 2025  

3.3.1.2 Většina zaměstnavatelů má zajištěn svoz zaměstnanců z Ralska  

 2023 Zaměstnavatelský 

subjekt  

 2023-2025  
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d. Oblast bezpečí a prevence sociálně patologických jevů 

 

Priorita 4.1 Zabezpečit potřebné služby sociálního charakteru a pro rodinu 

Hlavní cíl 4.1.1 V roce 2022 je zabezpečeno zázemí pro TSP a pro další služby – realizuje se 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.1.1.1 Je udrženo zázemí pro TSP ve dvou bytech na Ploužnici – realizuje  

 2022 MěÚ Ralsko   2022-2025  

4.1.1.2 V roce 2023 je na Ploužnici otevřeno multifunkční centrum, (zázemí pro různé aktivity). Jeho součástí je NZDM, právní a dluhová 

poradna, volnočasové aktivity a vzdělávací aktivity  

 2023 MěÚ Ralsko   2023-2025 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.1.1.3 V roce 2022 pokračuje působení NZDM v administrativní budově zemědělské farmy na Náhlově (provozuje OCHM)  

 2022 OCHM   2022-2025  

 

Hlavní cíl 4.1.2 V roce 2022 jsou poskytovány sociální služby a služby pro rodinu 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.1.2.1 V roce 2022 TSP města – 2 úvazky (od 120 klientů ročně) – realizuje se  

 2022 MěÚ Ralsko  dotace EU  2022-2025  

4.1.2.2 V roce 2022 pokračuje působení NZDM v administrativní budově zemědělské farmy na Náhlově (provozuje OCHM)  

 2022 OCHM   2022-2025  

4.1.2.3 V roce 2018 bude na Ploužnici působit NZDM – realizuje se celý týden  

 2022 MěÚ Ralsko   2022-2025  

4.1.2.4 V roce 2022 zabezpečeno dluhové a právní poradenství (dluhové poradenství v pracovní dny PO-ČT,  

bezplatné právní poradenství 1x týdně, celkem pro cca 200 klientů ročně)  

 2022 MěÚ Ralsko  dotace EU  2022-2025  
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Priorita 4.2 Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima)  

Hlavní cíl 4.2.1 V roce 2018 funguje prevence pro případy zanedbání výchovy a zdravého rozvoje dětí pro 30 dětí a rodin ročně 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.2.1.1 V roce 2022 jsou zachována dvě TSP města (včetně metodického vedení), od roku 2016; registrována jako soc. služba  

TP plus dotace EU  

 2022 MěÚ 

Ralsko  

dotace EU  2022-2025  

4.2.1.2 Na základě veřejnoprávní smlouvy poskytuje OSPOD Město Mimoň  

 2022 OSPOD Mimoň  2022-2025  

Hlavní cíl 4.2.2 třicet rodičů ze sociálně vyloučených lokalit je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.2.2.1 Jsou zachovány dvě TSP města  

2018  MěÚ Ralsko  2018-2021  

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.2.2.2 Působení OSPODu, Česká Lípa, Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa, Člověk v tísni  

2018  OSPOD, Česká Lípa, Centrum pro zdravotně 

postižené Česká Lípa, Člověk v tísni  

2018-2021  

 

Priorita 4.3 Snížení počtu a míry zadlužených lidí, prevence zadlužování  

Hlavní cíl 4.3.1 80 zadlužených osob z Ralska je ročně oddlužováno 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.3.1.1 V roce 2022 je 80 lidí ročně oddlužováno prostřednictvím spolupráce s TSP – dluhové poradenství  

 2022 MěÚ Ralsko   2022-2023  

4.3.1.2 TSP a bytová správa spolupracují na tvorbě splátkových kalendářů – realizuje se do 30 lidí ročně  

 2022 MěÚ Ralsko   2022- 2023  

Hlavní cíl 4.3.2 V roce 2018 zvýšení finanční gramotnosti u 100 dětí ročně 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.3.2.1 V roce 2022 je 50 dětí ročně v NZDM a ZŠ dotčeno programem finanční gramotnosti  

