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Popis lokality
Lokalitu Šluknovsko tvoří deset obcí Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská, Česká Kamenice.
Lokalita leží v Ústeckém kraji, v bývalém okrese Děčín, z velké části ve Šluknovském výběžku. Výjimkou
je Česká Kamenice, která leží mimo Šluknovský výběžek.
V lokalitě jsou tři pověřené obce Rumburk, Varnsdorf a Česká Kamenice.
Sdružení pro rozvoj Šluknovska je sdružení 18 obcí Šluknovského výběžku, jehož členy jsou z lokality
obce Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou,
Rybniště, Chřibská.
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn je sdružení obcí mikroregionu, jehož členy jsou z lokality obce Krásná
Lípa, Doubice, Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská.
Lokalita byla vybrána a schválena Vládou ČR v roce 2007 jako jedna z 12 pilotních lokalit pro zahájení
procesů sociálního začleňování.
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Počet obyvatel lokality k 1. 1. 2009 je 41.366 osob.
Obec
Počet obyvatel
Dolní Podluží
1205
Doubice
101
Horní Podluží
772
Chřibská
1487
Jiřetín pod Jedlovou
588
Krásná Lípa
3768
Rumburk
11457
Rybniště
729
Varnsdorf
15643
Česká Kamenice
5459
Region prošel v minulosti složitým historickým vývojem a po druhé světové válce prakticky úplnou
výměnou obyvatelstva (ztráta tradic, sociálních vazeb, vykořeněnost a vysoká variabilita
přistěhovalců) a trpí celou řadou negativních sociálních jevů.
Okres Děčín má největší romskou a vietnamskou menšinu v Ústeckém kraji (údaje z posledního sčítání
lidu, značně podhodnocené zvláště u romské menšiny, kde lze hovořit téměř o statistické bezcennosti
konkrétního údaje). Je zde jedna z největších nezaměstnaností a současně nejnižší vzdělanost
obyvatelstva.
V lokalitě Šluknovsko bylo zadáno v roce 2009 zpracování Analýzy sociálního vyloučení, zpracovatel je
firma GaC.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou:
1)
obce v lokalitě
2)
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám. Jsou vyloučeni ze
společenských sítí a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Často se potýkají
s nahromaděnými problémy, které sami neumí efektivně řešit např. zadluženost, ztráta zaměstnání,
platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoci , vzdělání , závislost na
sociálních dávkách, špatné právní povědomí, apatie, závislost na lichvářích, neschopnost hospodařit
s penězi.
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Dostupné materiály
Agentura pro sociální začleňování www.socialni-zaclenovani.cz,
Gabalova analýza vyloučených lokalit http://www.mpsv.cz/cs/3052,
Šluknovsko – Komunitní plán 2004-2008,
Katalog služeb www.sluzby.krasnalipa.cz,
Krásná Lípa – Plán rozvoje sociálních služeb,
Plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz,
Zpráva o stavu soc. vyloučení http://www.clovekvtisni.cz
Příručka pro sociální integraci 2009, vydavatel Úřad vlády ČR.
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Agentura pro sociální začleňování
VIZE:
Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování,
jehož naplněním na území obce dochází:
- k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti,
- k revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji zaostalých částí obce,
- rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce,
- k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání,
sociálním službám a bezpečí,
- prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů,
- rozvoji občasné společnosti a podpoře občanského soužití. Agentura je nástrojem Vlády ČR k
zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování.
POSLÁNÍ AGENTURY:
Agentura pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či
pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání,
sociálním službám a bezpečí.
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu
celé obce/města a všech jejích občanů.
Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním
začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a
neziskového sektoru.
Agentura pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech:
- v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního
bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby,
- v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních
programů a dalších zdrojů;
- v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování v
gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních titulů,
sociálních politik, apod.
CÍLOVÁ SKUPINA AGENTURY:
Nepřímo:
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.
Přímo:
a) Obce (obecní a městské úřady, magistráty).
b) Instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace,
zaměstnavatelé).
c) Veřejnost.
CÍL:
Cíle Agentury je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního vyloučení v
partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli a dalšími subjekty a při
zapojení občanů.
Dílčím způsobem může být cíle dosaženo i tehdy, pokud Agentura podpoří procesy sociálního
začleňování v obcích, ovšem komplexní řešení není možné např. z politických důvodů.
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PROSTŘEDKY AGENTURY
Mapování potřeb
- Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i ostatní veřejnosti.
Mapování absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního začleňování. Klíčový
nástroj: situační analýza.
Lokální partnerství
- Je základem činnosti Agentury v lokalitách. Lokální partnerství je platforma, na které dochází k
pravidelnému setkávání zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v
procesu sociálního začleňování.
Aktivizace/síťování
- Aktivizace místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných místních
zdrojů (finančních, personálních, organizačních, intelektuálních, atd.).
- Poskytování know-how ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování,
prostředkovat nejlepší praxe z dalších obcí.
Strategický plán
- Koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpora jeho přijetí radou a
zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. Na přípravě plánu se podílejí všichni
aktéři uvedení v cílové skupině Agentury.
- Podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategického plánu, asistence
partnerům při přípravě jednotlivých projektových záměrů.
- Monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize.
- Evaluace dopadů integračních opatření
Poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů
- Agentura poskytuje poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů všem
partnerům v lokálním partnerství.
- Agentura se zaměřuje na operační programy: OP LZZ (zejména osa 3), OP VK (zejména osa 1.2) , IOP
(zejména 3.1b investice do infrastruktury sociálních služeb, 3.1c investice v oblasti sociální ekonomiky
a 5.2c zlepšení prostředí v problémových sídlištích) a ROP.
- Agentura poskytuje poradenství při administraci projektů
- podpora při realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst
PRINCIPY SPOLUPRÁCE OBCE A AGENTURY:
Vedení obce projeví aktivní zájem o řešení problematiky sociálního vyloučení, podílí se na formování
lokálního partnerství. Zaváže se přijmout strategický plán sociálního začleňování.
Agentura s respektem k místním podmínkám bude obci poskytovat poradenství a podporu nejen pro
organizaci lokálního partnerství a přípravu strategického plánu, ale také jeho realizaci a další rozvoj, tj.
dlouhodobě, časově neomezeně.
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Lokální partnerství
Lokální partnerství je základem činnosti Agentury v lokalitách. Lokální partnerství je platforma, na
které dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být
angažováni v procesu sociálního začleňování. Spolupráce a společný postup je deklarován podpisem
Memoranda.

Očekávání partnerů od Lokálního partnerství:

Podpora při získání finančních prostředků na investiční i neinvestiční projekty,

Zpracování plánu sociálního začleňování pro lokalitu,

Uvádění strategického plánu v život, přínos pro sociální integraci,

Komunikace a spolupráce mezi městy, institucemi a organizacemi,

Přenášení dobré praxe,

Metodická podpora,

Zajištění průzkumu lokality,

Přenášení potřeb obcí, organizací a cílové skupiny v lokalitě do politik.

Členové lokálního partnerství
Město Varnsdorf – Centrum sociálních služeb, ubytovna, noclehárna, nízkoprahové zařízení,
poradenství, terénní práce,
Město Česká Kamenice ,
Město Krásná Lípa – terénní práce,
Obec Jiřetín pod Jedlovou,
Obec Chřibská,
Obec Rybniště,
Kostka Krásná Lípa, p. o. – vzdělávání, sociální služby – odlehčovací služby, zaměstnanost, zajišťuje
provoz komunitního centra v Krásné Lípě, poradenství,
Cedr – komunitní centrum, o. s. – azylový dům v Rumburku, dobrovolnické centrum Výběžek,
vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti a mládež,
Agentura Pondělí, o. s. – podporované bydlené a podporované zaměstnávání, denní centrum pro
osoby se ZP v Rumburku,
Regionální rozvojové centrum, o. p. s. – podpora při zajištění financování projektů,
Speciální škola Česká Kamenice, p. o. – vzdělávání,
Na Křižovatce, o. s. – odborné sociální poradenství ve Varnsdorfu,
Čačipen, o. s. – romské sdružení, volnočasové aktivity pro děti,
Diecézní charita Česká Kamenice – noclehárna, dům na půl cesty, šatník, domov pro seniory,
Domov sv. Máří Magdaleny – azylové bydlení pro matky s dětmi

Priority
1) Zaměstnanost
2) Vzdělávání
3) Bydlení a služby

Strategický dokument lokality Šluknovsko 2010

Stránka 9

Zaměstnanost
Klíčovým principem je podpora vytvoření funkční místní sítě sociálních služeb a služeb podpory
zaměstnanosti. Agentura podporuje rozvoj profesionality poskytovatelů sociálních služeb, klade důraz
na preventivní působení služeb a práci v terénu.
Agentura podporuje zaměření služeb na individuální pomoc klientovi, na rozvoj jeho sociálních
kompetencí, které mu umožní zorientovat se ve své životní situaci, poučit se z ní a zvládnout její
řešení.
Agentura klade důraz na služby podpory zaměstnanosti, včetně zapojení úřadů práce, školských a
vzdělávacích zařízení a zaměstnavatelů. Podporuje koncepty sociálních firem a sociálního podnikání.
Agentura podporuje aktivity zaměřené na zlepšení zdravotního stavu populací ve vyloučených
lokalitách, zejména v rámci rané a včasné péče o děti.

