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Jaká je situace 
v Libereckém kraji?

Vycházíme z dat o míře chudoby, 
potížích S bydLením, nezaměStnanoSti, 

zadLuženoSti a Výpadcích ze VzděLáVání. 

*  čísla zachycují situaci lidí, o kterých víme. pravděpodobně se jich však s těmito 
problémy potýká ještě víc.

** odhadem

V průměrném měsíci roku 
2019 bylo vyplaceno 2 623 
příspěvků na živobytí, přičemž 
jedna dávka v průměru 
odpovídá dvěma osobám 
v hmotné nouzi.

5 200 Lidí
V chudobě*

podle zprávy o vyloučení 
z bydlení bylo v roce 2018 
v Libereckém kraji 4 727 lidí 
vyloučeno z bydlení, tj. bez 
střechy, v azylovém domě či 
v bytové nouzi. z toho 1 252 
byly děti. 

4 727 Lidí
VyLoučeno 
z bydLení**

počet nezaopatřených dětí 
v okruzích Spo u příspěvku na 
živobytí v červnu 2021.

2 244 dětí
V chudobě*

počet nezaměstnaných 
nad 6 měsíců v evidenci Úp 
v průměrném měsíci roku 
2019.

3 039 Lidí
VyLoučeno 

z trhu práce*

V roce 2020 ukončilo zŠ 
bez dosaženého základního 
vzdělání 187 dětí. každý rok 
je to přibližně 200 dětí.

187 dětí
předčaSně 

odeŠLo ze zŠ počet lidí v exekuci v roce 
2020, z toho 7 787 lidí 
bylo zatíženo 10ti a více 
exekucemi.

36 583 Lidí
V eXekuci

počet evidovaných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15–19 
let k 1. 1. 2021.

519 mLadých 
Lidí mimo 
VzděLání 

i zaměStnání*

4 879 Lidí
V SociáLně 
VyLoučené 

LokaLitě
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Jaké jsou naše priority?

zaměStnanoSt

inkLuziVní VzděLáVání

eLiminace předLuženoSti

doStupné a SociáLní bydLení

bezpečí a zdraVí

      základem je bezpečné prostředí a zázemí. Lidé musí mít možnost a prostředky 
dovolat se svých práv a pomoci. Škola nebo pracoviště pro ně musejí být bezpečnými 
místy. potřebují také mít zajištěnu zdravotní péči či kompenzační pomůcky.       bez 
důstojného bydlení se málokdo někam pohne.       pro cestu ven ze sociálního 
vyloučení je nezbytně nutné ihned řešit dluhy a exekuce.       dalším krokem je 
vzdělávání a kvalifikace. pro kvalifikované lidi je snazší najít si práci a příjmy z ní budou 
vyšší.       Všechny předchozí kroky směřují k hlavnímu cíli – aby se všichni, komu v tom 
nebrání zdravotní stav, věk, péče o blízké nebo jiné závažné důvody, uplatnili na trhu 
práce a cítili se ve společnosti užiteční.
priority  a  jsou podmínkou pro priority  b . bez uspokojení základních potřeb to nejde.

Jdeme na to Jinak, než býVá 
obVykLé. zaměStnáním to nezačíná, 

aLe VrchoLí.

a

b
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bezpečí  
a zdraVí

bydLení

1 bezpečná komunita: podpora dobrého 
sousedství, občanského soužití 
a komunitního života v kraji

4 zajištění asistence a prevence ztráty 
bydlení (sociální práce a sociální služby)

2 bezpečné a kvalitní prostředí pro rodinu: 
zajištění podmínek pro fungování rodin, 
volný čas dětí a mládeže a kulturní vyžití 
sociálně vyloučených osob v kraji

5 koordinace aktérů v oblasti sociálního 
bydlení

3 kvalitní život pro jednotlivce: podpora 
zdraví sociálně vyloučených osob v kraji 
v souvislosti se sportem a zdravým 
životním stylem

6 podpora rozšiřování a dostupnosti 
bytového fondu

podporu, pomoc a ochranu potřebuJí děti, 
doSpěLí i Senioři. probLémy Je potřeba neJen 
řeŠit, aLe také Jim předcházet. poStupuJeme 

koordinoVaně a koncepčně. Snažíme Se 
tak předcházet SociáLnímu VyLoučení 

a SnižoVat dopady VyLoučení V žiVotě těch 
neJohroženěJŠích.