 2022 OCHM, ZŠ   2022-2023  

 

Priorita 4.4 Posílit bezpečnost na území Ralska  

Hlavní cíl 4.4.1 Pocit bezpečnosti na území Ralska se i v následujících letech 2022-2025 se bude nadále zvyšovat 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  
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4.4.1.1 V rámci ASZ zpracovt studie bezpečí v Ralsku na základě dotazníkové akce  

 2022  MěÚ Ralsko 2022-2023  

4.4.1.2 Udržet 4 APK v roce 2022  

 2022  dotace EU 2022-2023  

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.4.1.3 Zlepšit osvětlení na Ploužnici a na Hvězdově, a pokračovat zlepšení veřejného osvětlení v rámci úspory energií 

 2022 MěÚ Ralsko   2022-2025  

4.4.1.4 Na základě dotace EU působí v Kuřívodech a na Ploužnici 3 domovníci-preventisté  

 2018 MěÚ Ralsko  dotace EU  2018-2022 

4.4.1.5 Od roku 2018 práce na rozšíření kamerového systému o další  kamery na Ploužnici a v Kuřívodech  

2018  MěÚ Ralsko  dotace EU  2018-2023  

4.4.1.6 Do konce 2023 napojit kamerový systém na PČR – OOP v Mimoni  

 2022 MěÚ Ralsko   2023  

 

Priorita 4.5 Předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a účinně je řešit  

Hlavní cíl 4.5.1 U dětí a mládeže budou do 2018 učiněna opatření vedoucí k předcházení užívání OPL 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.5.1.1 Od 2018 je zajištěn program prevence kriminality (aktualizován a schválen Plán prevence kriminality pro rok  

2018-2022, osvětová činnost v oblasti drog pro školy v NZDM a ZŠ Policie ČR, Městské policie)  

 2018 MěÚ Ralsko   2018-2022 

Specifické cíle / kroky  termín  zodpovědnost  zdroje  plnění  

4.5.1.2 Od 2018 se děti z Ralska účastní volnočasových aktivit, které provozuje město Ralsko,  

 2018 město Ralsko, neziskové 

organizace  

 2022  

4.5.1.3 Od roku 2022 podpora dalšíchěhne další příměstský tábor pro cca 50 dětí z Ralska (snaha o získání dotačního titulu z MVČR),  

víkendové aktivity a pobyty pro děti z Ralska, OSPOD Mimoň, zorganizuje jednodenní výlet pro soc. znevýhodněné rodiny  

i z Ralska  

 2018 město Ralsko, OSPOD Mimoň   2022  
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Grafické vyjádření struktury SPSZ – Příloha 1 a 2 Tabulky indikátorů  

 

 
 

 

Tabilky indikátorů

1. Bydlení
2. Vzdělávání. 

volný čas a rodina
3. Zaměstnávání

4. Bezpečí, 
prevence soc. 

patologických jevů
5. Sociální služby
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Vstupní rámcové indikátory 

 
1. Bydlení  

 
Počet osob, kterým hrozí ztráta bydlení  

 

a) Osoby bez přístřeší – neevidovány/nejsou  

b) Osoby, které byly vystěhovány z městských bytů v posledním roce - 7 rodiny  

c) Osoby, které mají alespoň dvouměsíční dluh na nájemném vůči městu - 12 rodin  

d) Nutno řešit stav sítí (rozvody vody a odkanalizování)  

e) Obyvatelé ubytoven – nejsou  

f) Klienti azylových domů a nocleháren a osoby v krizových bytech města – nejsou  

g) Počet příjemců dávek na bydlení (příspěvků a doplatků) – 120,140  

 