Klíčová podporovaná opatření:







pracovní, profesní a kariérové poradenství
dluhové poradenství
rozvoj sociálních firem a sociálního podnikání
podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (cílených rekvalifikací, veřejně prospěšných
prací, společensky účelných pracovních míst)
podpora zavádění veřejné služby
systematická spolupráce se zaměstnavateli

Situace v lokalitě
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K 30. 6. 2009 je míra nezaměstnanosti v České republice 8%, úřady práce evidují 463 tis. osob a nabízí
43 tis. pracovních míst.
V okrese Děčín je k 30. 6. 2009:

míra nezaměstnanosti 13,2 %, úřad práce eviduje 9.676 osob,

3107 osob má nárok na podporu v nezaměstnanosti,

169 volných pracovních míst,

394 absolventů škol a mladistvých (4%), z toho je 138 do 18 let (1,5%),

1595 osob se zdravotním postižením (15%),

19 mladistvých bez vzdělání, z toho 18 dlouhodobě, 110 mladistvých se základním vzděláním
nebo praktickou školou, z toho 55 dlouhodobě

18 osob bylo zařazeno do rekvalifikace, pro nové rekvalifikační kurzy probíhá výběrové řízení

541 míst je v programu Veřejně prospěšné práce, financováno z fondů EU

496 cizinců je zaměstnáno.

Obec

Česká
Kamenice
Dolní Podluží
Doubice
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod
Jedlovou
Krásná Lípa
Rumburk
Rybniště
Varnsdorf

Dosažitelní
uchazeči
celkem
442

EAO

Míra
nezaměstnanosti

Volná místa

2 820

15,7%

2

81
4
53
158
30

625
49
402
729
276

13,0%
8,2%
13,2%
21,7%
10,9%

8
0
4
0
0

294
693
67
1 330

1 722
5 880
348
8 498

17,1%
11,8%
19,3%
15,7%

7
7
0
14

Varnsdorfsko: 383 příjemců dávek hmotné nouze, vytváří přes 180 míst pro výkon veřejné služby
Rumbursko: 750 příjemců dávek hmotné nouze, vytváří přes 92 míst pro výkon veřejné služby
Dobrovolnické centrum Výběžek: 15 míst pro výkon dobrovolnické služby.
Přes 200 osob je vymařeno z evidence Úřadu práce z důvodu neplnění povinností. Je bez zaměstnání
a nemá nárok na žádné dávky.
V příloze je uveden seznam registrovaných sociálních služeb.
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Členové pracovní skupiny zaměstnanost
Organizace
Regionální centrum Česká
kamenice

CSS Varnsdorf

Čačipen, o. s.

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Obce

Na křižovatce, o.s.

UNILES

Cedr, o.s.

Úřad práce Děčín, pobočka
Rumburk

Co ve věci dělá
Poradenství při
vyhledávání finančních
zdrojů, spolupráce
s místními aktéry,
poskytuje vzdělávací
prostory
Poskytuje sociální službu
Terénní sociální program
Příjem dobrovolníků do
dobrovolnické služby, o. s.
nemá zaměstnance
- vytvořila místa VPP
- přijímá dobrovolníky na
dobrovolnickou službu

Co ve věci chce dělat
Asistence na rozvojových
projektech

Co k tomu potřebuje
finance

Dále podporovat klienty
při hledání pracovních
míst
- využívat dobrovolníky
pro volnočasově aktivity

Finance ke zmapování
terénu (nezaměstnanost)

- kombinace APZ
(motivace, vzdělávání,
odborná praxe VPP)
- vytvoření sociální firmy

Finance, prostory, dobré
příklady, metodická
podpora

finance

- přijímají uchazeče na VPP
- zřizují veřejnou službu
(ne všechny)
- zřizují společenský
účelová místa
Odborné sociální
poradenství

Partnerství pro sociální
podnikání

Partnera-žadatele,
předfinancování a
spoluúčast u projektů,

Lesnictví a údržba veřejné
zeleně, 200 zaměstnanců,
školicí středisko,
Dobrovolnické programy,
agentura práce

Zajištění práce pro klienty
azylového domu

Finance, partnery

APZ
Individuální projekt –
rekvalifikace, poradenství,
JOB kluby

Finance na organizaci VPP,
finance na organizaci
veřejné služby

Dle zákona o
zaměstnanosti

Dále jsou v regionu:
Lesy ČR
Technické služby měst
Hospodářská komora
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SWOT zaměstnanost
SILNÉ STRÁNKY

Obce využívají APZ – VPP (4)

Klienti mají zájem o výkon veřejné
služby a VPP (3)

Dobrovolnické centrum zajišťuje
dobrovolnickou službu (6)

veřejná služba funguje (6)

Je zajišťováno poradenství v některých
městech (3)

Obce spolupracují s Úřadem práce (1)

Zkušenost s dlouhodobými
rekvalifikacemi (kombinace prvků aktivní politiky
zaměstnanosti) obec ve spolupráci s NNO a
školami

PŘÍLEŽITOSTI

Fondy EU (6)

Sociální podnikání (5)

Dobré příklady (5)

Služby navázané na rozvíjející se cestovní
ruch

Dobrá dopravní obslužnost

Rozvoj sociálních služeb

Spolupráce s Agenturou

SLABÉ STRÁNKY

Nedostatek pracovních míst, vysoká
nezaměstnanost (7)

Nezájem o práci z důvodu zajištění
živobytí ze sociálních dávek a práce „na černo“
(6)

Špatný příklad z rodin – děti nevidí
rodiče vstávat a chodit do práce (2)

Nízký stupeň vzdělání v regionu (1)

Diskriminace Romů (1)

Předluženost – při získání zaměstnání je
příjem exekuován (1)

Zneužívání dávek

Malý rozdíl mezi dávkou a minimální
mzdou

Veřejná služba nefunguje všude

Nízké kompetence a dovednosti cílové
skupiny

Chybí motivační kurzy

V některých městech chybí poradenství –
JOB poradny

Provázanost vzdělávání a poptávky
zaměstnavatelů
HROZBY

Ekonomická krize (7)

Práce „na černo“ (5)

Zákon o veřejných zakázkách
neobsahuje sociální podnikání a zvýhodnění
místních firem (5)

Náročná legislativa při podnikání
(1)Legislativa

Diskriminace

APZ není flexibilní

finanční zdroje po ukončení podpor EU

Zaměstnavatelé využívají levnou pracovní
sílu z ciziny
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Vize
V regionu je zajištěna podpora vzniku pracovních míst, investoři a obce podporují zaměstnanost.
Existuje systém aktivizace nezaměstnaných osob (motivace, bilanční diagnostika), nabídka míst,
možnost získávání praxe a pracovních návyků, veřejné služby, prvků aktivní politiky zaměstnanosti,
podporovaných pracovních míst (sociální podnikání, podporované zaměstnávání) reagujících pružně
na potřeby zaměstnavatelů.
Organizace, obce, instituce, školy a zaměstnavatelé v regionu spolupracují.
Fungují poradenské programy zaměřené zejména na JOB poradenství, sociální, právní a protidluhové
poradenství a vzájemně spolupracují.

Priority











Spolupráce a partnerství při vytváření pracovních míst mezi obcemi, Úřadem práce, NNO,
firmami, dobrovolnickým centrem – zjistit možnosti a potřeby
Výběrová řízení vyhlašovaná obcemi – do podmínek zařadit bodové zvýhodnění za
subdodávky z regionu nebo za zaměstnání osob sociálně znevýhodněných z regionu
Legislativa – práce na černo, boj proti lichvě, omezit rychlé půjčky bez záruk, veřejná služba –
rozšiřovat a podporovat, ne exekuce sociálních dávek
Protidluhové poradenství, finanční a právní poradenství, kampaň a vzdělávání
Sociální podnikání - podpora zakládání sociálních firem, informace (lze financovat z OPLZZ 3.1
a 3.2, IOP z 3.1c)
Provázanost VPP a VS se vzděláváním, sociální podporou, motivací.
Programy pro aktivizaci osob dlouhodobě nezaměstnaných a mladistvých (získávání praxe,
pracovních návyků v době nezaměstnanosti)
Rozšiřovat Veřejnou službu do obcí – financování vybavení, lidské zdroje
Podpora vytváření pracovních míst zaměřených na řemesla a služby (cestovní ruch)
Programy prevence závislostí, sekundární a terciární prevence

Cíle a opatření
1) podpora sociálního podnikání – vzniku sociálních firem v lokalitě s 10 pracovními místy,
2) podpora poradenství – odborné sociální poradenství, protidluhové – finanční poradenství,
pracovní poradenství, občansko-právní poradenství – dostupné 1x týdně v každé obci nebo s
dojezdovou vzdáleností 5 km
3) podpora vzdělávání (rekvalifikace) cílové skupiny,
4) podpora zaměstnanosti prostřednictvím výběrových řízení , zpracování právní analýzy
5) pracovní rehabilitace – získávání praxe a kompetencí.
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1. Dlouhodobý cíl Sociální podnikání
1.1. Krátkodobý cíl Seznámení s principy SP a možnostmi
Preferovaná strategie – šíření povědomí o
Záložní strategie –
sociálním podnikání – dobré příklady
využít zdroje ASZ
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
1.1.1 Seminář pro
II/2010
LK
členy LP
1.1.2 Návštěva sociální II/2010
LK
firmy
1.2. Krátkodobý cíl Prádelna Kolíček
Preferovaná strategie – podpora chráněného
Záložní strategie –
zaměstnání pro cílovou skupinu s využitím dotací vyhledání dalšího
EU
zdroje
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
1.2.1 podání žádosti o
I/2010
Kostka Krásná Lípa
dotaci Kolíček
1.3. Krátkodobý cíl Údržba veřejných prostranství
Preferovaná strategie – podpora chráněného
Záložní strategie –
zaměstnání pro cílovou skupinu s využitím dotací vyhledání dalšího
EU
zdroje
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
1.3.1 příprava žádosti o II/2010
Cedr, o. s.
dataci na soc. firmu
1.4. Krátkodobý cíl Potraviny – sociální firma
Preferovaná strategie - podpora chráněného
Záložní strategie –
zaměstnání pro cílovou skupinu s využitím dotací vyhledání dalšího
EU
zdroje
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
1.4.1. žádost o dotaci
I/2010
Na křižovatce, o. s.