Jaké máme cíle?
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VzděLáVání 

zaměStnanoSt 13 Spolupráce Libereckého kraje, paktu 
zaměstnanosti Lk a krajské pobočky 
Úřadu práce v Liberci – cílem je, aby se 
obtížně zaměstnatelné osoby v největší 
možné míře uplatnily na volném trhu 
práce

10 zajištění docházky do mŠ či jiné 
systematické podpory ve výchově 
a vzdělávání pro děti sociálně vyloučené 
/ pro děti sociálním vyloučením ohrožené 
s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání, a to 
nejpozději od 3 let věku

11 individuální podpora pro děti / žáky 
s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání, 
aby adekvátně absolvovali zŠ a získali 
základní stupeň vzdělání

12 adekvátní podpora žáků s rizikem „drop-
outu“ ze vzdělávání při výběru střední 
školy a při přípravě na přijímací řízení, 
aby bylo eliminováno jejich případné 
obtížné uplatnění na trhu práce

dLuhy 7 zajištění adekvátní dostupnosti 
dluhového poradenství na území celého 
kraje

8 koordinace a spolupráce s dalšími aktéry

9 prevence zadlužení
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JednotLiVé aktiVity JSou naVzáJem 
proVázané, funguJí teprVe Jako 

ceLek. každé opatření SouViSí 
S některým z naŠich cíLů. 

Jaká přijímáme opatření?

iX. Wellbeing a systém podpory zdraví osob 
sociálně vyloučených

       2/3

ii.        1        5/6metodika a metodické vedení pro obce 
v oblasti bydlení

iii.        7/8/9koncepční uchopení dluhové problematiky

iV.        10/11       1/2 krajská péče o ohrožené děti, mládež, rodiny

V.        10/11/12       2 Systém multidisciplinární spolupráce jako 
prevence drop-outů ze vzdělávání

Vi.        12        13Systém podpory uplatnění na trhu práce

i. zajištění návaznosti krajské sítě sociálních 
služeb na krizové a sociální bydlení

       7       4/5/6

tematická  opatření cíLe
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průřezoVá opatření

hLaVní náStroJe

Sociální práce

komunitní práce

Sociální služby

práce S cíLoVou Skupinou

komunitní plánování

Lokální partnerství

platformy

koordinace aktérů

Xi. kampaně, osvěta, vzdělávací programy

Xiii. pr a komunikace

Xii. podpora kompetencí podpůrných osob

Viii.

Vii.

X. krajské platformy

podpora rozvoje komunitní práce 
a dobrovolnictví

efektivita sociálních služeb v návaznosti na 
politiky sociálního začleňování
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rada kraJe a JeJí 
komiSe

záStupci cíLoVých 
Skupin

zaStupiteLStVo 
kraJe a Jeho 
Výbory

pLatforma pro 
roVné příLežitoSti 
Ve VzděLáVání 
nakap Lk ii.

odborní garanti 
(eXterní oponenti)

záStupci 
ceLoStátních 
inStitucí

záStupci 
obcí

koordinační 
Skupina pro 
pLánoVání 
SociáLních 
SLužeb na Území 
Libereckého kraJe 
(kooS)

pS SociáLní 
začLeŇoVání 
a zaměStnanoSt 
regionáLní StáLé 
konference 
Libereckého kraJe 

mikrotým bydlení a dluhy

mikrotým paktu 
zaměstnanosti

mikrotýmy dle témat 
či orp dle potřeby

řídící Výbor 
impLementace 
kraJSké Strategie 
SociáLního 
začLeŇoVání na 
půdě kraJ. Úřadu

hlavní garant realizace

koordinátor 
implementace 
a komunikace

manažer strategie

Věcní garanti z kÚ: 
odbor sociálních věcí; 
odbor školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu; 
odbor regionálního 
rozvoje a evropských 
projektů; odbor 
zdravotnictví; oddělení 
krizového řízení

kdo se podílí 
na implementaci?

VŠe koordinuJe kraJSký Úřad. hLaVním 
garantem Je odbor SociáLních Věcí. kraJSký 

Úřad SpoLupracuJe S aktéry na míStní 
i ceLoStátní ÚroVni. 
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Jak budeme sledovat 
naplňování strategie?

do monitoringu a eVaLuace budou 
zapoJeni VŠichni aktéři. Jak Se daří 

Strategii napLŇoVat, budeme hodnotit 
periodicky. hodnotící ukazateLe budou 

SoučáStí akčních pLánů. 

obce

kraj

evaluaceaktéři, kteří pracují  
s cílovou skupinou