Počet osob, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení  

a) Preventivní programy – dluhové poradenství TSP města, 90 lidí  

b) Splátkové kalendáře – 15 za rok 2017 (TSP města ve spolupráci s bytovým odborem)  

c) Sociální bydlení s podporou sociální služby – spolupráce TSP města a bytové správy  
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Nástroje 

podpory bydlení 

Poskytovatel 

realizátor  

Prostupné/tréni

nkové  

/sociální bydlení  

(počet bytů v 

jednotlivých 

stupních/režime

ch  

Prostupné/tréni

nkové sociální 

bydlení 

(kapacita 

sociální práce – 

úvazky a počty 

klientů)  

Preventivní 

programy 

(spolupráce 

správce bytů – 

poskytovatel 

služby – 

nájemník) – 

počet klientů  

Kapacita a 

cílová skupina 

pobytové 

sociální služby 

(azylový dům, 

noclehárna 

apod.)  

Počet 

uzavřených 

splátkových 

kalendářů 

a/nebo počet 

institutů 

zvláštního 

příjemce  

Domovnictví/do

movní správy 

(počet 

programů a 

zapojených 

nájemníků)  

TSP město 

Ralsko 

  Spolupráce TSP 

a bytové správy 

4 krizová lůžka v 

bytě města 

15 5 domovníci, z 

toho 3 domovníci 

– preventisté 

 

 

Formy bydlení dostupné pro cílovou skupinu na vstupu a výstupu: sociální, krizové, krátkodobé, nevyhovující bydlení vč. Ubytoven 

 

 

Provozovatel  Sociální byty  Azylové bydlení  Noclehárna  Krizové byty  Ubytovny  Byty 

nevyhovující 

stav  

 (kapacita a cílová skupina)  (počet a 

kapacita)  

město Ralsko    1 (4 lůžka)   
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2. Vzdělávání  

 
Vzdělávací zařízení 

 

Druh zařízení 

(MŠ, předškolní 

klub, přípravná 

třída, ZŠ, ZaPŠ, 

SŠ)  

Provozovatel 

(město, NNO, 

Kraj, církev)  

Celková 

kapacita  

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami (§16) 

(nebo děti ze SVL)  

Počet 

individuálně/  

skupinově 

integrovaných 

žáků  

Záškoláctví 

(počet žáků s 

neomluvenými 

hodinami)  

Počet žáků, 

kteří 

předčasně 

ukončili 

docházku  

Výčet 

podpůrných 

opatření (např. 

asistent, 

psycholog)  

Nízkoprahový 

předškolní klub 

NNO       

ZŠ Ralsko 50 7 7 1  1AP 

Mš Ralsko 56 11 11   3 AP 

ZŠ Osečná 210 21 21 0  4AP 
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MŠ Osečná 65 5 5   0,5AP 

ZŠ Mimoň Mírová 700 15 15 3  8AP 

 
Druh zařízení 

(MŠ, 

předškolní 

klub, 

přípravná 

třída, ZŠ, 

ZaPŠ, SŠ)  

Provozovatel 

(město, NNO, 

Kraj, církev)  

Celková 

kapacita  

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

(§16) (nebo děti 

ze SVL)  

Počet 

individuálně/  

skupinově 

integrovaných 

žáků  

Záškoláctví 

(počet žáků s 

neomluvenými 

hodinami)  

Počet žáků, 

kteří 

předčasně 

ukončili 

docházku  

Výčet 

podpůrných 

opatření (např. 

asistent, 

psycholog)  

MŠ Mimoň Mírová 160 9  9   3 SAP 

MŠ Mimoň Letná 116 6  6     
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Podpora vzdělávání v NZDM v roce 2017 

 

 
Aktivita  Počet podpořených osob v NZDM Náhlov  Celkem  

Doučování dětí  20  20  

Příprava na SOU  4  4  

Nástup na SŠ ze SOU (klienti NZDM)  1  1  

Nástup na SŠ z evidence na ÚP (klienti 

NZDM)  

0  0  

 
Aktivita  Počet podpořených osob v NZDM Náhlov  Celkem  

Využití stipendijního programu na SŠ, SOU  5  5  

Návštěvnost pravidelných zájmových 

kroužků  

25  25  

Peeři z řad klientů v NZDM  

Klienti NZDM celkem  40  40  
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3. Zaměstnanost  