1.5. Krátkodobý cíl Zpracování elektroodpadu – sociální firma
Preferovaná strategie - podpora chráněného
Záložní strategie –
zaměstnání pro cílovou skupinu s využitím dotací vyhledání dalšího
EU
zdroje
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
1.5.1. žádost o dotaci
II/2010
Cedr, o. s.

2. Dlouhodobý cíl Poradenství
2.1. Krátkodobý cíl Pracovní poradenství
Preferovaná strategie – využití nástrojů ÚP
Krok/opatření
Termín

Záložní strategie
Zodpovídá
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Komentář
Rizika – nezájem a malá
kapacita, finance
Komentář
Expert ASZ
Zajistit financování,
připravit program
Komentář
Rizika – finance, malá
zkušenost s podnikáním
Komentář
Praní, žehlení a opravy
prádla
Komentář
Rizika - finance, malá
zkušenost s podnikáním
Komentář

Komentář
Rizika - finance, malá
zkušenost s podnikáním
Komentář
Možnost zapojení
firmy, vyřešit
předfinancování
Komentář
Rizika - finance, malá
zkušenost s podnikáním
Komentář
Možnost zapojení
firmy, vyřešit
předfinancování

Komentář
Rizika
Komentář
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3. Dlouhodobý cíl Rekvalifikace - vzdělávání
3.1. Krátkodobý cíl Rekvalifikace
Preferovaná strategie – využití nástrojů ÚP,
získávání praxe a kompetencí uchazečů
Krok/opatření
3.1.1 Mám práci –
podání žádosti

Termín
IV/2009

4. Dlouhodobý cíl Výběrová řízení obcí
4.1. Krátkodobý cíl Právní rozbor
Preferovaná strategie – právní rozbor a jeho
předání obcím
Krok/opatření
Termín
4.1.1 právní rozbor –
II/2009
podpora zaměstnání
místních osob

5. Dlouhodobý cíl Pracovní rehabilitace - praxe
5.1. Krátkodobý cíl Veřejně prospěšné práce
Preferovaná strategie – využití zdrojů ÚP ve
spolupráci s obcemi

Krok/opatření
Termín
5.1.1 vytváření veřejně IV/2009
prospěšných míst
5.2. Krátkodobý cíl Veřejná služba
Preferovaná strategie – vytváření míst a
spolupráce s NNO, smlouvy o poskytování
veřejné služby jinými subjekty
Krok/opatření
Termín
5.2.1 vytvářet místa
IV/2009
pro veřejnou službu
5.2.2. vytvářet místa
IV/2009
pro dobrovolnickou
službu

Záložní strategie –
využití nástrojů ÚP
Zodpovídá
Cedr, o.s.

Záložní strategie –
vyřazení z cílů
Zodpovídá
LK

Záložní strategie –
propagace dobrých
příkladů, vyhledání
dalších zdrojů
Zodpovídá
Úřad práce a obce a
obce
Záložní strategie –
udržení stávajícího
počtu míst
Zodpovídá
obce
Cedr, o.s.
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Komentář
Rizika – finance,
nezájem CS z důvodu
finanční nevýhodnosti
Komentář
Rekvalifikace, praxe,
podporované
zaměstnávání

Komentář
Rizika – nelze
Komentář
Lze a jak při zadávání
veřejných zakázek
podmínit ve VŘ
zaměstnání místních
osob

Komentář
Rizika – nezájem obcí,
dofinancování a
vybavení
Komentář

Komentář
Rizika – finance,
organizace práce
Komentář
Krásná Lípa nezavede
VS
nová služba
dobrovolnického centra
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Harmonogram a rozpočet
V tabulce jsou uvedeny předpokládané rozpočty aktivit v tis. Kč
Měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
Krok/opatření
10
30
1.1. Sociální
podnikání
seminář
1.2. prádelna
Kolíček
1.3. veřejná
prostranství
1.4. potravinářství
1.5. zpracování
elektroodpadu
3.1. rekvalifikace
a praxe
4.1. veřejné
zakázky
5.1. VPP
5.2. veřejná
služba
5.2.
dobrovolnická
služba

VIII

IX

X

XI

XII

6.
000
3.
000
6.
000
6.
000

4.
700

400
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Vzdělávání
Klíčovým principem je koncept inkluzivního vzdělávání a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro
všechny děti, s důrazem na vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
Agentura klade důraz na zajištění rané a včasné péče o dítě, která je nutně kombinací vzdělávací a
sociální intervence – a to především v rodinách, kde dětem není nebo nemůže být zajištěn zdravý
rozvoj a příprava na vstup do základního vzdělávání.
Vzdělávání, a to nejen základní, ale především navazující střední a popř. i pregraduální, je základním
předpokladem pro zvýšení šancí dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit k úspěšnému
osobnímu rozvoji a zapojení do společenského života.

Klíčová podporovaná opatření










předškolní příprava
podpora zavádění asistentů pedagogů ve školách
podpora školných psychologů, speciálních pedagogů (školních poradenských pracovišť)
kariérové poradenství
další vzdělávání pedagogických pracovníků
podpora spolupráce poradenských pracovišť a škol
podpora programů doučování v rodinách a podpora programů vzdělávání rodičů
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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Situace v lokalitě
Oblast šluknovského výběžku je pravděpodobně oblastí s nejnižším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v ČR. Podíl VŠ vzdělaných ve výběžku dosahoval v roce 2001 při sčítání lidu pouze
2,99 %. Okresem s nejnižším podílem VŠ byl okres Sokolov s 4%, mezi kraji byl první Ústecký s 5,3%,
celostátní průměr 8,9%, Praha 18,8%. V regionu žije vysoké procento osob se základním vzděláním
nebo bez vzdělání.

V regionu žije přes 28% osob se základním nebo žádným vzděláním.

V příloze je uveden seznam registrovaných sociálních služeb.
V příloze je seznam škol ve Šluknovském výběžku.
V příloze je uvedeno, které školy čerpají „Podporu romských žáků na středních školách“.
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Komise v obci
Česká Kamenice
Varnsdorf
Krásná Lípa
Rumburk

Ne
Komise pro výchovu a vzdělávání
Ne
Ne

Členové pracovní skupiny vzdělávání
Organizace
Úřad práce Rumburk

Regionální centrum Česká
kamenice

Česká Kamenice

Varnsdorf

OCH Česká Kamenice
Speciální škola Česká
Kamenice

Čačipen, o. s.

CSS - nízkoprahový klub
pro děti a mládež

Cedr, o. s.

Kostka Krásná Lípa

Co ve věci dělá
Rekvalifikace – kuchař,
číšník, základy podnikání,
účetnictví, prac. v soc.
službách, údržbářdomovník, ECDL, PC,
masáže, pedikúra, šička,
manikúra, obráběč,
zámečník, vyhláška 50
Poradenství při
vyhledávání finančních
zdrojů, spolupráce
s místními aktéry,
poskytuje vzdělávací
prostory
Zřizovatel ZŠ a MŠ,
komunikace se školami,
financuje přípravný ročník
na Spec. škole, SPOD při
absenci snižuje dávky
ZŠ Karlova a Bratislavská
mají přípravnou třídu,
represe na rodiny při
absenci – návštěva MěÚ a
snižování dávek,
Program na ukončení ZŠ,
znalost prostředí a rodin,
přípravné ročníky, ¾ dětí
pokračují ve studiu na
učilišti
Volnočasové aktivity,
motivace dětí ke
vzdělávání, práce v rodině
při neomluvené absenci a
problémech
Volnočasové aktivity
doučování, spolupráce se
školami, podpora při
přechodu na střední školu,
prevence kriminality (PC
učebna)
Dobrovolnické centrum,
doučování, spolupráce
s terénní pracovnicí,
volnočasové aktivity,
vzdělávání dospělých
(kurzy)
Provoz komunitního

Co ve věci chce dělat
Rekvalifikace

Co k tomu potřebuje

Asistence na rozvojových
projektech

finance

Provoz nízkoprahového
centra

Rekonstrukce nízkoprahové
zařízení a jeho provoz

- volnočasové aktivity –
doučování

Finance, vzdělané
dobrovolníky, prostory

Motivace ke vzdělávání,
spolupráce se školami,
zlepšit vybavení klubu –
učební pomůcky

Finance, metodiky

Pokračovat v práci dětmi a
dospělými, doučování
dospělých český jazyk

finance

- Dlouhodobé rekvalifikace

Rekonstrukce prostor a
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Speciální škola Varnsdorf

SLŠ a SOŠS Šluknov

Speciální školy ve
Varnsdorfu
Dále jsou v regionu:
Asistent pedagoga,
psycholog
SŠ managementu a
cestovního ruchu Rumburk
Terénní pracovník

centra, předškolní příprava
dětí, PC učebna,
volnočasové aktivity pro
děti, kurzy pro dospělé,
ukončen projekt
dlouhodobé rekvalifikační
kurzy, klub dětí a mládeže

dospělých
- volnočasové aktivity pro
děti a dospělé
(nízkoprahové zařízení)
- doučování
- předškolní klub pro
rodiče a předškoláky
- vzdělávání dospělých

Přípravné ročníky
s postupem dětí na ZŠ i
Spec. ZŠ
Učební obor Lesní výroba

Spolupráce s ubytovnou,

Rekvalifikace, vytvořit
vhodné učební obory
(zednické práce)

jejich rozšíření, finance,
vzdělané zaměstnance

Finance,

Přípravný ročník, využívá
asistenty pedagoga
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SWOT školní vzdělávání
SWOT je rozdělena na SWOT pro školní vzdělávání a SWOT pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové
aktivity
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

Dostatek školských zařízení, dostupnost 
Rodiče nemají zájem o vzdělávání dětí,
škol (8)
nekomunikují se školou, děti se doma neučí (12)

školy tvoří školní vzdělávací plány (6)

Nízké mzdy pedagogů a pracovníků
v
soc.
službách,
nedostatek finančních

Obce spolupracují se školskými
prostředků (6)
zařízeními (6)

Vzdělávání má v komunitě nízký kredit

Jsou předškolní přípravné třídy (5)
(3)

Je využívána podpora pro romské žáky

Dojíždění do středních škol – finance (2)

SŠ managementu a CR je otevřena

Malá nabídka učebních oborů (3)
v Rumburku

Chybí praktické vzdělávání a individuální

SLŠ učební obor lesní výroba
plány (2)

KU UK proplácí jízdné na SŠ (ukončení

Absolventi – pracovníci v sociálních
ročníku, 100-200 Kč)
službách nejsou dobře připraveni, chybí
provázanost s praxí

Chybí vzdělávání dospělých zaměřené na
cílovou skupinu (1)

chybí na školách specialisté – školní
psycholog, logoped, asistent pedagoga, (1)

inkluzívní vzdělávání

Není účelně řešena neomluvená absence
dětí (dodatečné omluvenky rodičů), rodiče
nevstávají do práce a děti nevstávají do škol a do
MŠ.