 
Nezaměstnanost v obci k 31. 12. 2021 

Kód 

obce  

Název 

obce 

ženy 

Okres 

 

Uchazeči o 

zaměstnání 

celkem  

z toho  Dosažitelní 

uchazeči ve 

věku 15–64 let 

pracovní 

Podíl nezaměstnaných 

osob (%) 

Volná 

pracovní 

místa  

Počet 

uchazečů 

o jedno 

pracovní 

místo 

    ženy  dlouhodobě 

nezaměstnaní 

celkem Z 

toho 

ženy 

celkem muži ženy   

562017 Ralsko Česká 

Lípa 

63 39 21 52 32 3,64 1,40 4,85 22 2,86 
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Podpora zaměstnanosti (APZ a projekty) 

 

Nástroj podpory  Počet podpořených lidí  Činnost/obor  Zaměstnavatelé  

VS   Mimoň 

APP Dělník technické správy města  Stráž pod Ralskem 

VPP Pomocní nekvalifikovaní 

pracovníci 

 Mimoň 

Ralsko 

SUPM Strážný, pomocní nekvalifikovaní 

pracovníci 

 Alupress s.r.o. Stráž pod Ralskem, 

As Casting s.r.o. Stráž pod 

Ralskem, Henig 

 manipulační dělníci  RPW s.r.o. Mimoň, C. Bau Č. Lípa, 

Ploužnice, AVE CZ  

s.r.o. Česká Lípa 

Nástroj podpory  Počet podpořených lidí  Činnost/obor  Zaměstnavatelé  

Prostupný systém    

Poradenské a tréninkové 

programy (vč. diagnostiky, 

motivace, rekvalifikace, 

poradenství, zaměstnáni) 

 Rekvalifikace viz tabulka výše, 

poradenství (sestavování 

životopisů, nácvik komunikace a 

sebe reprezentace, finanční 

gramotnost), Reg. Individuální 

projekty 
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4. Bezpečí, prevence sociálně patologických jevů, zdraví  
 

Vývoj kriminality ve služebním obvodě OO PČR Mimoň a postavení v rámci celé republik 

 

 Ralsko 2131 obyvatel  

Sl. obvod OOP ČR 12327 obyvatel  

Počet policistů k výkonu služby 9  

Průměrné pořadí v nápadu tr. č. 199 

 z 522 OOP ČR v roce 2017 

 Počet tr. činů  Index 

Celkem 2017 226  183,3 

Celkem 2016 303 247,8 

Celkem 2015 308  252,1 

Celkem 2014 282 225,6 

Celkem 2013 386 308,8 

 

V roce 2017 bylo v katastru města Ralsko spácháno 50 trestných činů. Vzhledem k počtu obyvatel města 213, je index počtu trestných činů na 10 tisíc obyvatel 

234,6. To současně znamená, že 22 % z celkového počtu trestných činů ve sl. obvodě OO PČR Mimoň je spácháno v katastru města Ralsko ( Uvádí Program 

prevence kriminality města Ralsko na období 2018-2022). 

 

 

V Ralsku pracuje při Zastupitelstvu města Komise prevence kriminality na základě pověření rady města. Složení komise je schváleno Zastupitelstvem města. 

Komise je pětičlenná. Komise se schází dle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně a o své činnosti předkládá zprávy radě města Komise se na svých jednáních 

seznamuje s aktuální bezpečnostní situací, diskutuje o aktuálních problémech v oblasti kriminality a hledá jejich řešení, připomínkuje radě města a zastupitelstvu 

města předkládané materiály, které se týkají prevence kriminality, dává těmto orgánům podněty k realizaci preventivních opatření, podílí se na tvorbě 

koncepčních materiálů v oblasti prevence kriminality a seznamují se s jednotlivými realizovanými projekty prevence kriminality. 
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5. Sociální služby  

 
 

Služba  Poskytovatel  Počet 

úvazků 

v 

přímé 

práci  

Roční 

kapacita 

služby  

Okamžitá 

kapacita 

služby  

Počet 

podpořených 

osob/rodin za 

1 rok (vč. 

vymezení 

cílové 

skupiny)  

Fakultativní 

aktivity 

spojené se 

službou  

Roční 

kapacita 

fakultativní 

aktivity  

Počet 

podpořených 

osob ve 

fakultativní 

aktivitě  

Velikost 

cílové 

skupiny  

Zařazení 

do 

krajské 

sítě  

Terénní 

sociální 

práce  

Město 

Ralsko  

2  1040  2  798/48  Volnočasové 

akce, 

příměstský 

tábor  

15  250  700  ano  

1 45 700  

Terénní 

programy 

pro 

uživatele 

OPL  

Most k 

naději  

3  55  3  0  Besedy s 

občany  

12  160  700  ano  
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Služba  Poskytovatel  Počet 

úvazků 

v přímé 

práci  

Roční 

kapacita 

služby  

Okamžitá 

kapacita 

služby  

Počet 

podpořených 

osob/rodin 

za 1 rok (vč. 

Vymezení 

cílové 

skupiny)  

Fakultativní 

aktivity 

spojené se 

službou  

Roční 

kapacita 

fakultativní 

aktivity  

Počet 

podpořených 

osob ve 

fakultativní 

aktivitě  

Velikost 

cílové 

skupiny  

Zařazení 

do 

krajské 

sítě  

NZDM – 

Náhlov  

OCHM  2,5  250  25  40  Doučování, 

školní 

příprava, 

besedy  

250  40  45  ano  

250 40 45 

250 40  45 

 

Typy zakázek ve službách 

 

Poskytovatel  Služba  Nejčastější typ zakázek/oblast intervence 

(např. 

bydlení/dluhy/zaměstnání/dávky…) + 

odhad podílu z celkového počtu v %  

2. nejčastější 

+ odhad %  

3. nejčastější + 

odhad %  

4. nejčastější + 

odhad %  

5. nejčastější 

+ odhad %  

Město Ralsko TSP Dluhy 44,9 Dávky 32,0  Jiné 14,7 Zaměst. 5,0 Bydlení 3,4 

Most k naději TP Harm Reduction 70 Zaměstnání 

30,0  
-  -  

OCHM NZDM Volnočas (sociální poradenství, prevence a 

aktivity) + školní příprava 80,0 

Příprava na 

stř. vzdělávání  

20,0 
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Indikátory cílů a nástrojů SPSZ Ralsko 
 

Oblast Indikátor  Poznámka  Hodnota  Interval  

Bydlení Rekonstrukce prázdných bytů 

soukromníků (Ploužnice) 

Nové bytové kapacity  Do 2025 

 
Oblast  Indikátor  Poznámka  Hodnota  Interval  

Bydlení  Rekonstrukce bytů soukromníků v 

Náhlově  

Částečně obývané   Do 2025  

 Udržení krizového lůžka Realizuje se                                                     4 Od 2015  

 Oprava kanalizace a vodovodních sítí 

Náhlov 

Obyvatelé Náhlova  130 Do 2024  

 Oprava zpevněných ploch Náhlov Obyvatelé Náhlova 130 Do 2024  

 Oprava komunikace a zastávky Ploužnice Obyvatelé Ploužnice 800 Do 2023 

 Posílení linkové autobusové dopravy Obyvatelé Náhlova    

 Zbudování zázemí pro rozšíření občanské 

vybavenosti 

Pošta, lékař, MŠ Kuřívody 3 2022-2025  

 Snížení zadlužování soc. vyl. osob od 2018 TSP dluhové poradenství, soc. právní 

poradenství 

90 Ročně  

 Podpora udržení a zamezení ztráty 

bydlení  

TSP poradenství, splátkové kalendáře 55 Ročně  

 Prevence rozvoje kriminality, 

sousedských svárů 

APK, domovníci preventisté, TSP, 

všichni obyvatelé Ralska  

1000   
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Oblast  Indikátor Poznámka Hodnota Interval 