V regionu není vysoká škola (VOŠ, ve Vdf
UJEP)

V regionu žije málo vysokoškoláků

na školách chybí vzdělaní pedagogové

Děti se málo účastní školních aktivit,
které jsou placené

Neumíme využít fondy EU, školy nemají
prostor na fundraising

Nejsou všude přípravné ročníky

Mladiství od 15 let jsou v evidenci Úřadu
práce

Ukončení střední školy po 3 měsících,
nevydrží vstávat, režim ve škole, 8 hod.
PŘÍLEŽITOSTI

Fondy EU (14)

Příklady dobré praxe (7)

Individuální vzdělávací plány

Funguje dobře veřejná doprava

Spolupráce s Agenturou

HROZBY

Legislativa (16)

Nezájem cílové skupiny – nezájem
rodičů (10)

Krátkodobé financování – roční
financování (2)

Podcenění ze strany státu, politiků (1)
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Nedostatek financí

Represivní řešení

Od 15 let není povinná školní docházka,
absence nemá vliv na dávky

Vysoká nezaměstnanost, práce načerno –
není dobrý příklad pro děti

SWOT mimoškolní vzdělávání a rekvalifikace
SILNÉ STRÁNKY

Je zájem ze strany dětí (5)

Rekvalifikace Úřadu práce (2)

V RBK, KL a VDF je nízkoprahové
zařízení, klub pro děti (6)

Velká nabídka volnočasových aktivit pro
děti v ZŠ, DDM i v NNO (4)

Obce podporují mimoškolní aktivity (1)

Mateřská centra fungují

Je organizováno doučování

NNO podporují a motivují děti ke
vzdělávání

Lokální partnerství


SLABÉ STRÁNKY

Vzdělávání má v komunitě nízký kredit,
nezájem dospělých o vzdělávání svých dětí (8)

V ČK chybí nízkoprahové zařízení (1)

Nízké mzdy, nedostatek finančních
prostředků (4)

Mládež v 15 letech už je klientelou
úřadu práce (3)

O rekvalifikacích se rozhoduje mimo
region (3)

Vzrůstá negramotnost (1)

Chybí vzdělávání dospělých (1)

Mateřská centra nenavštěvují sociálně
znevýhodněné rodiny – finance, nejsou všude (1)

v regionu žije málo vysokoškoláků

chybí volnočasové aktivity pro mládež

Zneužívání nízkoprahového klubu jako
MŠ – odkládání dětí

Neumíme využít fondy EU

Děti se neúčastní placených kroužků a
aktivit

Neexistují vzdělávací programy pro
nezaměstnané spojené s praxí

Chybí předškolní příprava dětí

Málo se zaměřujeme na práci
s mladistvými (15- 26 let)

Na ÚP nejsou program pro 15leté

PŘÍLEŽITOSTI

Fondy EU (3)

Příklady dobré praxe (9)

Funguje dobře doprava

Spolupráce s Agenturou

HROZBY

Nedostatek financí (6)

Nezájem cílové skupiny – nezájem
rodičů, děti nemají v rodičích dobré příklady (8)

Krátkodobé financování – rok (2)

Legislativa

Podcenění ze strany státu, politiků

Represivní řešení
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Vize
Dětí a jejich rodiny ze znevýhodňujícího prostředí jsou podporovány před nástupem do základní školy
a při absolvování základní školy, jsou k dispozici odborníci. Existuje nabídka volnočasových aktivit a
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Děti jsou podporovány při vzdělávání po ukončení základní
školní docházky. S rodinami je vedena diskuze o důležitosti vzdělání. Podporovány jsou vzdělávací a
rekvalifikační programy, učební obory, jejich rozvoj vedoucí k zaměstnanosti cílové skupiny. Jsou
k dispozici příklady dobré praxe.
Pracovníci ve službách mají zajištěno průběžné vzdělávání v regionu. Organizace, vzdělavatelé, obce a
Úřad práce spolupracují.

Priority











Předškolní příprava dětí – přípravné třídy, mateřské kluby k přípravě dětí na nástup do
hlavního vzdělávacího proudu
Navýšit počet terénních sociálních pracovníků a aktivizační programy pro rodiny – zvyšování
kreditu vzdělávání a mimoškolních aktivit v komunitě, zapojování do rekvalifikací, školní
docházka
Navýšit počet odborných pracovníků - asistentů pedagoga, psycholog, logoped ad.
Rozšířit počet volnočasových zařízení a nízkoprahových klubů
Podpora dětí při vzdělávání - doučování
Rozšířit nabídku učebních oborů
Provázat vzdělávání s aktuálními požadavky z praxe, s požadavky zaměstnavatelů
Rozšiřovat spolupráci mezi vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi.
Individuální podpora talentů – dobré příklady v komunitě
Inkluzivní vzdělávání – podpora prvků inkluzivního vzdělávání

Cíle a opatření
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nově předškolní příprava (mateřská centra, kluby, přípravné třídy)
inkluzivní vzdělávání - odborníci ve školách (logoped, psycholog, asistent pedagoga)
3)aktivizační programy pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení a kluby prevence kriminality a závislostí
další vzdělávání, rekvalifikace, vzdělávání dospělých
vzdělávání pracovníků služeb
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6. Dlouhodobý cíl Předškolní příprava
6.1. Krátkodobý cíl Přípravné třídy
Preferovaná strategie – příprava předškolních
dětí pro zařazení do hlavního vzdělávacího
proudu
Krok/opatření
Termín
6.1.1. přípravné třídy
I/2010
Rbk – III/2010
6.2. Krátkodobý cíl Mateřská centra - kluby
Preferovaná strategie – příprava předškolních
dětí i rodičů pro zařazení do hlavního
vzdělávacího proudu v mimoškolních zařízeních
Krok/opatření
Termín
6.2.1 mateřský klub
I/2010
Včelička – podat žádost
o dotaci

Záložní strategie –
mimoškolní příprava
Zodpovídá
Varnsdorf, Česká
Kamenice, Rumburk při
spec. ZS
Záložní strategie –
vyhledání dalšího
zdroje
Zodpovídá
Kostka Krásná Lípa,

Komentář
Rizika – nezájem
rodičů, absence
Komentář
Přípravné třídy pro
usnadnění vstupu dětí
do základní školy
Komentář
Rizika – nezájem
rodičů, finance
Komentář
příprava předškoláků a
rodičů, pilotně ověřeno
v 2009

7. Dlouhodobý cíl Podpora vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, spec. školy
7.1. Krátkodobý cíl Odborníci do škol
Komentář
Preferovaná strategie – využívat prvky
Záložní strategie –
Rizika – finance,
inkluzivního vzdělávání ve školách
vyhledání zdrojů
kapacita a zájem škol
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
Komentář
7.1.1. logoped,
2011
Česká Kamenice
Pro základní školy
psycholog
7.1.2 asistent
I/2010
Sp.ZS Rbk, CK
50%
pedagoga, sociální
MSMT as.ped. pro žáky
pedagog, podat žádost
soc.vyloučené 90%
na MŠMT
7.1.3 seminář
III/2010
LK
Expert z ASZ
inkluzivní vzdělávání
8. Dlouhodobý cíl Služby pro rodiny, děti a mládež
8.1. Krátkodobý cíl Aktivizační programy pro rodiny s dětmi
Preferovaná strategie
Záložní strategie
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
8.2. Krátkodobý cíl Nízkoprahová zařízení, volnočasové aktivity, prevence
kriminality
Preferovaná strategie – vybudování zařízení a
Záložní strategie –
zajištění sociální služby, podpora mimoškolního
podpora NNO, která
vzdělávání a volnočasových aktivit
zajišťují sociální služby
a volnočasové aktivity
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
8.2.1. rekonstrukce
I/2010
Česká Kamenice
prostor na NZDM –
podat žádost do IOP
3.1b
8.2.2 provoz NZDM vč.
II/2010
Česká Kamenice
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Komentář
Rizika
Komentář
Komentář
Rizika – finance,
nedostatečné zázemí

Komentář

Individuální projekt
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registrace služby
8.2.3 AMARI centrum –
podat žádosti

II/2010

Cedr, o. s.

8.2.4 doučování

I/2009

Krásná Lípa
Česká Kamenice

8.2.5 rekonstrukce
komunitního centra –
podání žádosti o dotaci
do 3.1.b
8.2.6 sociální služby a
komunitní práce –
podat žádost do OPLZZ
8.2.7 aktivity Čačipen –
podat žádost o dotaci
8.2.8 prevence
kriminality – podat
žádost MV nebo KU
8.2.9 rekonstrukce CSS
– přepracování
projektu

I/2010

Krásná Lípa

II/2010

Krásná Lípa

Individuální projekt

I/2010

Čačipen, o. s.