Vzdělávání     

 Počet dětí ze SVL v 

předškolní přípravě 

 3 Od 2022 

 Počet interakcí mezi MŠ 

v Kuřívodech a okolními 

MŠ, apředškolními kluby v 

Mimoni 

Adaptační dny (exkurze) – 

děti motivovány do MŠ 

15 Od 2022 

 Počet služeb navázaných na 

MŠ 

TP, SAS, PK   

 Externí psycholog, logoped 

a spec. pediatr pro MŠ 

   

 Asistent pedagoga MŠ  1/2022 Od 2022 

  

 Počet asistentů pedagoga na 

ZŠ pro děti z Ralska 

Běžné ZŠ 3AP od 2022 

 

 

Od2022 

 Externí psycholog a spec. 

pediatr pro ZŠ 

 2 2016-2018 

 Nová MŠ Kuřívody Děti z lokality 57 Od 2017 

 

 
Oblast  Indikátor  Poznámka  Hodnota  Interval  

Vzdělávání  Sociální asistent pedagoga v ZŠ 

(SAP)  

žáci se spec. vzdělávacími 

potřebami  

  Od 2022 

 Počet školních psychologů na 

ZŠ 

Sdílený pro ZŠ navštěvované 

dětmi z Ralska 

1  2018-2022 
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 Počet dětí využívajících 

doučování (SAS, NZDM, NPO, 

Město Ralsko) 

Děti ze SVL 41 Ročně 

 Míra vycházejících žáků ZŠ 

pokračujících na SOU 

SVL žáci z Náhlova 7  

 Volnočasové kroužky v 

klubovně na Ploužnici 

Děti 40 Ročně 

 Vzdělávání a supervize 

pedagogických pracovníků MŠ 

Kurzy + supervize pro práci s 

dětmi ze SVL 

4  

 Vzdělávání a supervize 

pedagogických pracovníků ZŠ 

Kurzy + supervize pro práci s 

dětmi ze SVL 

4   

 Počet klientů NZDM a 

volnočas. aktivity 

Děti a mladiství 6-26 let 120  

Oblast  Indikátor  Poznámka  Hodnota  Interval  

Vzdělávání  Počet dětí a mladistvých 

podchycených výchovou k 

rodičovství  

V NZDM  50  Ročně  

 Počet dětí, u nichž je zvýšena 

finanční gramotnost 

Děti na ZŠ a NZDM 100  

 Počet rodičů podpořených v 

získávání rodičovských 

kompetencí 

SAS, předškolní kluby, TSP, 

kroužky, doučování v 

rodinách 

20  
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Zaměstnanost Rozvoj pracovních kompetencí, 

dovednosti a kvalifikace 

Rekvalifikace, pracovní 

poradenství, kurzy soft-skills 

apod.; Job klub ÚP, NNO – 

TP, nezaměstnaní 

150 Ročně 

 Nárůst pracovních příležitostí Investoři, dotační tituly  Od 2022  

 Zvýšení komfortu dojíždění do 

zaměstnání zejména pro 

směnný provoz 

Veřejní dopravci, investoři, 

zaměstnavatelé 

15  Od202 2 

 Pracovní příležitosti Kv Final, Kautex, Auto 

Škoda, Behr-Mahle, Faurecia, 

80 Ročně od 2017 

 Úklid domovních prostor MěÚ Ralsko, Mimoň 6  průběžně 

 Komunitní práce  8 Od 2017 

Oblast  Indikátor  Poznámka  Hodnota  Interval  

Bezpečnost, prevence 

sociálně patologických 

jevů, zdraví 

Počet asistentů prevence 

kriminality 

4   Od 2018 

 Rozšíření kamerového systému Kamery Ploužnice, Kuřívody 5 Do 2023 

 Počet domovníků – preventistů Ploužnice, Kuřívody 3 Od 2018 

 Počet klientů TSP  160 Ročně 

 Počet klientů dluhové a právní 

poradny 

 170  



53 
 
 

 

 

 Počet klientů NZDM a 

volnočasových aktivit pro děti a 

mladistvé 

Ralsko 130  

 Počet dětí dotčených programy 

předcházení užívání OPL 

Besedy TP v NZDM a ZŠ 110   

 Počet podpořených rodičů a 

blízkých (potenciálních) 

uživatelů OPL 

Besedy, letáky, poradenství, 

TP 

?  