Volnočasové aktivity

I/2010

Krásná Lípa
Česká Kamenice

I/2010

Varnsdorf

9. Dlouhodobý cíl Středoškolské vzdělávání
9.1. Krátkodobý cíl Učební dvouleté obory
Preferovaná strategie – povinné dvouleté
Záložní strategie vzdělávání v učebních oborech – praktické – ve
spolupráci se zaměstnavateli
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
9.2. Krátkodobý cíl Dotace na dojíždění, dotace pro Romského žáka
Preferovaná strategie – podpora TP v rodinách
Záložní strategie –
k zajištění a udržení docházky, komunikace s KU o Komunikace s rodinou
potřebách lokality
o důležitosti vzdělání
ze strany TP
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
9.2.1. proškolení
III/2010
Varnsdorf, Rumburk,
terénních pracovníků
Krásná Lípa
9.2.3 návaznost
III/2010
Obce, kde jsou střední
dopravy na potřeby
školy
dojíždění do škol
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volnočasové aktivity,
fin. zajištěno do
10/2010
Zajištění dobrovolníků
ve spolupráci s Cedr, o.
s., ČK u ZŠ
Infrastruktura pro
sociální služby a
komunitní centrum

IOP – zázemí pro
NZDM, ubytovna v
druhé části

Komentář
Rizika – slučování škol

Komentář
Komentář
Rizika – administrativní
náročnost

Komentář

Komunikace s Krajským
úřadem
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10. Dlouhodobý cíl Další vzdělávání, rekvalifikace
10.1. Krátkodobý cíl Rekvalifikace
Preferovaná strategie – aktivizace mladistvých a
jejich zapojení do rekvalifikací a dalších aktivit
Krok/opatření
Termín
10.1.1 praxe pro
II/2011
nezaměstnané
mladistvé – příprava
projektu
10.2. Krátkodobý cíl Další vzdělávání
Preferovaná strategie
Krok/opatření
Termín

11. Dlouhodobý cíl Vzdělávání pracovníků služeb
11.1. Krátkodobý cíl
Preferovaná strategie
Krok/opatření
Termín

Komentář
Rizika – nezájem
mladistvých
Komentář
Viz AWO – dobrá praxe
v SRN

Záložní strategie rekvalifikace
Zodpovídá
Kostka Krásná Lípa

Záložní strategie
Zodpovídá

Komentář
Rizika
Komentář

Záložní strategie
Zodpovídá

Komentář
Rizika
Komentář

Harmonogram a rozpočet
V tabulce jsou uvedeny předpokládané rozpočty aktivit v tis. Kč
Měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
Krok/opatření
6.1. přípravné třídy
150
6.2. mateřský klub
Včelička
7.1. odborníci do škol
7.1. seminář
8.2.1. rekonstrukce
NZDM Č.K.
8.2.2. NZDM nerv.
8.2.3. Amari klub
100
8.2.4. doučování
8.2.5. rekonstrukce
KC
8.2.6. služby KC
8.2.7. volnočas
8.2.8. prevence
kriminality
8.2.9 rekonstrukce
CSS - neunvestiční
9.2. vzdělání TP
9.2. doprava

VIII

IX

X

XI

XII

10
5.
000
350
15.
000
10.
000

50
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Bydlení a služby
Klíčovým principem je přeměna sociálně vyloučených lokalit ve standardní městské části či jejich
případné odstranění – to vždy podle rozvojového potenciálu daného území. Agentura rovněž usiluje o
prevenci vzniku nových sociálně vyloučených lokalit.
Agentura podporuje zavádění tréninkového a podporovaného bydlení, na které jsou vázány
doprovodné sociální a vzdělávací programy.
Agentura podporuje princip schodišťového bydlení, který je sestaven z řetězce různě kvalitních typů
bydlení od ubytovny s doprovodným programem až po standardní nájemní bydlení v běžné zástavbě,
a založen na oboustranné prostupnosti. Umožňuje, aby klient na základě platební morálky, dodržování
nájemního řádu a účasti v doprovodných programech získal možnost postupu do kvalitnějšího typu
bydlení.
Agentura podporuje také opatření na podporu vstupu soukromého kapitálu i neziskových organizací
do revitalizace sídlišť.
Agentura podporuje revitalizaci veřejných prostor a rekonstrukce objektů s ohledem na ochranu a
zlepšení kvality životního prostředí (úspory energie zateplováním domů, využití obnovitelných zdrojů
energie, čističky odpadních vod aj.)

Klíčová podporovaná opatření









revitalizace veřejných prostor
tréninkové a podporované bydlení s doprovodnými sociálními a vzdělávacími programy
prostupný, schodišťový systém bydlení
komunitní programy na zvýšení participace nájemníků v péči o bytový fond
terénní sociální práce
podpora služeb azylového bydlení
služby zdravotních asistentů
podpora preventivních aktivit OSPOD při intervencích do sociálně vyloučených lokalit

Situace v lokalitě
V příloze je uveden seznam registrovaných sociálních služeb.
V lokalitě obce nakládají s bytovým fondem různě. Některé obce velkou část bytového fondu prodaly
- Rumburk, ostatní ho postupně rozprodávají. Zkušeností je, že soukromý vlastník, či bytové družstvo
se o domy postará lépe, zejména o paneláky.
Obce pronajímají jednotlivé byty na základě aktuální poptávky (výběrové řízení), netvoří si pořadníky.
Obce při pronájmu bytu sledují, zda žadatel nemá pohledávky vůči obci, zda je zaměstnán a zda je
schopen hradit nájem.
V regionu působí dvě bytová družstva SBDO Průkopník a SBDO Děčín.
Byty a domy, kde žijí osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením jsou rozmístěny
po lokalitě, netvoří se velká ghetta. Spíše to jsou ulice s vyšší koncentrací rodin z cílové skupiny. Kvalita
bydlení v těchto místech je špatná, často chybí voda. Do bytů se přihlašuje více osob, které zde buď
nežijí, nebo je kapacita bytu několikanásobně překročena. Topení je většinou na TP, rodiny zajišťují
sběr dřeva a stavebního odpadu.
Ve Varnsdorfu jsou ubytovny, noclehárna, které financuje město, a jsou pouze pro občany Varnsdorfu.
V Rumburku azylový dům, který zřídil Cedr, o. s., kam jsou přijímáni klienti z celé lokality. V Jiřetíně
pod Jedlovou je azylový dům pro matky s dětmi s mentálním postižením, pro matky z celé ČR.
V žádné obci není nastaven systém prostupného bydlení, z ubytoven ve Varnsdorfu výjimečně rodina
najde bydlení mimo objekt.
V obcích nejsou k dispozici sociální byty pro osoby sociálně vyloučené.
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Komise v obci
Česká Kamenice
Varnsdorf
Krásná Lípa
Rumburk

Bytová komise
Bytová komise a Sociální komise – doplňková
péče
Komise pro přidělování bytů
Komise pro odstraňování soc. vyloučení
ne
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Členové pracovní skupiny bydlení
Organizace
Regionální centrum Česká
Kamenice

Co ve věci dělá
Poradenství při
vyhledávání finančních
zdrojů, spolupráce
s místními aktéry,
poskytuje vzdělávací
prostory
nic
- ubytovny (150 osob)
- terénní sociální program
(podporuje klienty při
hledání vhodnějšího
bydlení)
- noclehárna
- azylový dům Rumburk
nově
Správa měst. bytů
Družstevní bydlení,
splátkové kalendáře,

Co ve věci chce dělat
Asistence na rozvojových
projektech

Co k tomu potřebuje
finance

nic
Rekonstrukce prostor
ubytovny

nic
finance

Prostupné bydlení

Finance, prostory

Sociální byty
Rozšířit bytový fond o
malometrážní byty –
rekonstrukce objektu,

Prostory, finance
Finance, je možná
spolupráce s poskytovateli
služeb (terénní služby,
poradenství) a s
ubytovnami

Město Krásná Lípa

- pronájem bytového
fondu

Na křižovatce, o. s

Odborné sociální
poradenství
poskytování sociální služby
nízkopříjmovým
uživatelům v Domově se
zvláštním režimem,
provozování poradenství
v zadluženosti

- zpracování koncepce
zacházení s bytovým
fondem (rozprodej dalších
bytů)
Vzdělávání dospělých

Finance

udržet stávající služby,
rozšířit sociální
začleňování uživatelů

podporu v rámci
komunitního plánu obce a
kraje, finanční prostředky

Čačipen, o. s.
CSS město Varnsdorf

Cedr, o. s.
Regia Varnsdorf
SBDO Průkopník

Oblastní charita Česká
Kamenice

Dále jsou v regionu:
Komerční ubytovny
Varnsdorf
Bytová družstva
Soukromí vlastníci
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SWOT bydlení
SILNÉ STRÁNKY

Vyzkoušeny opravy bytů svépomocí,
připraven projekt na dalších 5 bytů (5)V lokalitě
nejsou velká ghetta (3)

Ve Vdf jsou ubytovny, noclehárna (3)

Je dostatek nevyužívaných objektů,
zejména v soukromém vlastnictví nebo ve
vlastnictví kraje (2)

V Rbk bude otevřený azylový dům (1)

V Jiřetíně je azylový dům pro matky
s dětmi

Agentura Pondělí poskytuje službu
podporované bydlení pro osoby ZTP

SLABÉ STRÁNKY

Není nastaven systém prostupného
bydlení (3)

Chybí terénní sociální pracovníci (3)

Předluženost, exekuce, vystěhování (2)

Obce prodávají problémové domy (2)

Nejsou byty pro větší rodiny (1)

Kriminalita a domácí násilí

V Rbk chybí ubytovny – prostupné
bydlení

Azylový dům ve Vdf je pouze pro občany
Vdf

Špatná finanční situace rodin –
zaměstnanost, zadluženost

Lichva – enormní nájmy

Obce řeší dluhy cestou dopisů, vymáhání,
exekucí a vystěhování,

Nepřehlednost situace – občan
nepřehlásí trvalý pobyt a žije v lokalitě

Zdevastované byty

Sociální odbory nespolupracují v obci
s bytovým odborem

Rodiny včas neřeší situaci (1)

Bezdomovectví – v zimě hospitalizace
v nemocnici

V Rbk chybí azylové bydlení pro matky s
dětmi

PŘÍLEŽITOSTI

Zavést terénní práci na malé obce (5)

Fondy EU (3)

Propojení služeb v sociálním bydlení (3)

Budou byty k prodeji

Mapování terénu

Opravy svépomocí

Vytvoření stavebních part z cílové
skupiny – sociální podnikání (1)

Dobré příklady

Vytvářet modely řešení

HROZBY

Chybí finance (5)Rozprodej obecních
bytů (2)

Nejsou koncepce (2)

Bydlení sociálně vyloučených osob není
politické téma (2)

Vystěhovávání z jiných regionů k nám

Rasismus (1)

Legislativa
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Vize
Jsou zavedeny systémy prostupného bydlení pro města a jejich spádové oblasti a je podporováno
dalšími službami. Je dostupná terénní práce, sociální a protidluhové poradenství, odborné a právní
poradenství. Obyvatelé lokalit jsou zapojováni do úprav vlastních obydlí. Obce, poskytovatelé služeb,
instituce, bytová družstva spolupracují.

Priority









Protidluhové poradenství
Informace pro terénní pracovníky o vystěhování v dostatečném předstihu
Využívání zvláštních příjemců
Sociální bydlení a větší byty pro stabilizované rodiny
Systém prostupného bydlení
Provázanost se službami
Azylové bydlení - dostupnost i pro občany ze spádové oblasti
Podpora oprav bytů svépomocí – zapojení obyvatel do zlepšování kvality bydlení

Cíle a opatření
1)
2)
3)
4)

systém prostupného bydlení
terénní práce a poradenství
rekonstrukce infrastruktury sociálních pobytových služeb a vznik nových objektů
rekonstrukce bytového fondu se zapojením obyvatel
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12. Dlouhodobý cíl Systém prostupného bydlení
12.1. Krátkodobý cíl Vzdělávání
Preferovaná strategie – seznámení se systémy
prostupného bydlení
Krok/opatření
Termín
12.1.1. seminář o
II/2010
prostupném bydlení
pro LP
12.2. Krátkodobý cíl Bytový fond obce
Preferovaná strategie – zachování sociálních bytů
pro řešení problémů v obci
Krok/opatření
Termín
13. Dlouhodobý cíl Terénní práce a poradenství
13.1. Krátkodobý cíl Terénní práce
Preferovaná strategie – zajištění TP a rozšíření do
malých obcí

Záložní strategie – blok
na jednání LP
Zodpovídá
LK

Komentář
Rizika – nezájem obcí
Komentář
Experti ASZ

Záložní strategie

Komentář
Rizika

Zodpovídá

Komentář

Záložní strategie –
vyhledání dalších
zdrojů
Zodpovídá
Rumburk, Varnsdorf +1
místa pro DSOT, Krásná
Lípa
Varnsdorf

Krok/opatření
Termín
13.1.1. zachování
IV/2009
stávajících TP – podání
žádostí o dotace
13.1.2 rozšíření TP a
IV/2009
OSP do malých obcí vč.
OSP – podání žádosti o
dotaci
13.2. Krátkodobý cíl Odborné sociální poradenství
Preferovaná strategie – zajištění dostupného
Záložní strategie –
bezplatného poradenství do lokality
spolufinancování obcí,
vyhledání dalšího
zdroje
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
13.2.1. zachování OSP
IV/2009
Na Křižovatce
– podání žádostí o
dotaci
13.2.2 rozšířit OSP a TP IV/2009
Cedr, Na Křižovatce
na další obce – podání
žádosti o dotaci
13.3. Krátkodobý cíl Protidluhové – finanční poradenství
Preferovaná strategie - zajištění dostupného
Záložní strategie –
bezplatného poradenství do lokality
vyhledání dalšího
zdroje
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
13.3.1 prevence IV/2009
Kostka Krásná Lípa
poradenství
13.3.3. protidluhová
průběžně
Rumburk, Varnsdorf
kampaň
prostřednictvím
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Komentář
Rizika - finance

Komentář
RV, MPSV

OPLZZ - IPO

Komentář
Rizika – finance, kvalita
a kapacita služby

Komentář

Šluknovsko

Komentář
Rizika - finance

Komentář
Kombinace poradenství
Připravit články
zaměřené na
předluženost
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místního tisku
13.3.4. protidluhové
poradenství, podat
žádost o dotaci

I/2010

Na Křižovatce, o. s.

14. Dlouhodobý cíl Rekonstrukce objektů s pobytovými službami
14.1. Krátkodobý cíl Pobytové služby
Preferovaná strategie – udržitelnost azylového
Záložní strategie –
bydlení, zajištění dalšího stupně bydlení
vyhledání dalších
zdrojů
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
14.1.1. zakoupení
II/2010
Cedr, o. s.
azylového domu a jeho
rekonstrukce
14.1.4 startovací byt – IV/2009
Cedr, o.s.
žádost o dotaci

15. Dlouhodobý cíl Rekonstrukce obydlí se zapojením obyvatel
15.1. Krátkodobý cíl Rekonstrukce
Preferovaná strategie – zapojení obyvatel do
Záložní strategie –
zlepšování bydlení
vyhledání dalších
zdrojů
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
15.1.1. příprava
III/2010
Krásná Lípa
projektu
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Protidluhové
poradenství a podpora
zaměstnanosti, udržet
stávající poradenství
(zajištěno do 2010)

Komentář
Rizika – finance,
kapacita bytů
Komentář
IOP

pro odchod z azylového
domu

Komentář
Rizika - finance

Komentář
Příspěvek na část
materiálu
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Harmonogram a rozpočet
V tabulce jsou uvedeny předpokládané rozpočty aktivit v tis. Kč
Měsíc
Krok/opatření

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10

12.1. seminář
13.1. terénní
práce

3.
600

13.2. odborné
soc. poradenství

1.
200

13.2. odborné
soc. poradenství

4.
000

13.3. prevence a
poradenství

V

6.
900

13.3.
protidluhová
kampaň v tisku
3.
000

13.3.
protidluhové
poradenství

5.
000

14.1. azylový
dům a
rekonstrukce
20.
000

14.1.
rekonstrukce CSS
14.1. startovací
byt

300

15.1
rekonstrukce
obydlí
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Sociální služby, bezpečnost a prevence kriminality
Klíčovým principem je zajištění bezpečnosti nejen v sociálně vyloučené lokalitě, ale v celé obci.
Zaměřit se na eliminaci specifické trestné činnosti, která může vznikat v obci v důsledku existence
sociálně vyloučené lokality.
Agentura podporuje programy prevence kriminality, prevence užívání drog, prevence sexuálně
nezodpovědného chování, realizaci volnočasových a vzdělávacích programů, které umožní dětem a
mládeži smysluplné trávení času.
Agentura podporuje spolupráci policie se sociálními pracovníky v oblasti ochrany obětí a svědků
trestné činnosti, v oblasti prevence a potírání trestné činnosti, pácháné uvnitř, směrem dovnitř, či
směrem ven ze sociálně vyloučené lokality. To se týká také postihu lichvy, kuplířství či distribuce drog.
Agentura podporuje realizaci sociálních služeb zaměřených na zprostředkování kontaktu sociálně
vyloučených lokalit s Policií ČR a obecní policií, a na pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v
sociálně vyloučených lokalitách.
Agentura podporuje zapojené samosprávy při zvládnutí situace při akcích pravicových extremistů,
zejména poradenstvím v oblasti zákona shromažďovacího, organizací aktivit na zmírnění dopadu akce
na bezpečnostní situaci zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

Klíčová podporovaná opatření







sociální služby zaměřené na asistenci obětem i pachatelům trestné činnosti ve vyloučených
lokalitách
příprava koncepcí prevence kriminality
výzkumy kriminogenních faktorů ve vazbě na sociálně vyloučené lokality
preventivní aktivity pro děti a mládež (ve spolupráci se školami, NNO, policií)
spolupráce policie se sociálními pracovníky
příprava a realizace školení policistů
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SWOT sociální služby
SILNÉ STRÁNKY

Komunitní plán společný pro 18 obcí –
zpracovává se pro 2009-2013 (5)

VDF, RBK a KL mají terénního
pracovníka (3)

Zájem klientů (3)

stávající služby (1)

kvalitní síť služeb pro osoby ZTP

Máme katalog služeb

Motivace pro sociální práci (NNO)

Kvalita

Standardy služeb

Zákon o sociálních službách

Kraj – individuální projekt sociální služby
a sociální začleňování

PŘÍLEŽITOSTI

Rozvoj terénních služeb (4)

Zájem menších obcí o terénní
pracovníky (4)

Nové druhy služeb (3)

dobré příklady (3)

Fondy EU

komunikace a spolupráce v LP, KP

efektivní vyhodnocování soc. služeb

kazuistiky

PR a marketing

SLABÉ STRÁNKY

Chybí finance (5)

Dostatek vzdělaných pracovníků
v sociálních službách (4)

Chybí TSP v malých obcích (3)

Nevyhovující zázemí pro sociální služby
(1)

Chybí infrastruktura pro sociální služby
(1)

Povědomost o službách (1)

Chybí záchranná sociální síť (azyly,
noclehárny…)

Nejsou sociální pracovníci s VŠ

Vybavení organizací pro soc. služby

Neumíme zpracovávat rozvojové projekty
a získávat finance

Rozvojová centra soc. služby

Spolupráce s komerční sférou

Chybí odborné právní a sociální
poradenství

Chybí práce s rodinami

Chybí protidluhové poradenství

Chybí sociální rehabilitace pro osoby po
výkonu trestu a propuštění z ústavní výchovy

Chybí romský asistent policie nepoužíváno
HROZBY

Nenaplňování komunitního plánu (5)

Politicky nezajímavé téma (5)

Financování po ukončení podpory EU (5)

Financování nových služeb, které nejsou
v rozvojových projektech

Neprofesionální poskytovatelé

Komise v obci
Česká Kamenice
Varnsdorf
Krásná Lípa
Rumburk

Komise prevence kriminality,
Komise pro SPOD
Komise SPOD
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Vize
Sociální a další služby jsou dostupné v městech i ve spádových oblastech. Policie, obce, kraj a
organizace spolupracují na aktivitách prevence kriminality a rozvoje sociálních služeb. Je zajištěn
fundraising a financování prioritních aktivit.