 Počet klientů drogových TP  0   

 Eliminace dluhů Splátkové kalendáře, 

poradenství 

90   

 Snížení míry závadového 

chování mladistvých 

Statistiky OSPOD ?%  

 Počet dětí na pobytových a 

příměstských táborech 

NNO, Město ZŠ T. Ježka 15, DDM Vážka ?  

Bezpečnost, prevence 

sociálně patologických 

jevů, zdraví  

 

Zvyšování finanční gramotnosti 

dětí a mladistvých  

 

NZDM, ZŠ  

 

80 Ročně 
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Indikátory účinnosti SPSZ Ralsko 

 

 
Indikátor  Definice indikátoru  Jednotka  Plánovaná hodnota  

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  20  

Roční kapacita asistenčních 

programů a služeb souvisejících s 

bydlením  

Kapacita programů domovnictví a 

sociálních služeb podpořených v 

rámci SPSZ.  

Uživatel  500 

 

 

 

 
Indikátor  Definice indikátoru  Jednotka  Plánovaná hodnota   

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  
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Počet podpořených 

dětí a žáků  

 

Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/) z 

marginálních etnických skupin) 

podpořených v rámci SPSZ.  

 

Dítě/ Žák 610/200  

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; 

včetně výčtu podpůrných programů, kapacit, 

cílové skupiny, provozovatele, počtu 

podpořených pracovníků, 

pořízených/rekonstruovaných/vybavených 

objektů).  

 
 

Organizace 8  

AP/ SAP  10/5 

Školní psycholog 1 

Sdílený logopedický 

asistent 

2 

Program doučování 32 

Vzdělávání pedagogů MŠ 

 ZŠ 

  

  

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; 

včetně výčtu podpůrných programů, kapacit, 

cílové skupiny, provozovatele, počtu 

podpořených pracovníků, 

pořízených/rekonstruovaných/vybavených 

objektů).  

 

Organizace  

 

Volnočasový aktivity při 

IC Kuřívody v Ploužnici  

 

40 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

Zájmové kroužky – 

klubovna na Ploužnici  

 

Kariérové poradenství  

 

Zvyšování 

finanční 

ZŠ 
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gramotnosti 

v  

100 

 

 

30 

40 

 

20 

 NZDEM 

 IC 

Kuřívody 

Podpora středoškoláků, 

žáků učilišť  

 

 
Indikátor Definice indikátoru Jednotka Plánovaná hodnota 

Počet podpořených partnerství  Počet podpořených partnerství v 

rámci SPSZ  

Partnerství  5 

Počet osob, které ke své 

nezaměstnanosti přistupují 

aktivně  

Počet uchazečů ze SVL 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  15  
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Indikátor  Definice indikátoru  Jednotka  Plánovaná hodnota  

Roční kapacita programů 

zaměstnanosti dostupných pro 

obyvatele SVL  

Počet programů zaměstnanosti podpořených v 

rámci SPSZ  

Program  3  

Počet nových pracovních míst  Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci 

SPSZ  

Pracovní místo  25  

Počet metodických produktů  Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k 

zaměstnanosti v obci/městě a výčet subjektů, které 

podle nich koordinovaně postupují. Za tři roky 

plnění SPSZ  

produkt  1  

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  3 

Kapacita preventivních a 

probačních programů  

Kapacita preventivních, probačních a mediačních 

programů podpořených v rámci SPSZ  

Účastníci  10 

 

 
Indikátor  Definice indikátoru  Jednotka  Plánovaná hodnota  

Počet metodických produktů  Počet metodik, strategií 

vztahujících se k bezpečnosti a 

prevenci kriminality v obci/městě 

vzniklých v rámci SPSZ a výčet 

subjektů, které podle nich 

koordinovaně postupují.  