Priority






Komunitní plánování společné pro 18 obcí Šluknovska
Osvěta – veřejnost a politici
Fundraising pro rozvoj sociálních služeb, zdroje EU
Romský asistent policie
Rozšíření lokality o vybrané obce mikroregionu Sever

Cíle a opatření
16. Dlouhodobý cíl Fundraising
16.1. Krátkodobý cíl Získání fundraisera pro LP a sociální služby
Preferovaná strategie – získání fundraisera a
Záložní strategie –
vzdělávání členů LP
zdroje ASZ
Krok/opatření
Termín
Zodpovídá
16.1.1. seznam
IV/2010
LK
kontaktů
17. Dlouhodobý cíl Komunitní plánování
17.1. Krátkodobý cíl PRSS
Preferovaná strategie – účast v pracovních
skupinách KP, získání zdrojů
Krok/opatření
Termín
17.1.1 podání žádosti o IV/2009
dotaci na PRSS
17.1.2. komunitní
II/2010
plánování

Komentář
Rizika - finance
Komentář
Kontakty na agentury,
zdroje na fundraising

Komentář
Rizika – nezájem
politiků
Komentář

Záložní strategie –
vyřazení z cílů
Zodpovídá
Kostka Krásná Lípa
Pověřené obce

Za účasti
poskytovatelů,
zadavatelů a uživatelů
služeb

Harmonogram a rozpočet
V tabulce jsou uvedeny předpokládané rozpočty aktivit v tis. Kč
Měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
Krok/opatření
16.1. seminář
3.
17.1. PRSS a
000
vzdělávání
17.1. kom. plánování 330

VIII

IX

X

XI

XII

10

Sestavila: Volfová Hana
Dne 21. 1. 2010
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Obec
Varnsdorf
Rumburk
Krásná Lípa
Chřibská
Rybniště
Jiřetín pod Jedlovou
Dolní Podluží
Horní Podluží
Česká Kamenice

Schváleno dne

Usnesením

Schváleno dne

Usnesením

Sdružení pro rozvoj
Šluknovského výběžku
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Přílohy
Situační analýza
Situace v lokalitě
V Ústeckém kraji je zpracován Plán rozvoje sociálních služeb a jsou za přispění fondu EU financovány
sociální služby ve Šluknovském výběžku.
Pro území Šluknovského výběžku byl pro roky 2004-2008 zpracován a 18 obcemi schválen komunitní
plán a vydán katalog služeb. Komunitní plánování pro 2009-2013 probíhá v současnosti.
V České Kamenici probíhá komunitní plánování.

Dávky hmotné nouze
Rumbursko
- ve správním obvodu pověřeného úřadu Rumburk tj. 20201 obyvatel
Dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí: za 1 měsíc podáno 370 žádostí pro 1155 osob. Z toho je
169 rodin s dětmi, které mají k dispozici na svou obživu pouze dávky hmotné ve výši existenčního
minima.
Ohroženo ztrátou bydlení je 293 osob, z toho 130 dětí z důvodu rizikového nájemního vztahu nebo
nevyhovujícího bydlení.
Bez přístřeší je 39 osob.
Dalších 10% osob nevyužívá dávky hmotné nouze, přestože by na ně měly nárok.
Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody je za rok cca 100 osob, z toho žádá o bydlení cca 15% a
o pomoc při hledání zaměstnání. Řízení o dávkách může trvat až 1 měsíc. Pokud jsou bez rodiny a
zůstávají v prvních dnech bez prostředků, pak často sáhnou k páchání trestné činnosti.
Varnsdorfsko
Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí - za 1 měsíc 383 pro 870
osob. Z toho je 164 rodin ostatních 219 osob jsou jednotlivci.
Bez vlastního bydlení, bej nájemního či podnájemního vztahu jsou 43 rodiny a 26 jednotlivců. Celkem
jde o 239 osob.
Tyto osoby jsou dlouhodobě ubytovány ve 4 ubytovnách ve Varnsdorfu (2 ubytovny jsou města - CSS
Varnsdorf). V CSS Varnsdorf jsou především ubytovány rodiny s dětmi, je zde 156 osob, z toho 86 dětí.
Ve zbylých ubytovnách je ubytováno 83 osob, z toho 47 dětí.
Ročně opustí výkon trestu odnětí svobody či výkon vazby cca 60 osob. Až na výjimky pomoc s
hledáním zaměstnání a bydlení nepožadují.
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SPOD
Rumbursko
Ve správním obvodu obce s pověřenou působností Rumburk tj. 34220 obyvatel:
Akutní ztráta bydlení byla řešena v 7/2009 v 6 případech, pro 6 rodičů a 16 dětí.
Domácí násilí 1-3 případy za měsíc.
Celkem 89 domácností žije v nevyhovujících podmínkách (bez vody, elektřiny, polorozpadlé a
chátrající domy…), tj. 417 osob z toho 273 dětí.
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou přes 80 ročně, z toho ukončení za rok cca 10 dětí. Z těchto 10
dětí se 30% vrací k rodičům, 40% má jinou formu bydlení, 30% jde do vazby nebo je pobyt neznámý.
Nejsou startovací byty.
Za rok 2008 řešeny trestné činy a přestupky:
- 30x věk do 15 let
- 90 x věk 15 - 18 let
- 35x věk do 15 let poruchy chování
- 5x věk 15-18 let poruchy chování.
Varnsdorfsko
Správní obvod obce s pověřenou působností Varnsdorf tj. 20650 obyvatel:
Celkový počet aktivních případů řešených orgánem SPOD v roce 2008 je cca 600. Počet dětí
s nařízenou ústavní výchovou je cca 40, z toho během roku je cca 10 dětem ústavní výchova
ukončena. Návrat do původní rodiny je 30 %, jiná forma bydlení je 60 %, 10 % trestná činnost nebo je
jejich pobyt neznámý.
Počty případů řešených kurátorem pro mládež:
o
výchovné problémy dětí do 15 let – 33 x
o
výchovné problémy mladistvých – 17 x
o
řízení o přestupku mladistvých – 17 x
o
trestná činnost dětí do 15 let – 9 x
o
trestná činnost mladistvých – 12 x.
Počet nahlášených případů domácího násilí, které byly řešeny SPOD – 3 x .
Týrané a zneužívané děti – 6 x .
Akutní ztráta bydlení – cca 2 případy za rok.
V roce 2008 bylo poskytnuto ubytování v Ubytovně pro matky s dětmi 6 matkám a 9 dětem.
V jednom případě byl přidělen městský byt, ostatní si cca po 3 až 6 měsících našly jiné vhodné
bydlení.
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Registrované sociální služby
Registrované sociální služby s vazbou na cílovou skupinu
služba
poskytovatel
WHITE LIGHT I
Kontaktní centrum pro
uživatele drog
Odborné sociální poradenství
Na Křižovatce, o. s.
Odborné sociální poradenství
Farní charita Rumburk
Sociálně aktivizační služby pro
Farní charita Rumburk
rodiny s dětmi
Terénní programy a základní
Krásná Lípa
poradenství
Terénní sociální programy
Varnsdorf
Nízkoprahové zařízení pro děti a Varnsdorf
mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a Farní charita Rumburk
mládež
Zavináč – klub pro mládež
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Rumburk - Jiříkov
Azylový dům
Cedr, o. s.
Noclehárna – 5 lůžek
Varnsdorf
Azylové domy pro matky s
Diecézní charita Litoměřice dětmi
DOMOV SV. M. MAGDALÉNY
Ostatní aktivity
aktivita
poskytovatel
Občansko – právní poradna
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Sociální šatník
Farní charita Rumburk
Terénní práce
Rumburk
Amari klub pro děti a doučování Krásná Lípa
Mateřské centrum Brouček
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV Varnsdorf
Klub exit – pro mládež 14-25 let APOŠTOLSKÁ CÍRKEV Varnsdorf
Klub kamarád – pro děti ze
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV Varnsdorf
Speciální školy
T-klub pro děti a mládež
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Mateřské centrum Koťátko
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Rumburk - Jiříkov
Mateřské centrum Rybička
Farní obec Starokatolické církve
ve Varnsdorfu
Mateřské centrum Beruška
Mateřské centrum Beruška, o.
s.
Volnočasové aktivity pro děti a
Čačipen, o. s.
mládež
Mateřský klub Včelička
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Ubytovna pro matky s dětmi
Varnsdorf
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Místo
Rumburk a Varnsdorf
Varnsdorf
Rumburk
Rumburk
Krásná Lípa
Varnsdorf
Varnsdorf
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Varnsdorf
Jiřetín pod Jedlovou

Místo
Krásná Lípa
Rumburk
Rumburk
Krásná Lípa
Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
Krásná Lípa
Rumburk
Varnsdorf
Krásná Lípa
Krásná Lípa
Krásná Lípa
Varnsdorf
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Školy
Mateřské školy
Mateřská škola, Česká
Kamenice, Palackého 141
Mateřská škola, Česká
Kamenice, Komenského 182
Mateřská škola Rumburk,
Komenského 864/8, okres
Děčín
Mateřská škola Rumburk,
Krásnolipská 463, okres
Děčín
Mateřská škola Rumburk,
Sukova 1047/4, okres Děčín
Mateřská škola Rumburk, V
Podhájí 277/12, okres Děčín
Mateřská škola Rumburk,
Vojtěcha Kováře 398
Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, okres
Děčín
Mateřská škola Dolní Podluží,
okres Děčín
Mateřská škola Horní
Podluží, okres Děčín
Mateřská škola, Jiřetín pod
Jedlovou, okres Děčín
Mateřská škola Varnsdorf,
Křižíkova 2757
Mateřská škola Varnsdorf, T.
G. Masaryka 2180
Mateřská škola Varnsdorf,
Seifertova 2471
Mateřská škola Varnsdorf,
Národní 1617
Mateřská škola Varnsdorf,
Pražská 2812
Mateřská škola Varnsdorf,
Nezvalova 2024
Mateřská škola Varnsdorf,
Poštovní 1428
Mateřská škola Chřibská,
okres Děčín
Mateřská škola Rybniště,
okres Děčín