Produkt  1/8  
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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 

programu, např. počet osob, které 

přistupují aktivně ke svým 

finančním problémům, počet osob 

(rodin), které přistupují aktivně k 

péči o děti apod.  

osoba za 3 roky  150  

Roční kapacita integračních 

programů  

Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na SVL, 

podpořených v rámci SPSZ.  

uživatel ročně  270  

Počet nových objektů pro 

integrační programy  

počet objektů vybudovaných, 

rekonstruovaných, nebo 

vybavených, v nichž jsou 

poskytovány sociální služby a další 

podpůrné aktivity.  

objekt  0  

 

 
Indikátor  Definice indikátoru  Jednotka  Plánovaná hodnota  

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 

produkt  6/2  
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subjektů, které podle nich 

postupují.  
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Indikátory projektových záměrů ESIF dle předchozího Strategického plánu pro sociální začleňování 
 

Operační program  Projektový záměr  Indikátor  Hodnota  Interval  

OP zaměstnanost  Reintegrace Ralsko – 

sociální firma pro řešení 

problémů dlouhodobě 

nezaměstnaných v regionu 

Ralsko  

Počet nově vytvořených 

pracovních míst  
50  2018-2021  

  Počet podpořených osob 50 

 Asistenti prevence 

kriminality 

Počet podpořených osob 1200 

 Komunitní práce se 

zaměřením na zlepšení 

bydlení 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst 

0 

  Počet podpořených osob 0 

OP  

vývoj, výzkum, vzdělávání 

Komplexní přístup ke 

vzdělávání v lokalitě 

ohrožené sociálním 

vyloučením 

Počet podpořených osob 40  

  Počet dětí, žáků a studentů 

s potřebou podpůrných 

opatření v podpořených 

organizacích 

 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v praxi 

60 

 

 

 

 

 

20 
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uplatňují nově získané 

poznatky 

Počet nově vytvořených 

pracovních pozic na 

školních poradenských 

pracovištích 

 

 
Operační program  Projektový záměr  Indikátor  Hodnota  Interval  

OP  

vývoj, výzkum, 

vzdělávání  

Komplexní přístup ke 

vzdělávání v lokalitě 

ohrožené sociálním 

vyloučením  

Počet podpořených organizací 

(škol, NNO, ostatních aktérů ve 

vzdělávání), v nichž se zvýšila 

kvalita vzdělávání a 

proinkluzivnost  

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

40 

2018-2021  

Počet realizovaných 

programů/služeb/kurzů/jiných 

nástrojů 

Počet nově vytvořených 

partnerství 

Počet rodičů zapojených dětí 
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Strategický plán sociálního začleňování Ralsko MěÚ Ralsko 
Seznam realizovaných projektových záměrů 

Příloha II 

 

 

 

OPZ Projekty  
 Název  Zaměření  Od  Do  Částka celkem  

1  Preventivní sociální práce v Ralsku 

Preventivní sociální práce v Ralsku 

reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597. 

 

Hlavním cílem projektu je 

zlepšení situace obyvatel SVL 

Ralsko v oblasti financí (dluhů), 

bydlení a v oblasti snížení míry 

patologických jevů u mladých 

osob 15+. 

 1. 9. 2020 30. 6. 2022   4 008 375,00 Kč 

5  Komplexní řešení problematiky sociálně 

patologických jevů v Ralsku reg.č. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016599. 

zvýšení pocitu bezpečí v Ralsku, 

zlepšení bezpečností situace, 

zejména snižování 

kriminogenních faktorů, zlepšení 

občanského soužití a veřejného 

pořádku, snížení kriminálního 

chování mladistvých.  

1. 9. 2020   30. 6. 2022 7 494 125,00 K 

OPZ celkem:                                                               11 503 500,00 

Kč  