Komenského 182

Česká
407 21 Kamenice
Česká
407 21 Kamenice

412 584
163
412 584
731

Komenského
864/8

408 01 Rumburk

412 332
309

Palackého 141

Krásnolipská 463

408 01 Rumburk

Sukova 1047/4

408 01 Rumburk

412 332
667
412 384
848
412 332
016
412 332
292

V Podhájí 277/12 408 01 Rumburk
Vojtěcha Kováře
398
408 01 Rumburk

Školní 558/10
Dolní Podluží 437

407 46

Krásná Lípa
Dolní
407 55 Podluží

Horní
Horní Podluží 205 407 57 Podluží
Jiřetín pod
Školní 263
407 56 Jedlovou

412 383
315
412 374
100

Křižíkova 2757
T.G.Masaryka
2180

407 47 Varnsdorf

Seifertova 2471

407 47 Varnsdorf

Národní 1617

407 47 Varnsdorf

Pražská 2812

407 47 Varnsdorf

Nezvalova 2024

407 47 Varnsdorf

Poštovní 1428

407 47 Varnsdorf

Chřibská 280

407 44 Chřibská

412 379
192
412 379
150
412 371
040
412 372
219
412 372
725
412 372
368
412 371
072
412 371
113
412 372
119
412 381 29
2

Rybniště 170

407 51 Rybniště

412 381 18
1

407 47 Varnsdorf

ms.ceskakamenice@worldo
nline.cz
mskomenskehock@volny.cz
ms.rbk@quick.cz
ms.krásnolipská@interdata.c
z
msrbksuk@interdata.cz
skolka.podhaji@centrum.cz
ms.vkovare@tiscali.cz
preyova@krasnalipa.cz
herbert.b@tiscali.cz
skolka.hornipodluzi@tiscali.c
z
obec@jiretin.cz
16msvdf@tiscali.cz
13msvdf@tiscali.cz
1msvdf@tiscali.cz
8msvdf@tiscali.cz
17msvdf@tiscali.cz
14msvdf@tiscali.cz
3msvdf@tiscali.cz
zs.chribska@quick.cz
skola.rybniste@worldonline.
cz

Základní školy
Základní škola

Dolní Podluží 364

407 55

Dolní Podluží

412 379 163

Základní škola

Chřibská 280

407 44

Chřibská

412 381 295

Základní škola

Rybniště 170

407 51

Rybniště

412 381 180

Základní škola

Bratislavská 994

407 47

Varnsdorf

412 372 371

Základní škola

Edisonova 2821

407 47

Varnsdorf

412 371 740

Základní škola

Karlova 1700

407 47

Varnsdorf

412 372 562

Základní škola

Nám. E. Beneše 469

407 47

Varnsdorf

412 372 627
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zs.dolnipodluzi@tiscali.cz
zs.chribska@quick.cz
skola.rybniste@worldonline.
cz
zsvdfbr@interdata.cz
zsvdfedi@interdata.cz
zskarlov@interdata.cz
zsvdfben@interdata.cz
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Základní škola
Seifertova
Základní škola a
Mateřská škola
Krásná Lípa,
okres Děčín
Školní 10

407 47

Varnsdorf

412 372 329

zsvdfv@interdata.cz

407 46

Krásná Lípa

412 383 315

Základní škola

Tyršova 1066/2

408 01

Rumburk

412 332 302

Základní škola

U Nemocnice 1132/5

408 01

Rumburk

412 332 730

Základní škola

Vojtěcha Kováře 85/31

408 01

412 332 081

Základní škola

Palackého 535

407 21

Rumburk
Česká
Kamenice

preyova@krasnalipa.cz
zstyrsova.rbk@isr.cz
zsnem@interdata.cz
jitka.hovor@zs01.rumburk.in
dos.cz

412 584 468

skola@zs-tgm.cz

Speciální školy
Speciální základní škola,
Rumburk, Dobrovského
nám. 378/12, příspěvková
organizace
Speciální základní škola,
Česká Kamenice, Jakubské
nám. 113, příspěvková
organizace
Speciální základní škola a
Mateřská škola, Varnsdorf,
T. G. Masaryka 1804,
příspěvková organizace

Dobrovsk
ého nám.
378/12

408 01

Rumburk

412
Mgr. Bc.
332
Vladimír Šamša 110

407 21

Česká
Kamenice

Mgr. Bc. Eva
Franzová

T.G.Masar
yka 1804 407 47

Varnsdorf

Mgr. Jaroslav
Červinka

Jakubské
nám. 113

412
582
672

spec.zs.rbk@
seznam.cz

nemají

www.specsk
specskoly.ck@ oly.
volny.cz
hyperlink.cz

skola@
specvdf.cz

nemají

Další zařízení
Základní umělecká škola,
Varnsdorf, Národní 512,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola,
Rumburk, Růžová 3/1416,
příspěvková organizace
Dětský domov, Krásná Lípa,
Smetanova 12, příspěvková
organizace
Dětský domov "Země dětí" a
Školní jídelna, Česká Kamenice,
Komenského 491, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže, Rumburk,
U stadionu 1133, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže, Varnsdorf,
Pražská 663, příspěvková
organizace
Dětský domov "Země dětí"
Česká Kamenice, Komenského
491, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Česká
Kamenice, příspěvková
organizace
Centrum dětí a mládeže, školní
jídelna a družina, Česká
kamenice, příspěvková
organizace

407
Národní 512 47

Varnsdorf

Jarmila
Šenová

412 375
454

zusvarnsdorf@
tiscali.cz

Růžová
3/1416

408
01

Rumburk

Mgr. Pavel
Kacafírek

412 332
067

zus.rumburk@
quick.cz

Smetanova
12

407
46

Krásná Lípa

Jana
Dykastová

412 383
275

detskýdomov@
krlipa.cz

Komenskéh
o 491

407
21

Česká
Kamenice

Mgr.Alena
Kuchařová

412 582
630

ddkamenice@
volny.cz

U stadionu
1133

408
01

Rumburk

Helena
Švábová

412 332
436

ddm@
rumburk.cz

Pražská 663

407
47

Varnsdorf

412 372
Ivana Jägrová 217

ddmvdf@
interdata.cz

Komenskéh
o 491

407
21

Česká
Kamenice

Mgr.Alena
Kuchařová

412 582
630

ddkamenice@
volny.cz

Komenskéh
o 481

407
21

Česká
Kamenice

Eva Halířová

Dukelských
hrdinů 328

407
21

Česká
Kamenice

Aleš Vlček

412 582
815

info@cdmck.cz
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Střední a vyšší odborné školy
Gymnázium,
Rumburk,
příspěvková
organizace
Gymnázium,
Česká
Kamenice,
příspěvková
organizace
Vyšší
odborná
škola a
Střední
průmyslová
škola,
příspěvková
organizace
Střední
škola služeb
a cestovního
ruchu,
Varnsdorf,
příspěvková
organizace a
VOŠ
Střední
lesnická
škola a
Střední
odborná
škola
sociální,
Šluknov,
příspěvková
organizace
Střední
zdravotnická
škola a
Obchodní
akademie,
Rumburk,
příspěvková
organizace
Střední
průmyslová
škola
technická,
Varnsdorf,
příspěvková
organizace
Střední
odborná
škola
mediální
grafiky a
polygrafie,
Rumburk,
příspěvková
organizace

Komenské
ho 10

Komenské
ho 288

Mgr.
Roman
Kroutil

408
15

Rumbu
rk

407
21

Mgr.
Česká
Ivana
Kameni Mastíko
ce
vá
412 582 202

412 332 491

407
47

Varnsd
orf 5

Ing. Bc.
Jan
Hodničá 412 315 022, 412
k
315 033

Bratislavsk 407
á 2166
47

Varnsd
orf

Ing.
Petr
Kotulič

T.G.Masar
yka 580

Mgr. Bc.
Rudolf
Šluknov Sochor 412 386 337

Mariánská
1100

Františka
Nohy
6/959

Karoliny
Světlé
2703

Jiříkovská
840/4

407
77

408
30

407
47

408
01

412354776

Rumbu
rk

PaedDr.
Bc.
Milan
Jirsák

Varnsd
orf

Ing.
Františe
k Hricz 412 372 632

Rumbu
rk

PaedDr.
Bc.
Svatopl
uk
Kubeš

412332516, 412
332 434

412 332 320,412
332 072
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reditelstvi@
gymrumburk.cz

http://www.gymru
mburk.cz

info@
gymnazium-ck.cz

http://web.gymnazium
-ck.cz/

info@
vosvdf.cz

http://www.vosvdf
.cz

info@
sosvdf.cz

http://www.sosvdf
.cz/

sochor@
lesnickaskola.cz

http://www.lesnic
ka-skola.cz

jirsak.m@
szds-oa.cz

http://www.szds-oa.cz

info@
sstvdf.cz
frantisek.hricz@
sstvdf.cz

http://www.sstvdf.
cz

sk@sosmqp.cz

http://www.sosmg
p.cz
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Biskupské
Střelecká
gymnázium 1800
Střední
odborná
škola
managemen
tu a
práva,s.r.o.
Žitná 12

407
47

Varnsd
orf

412 372 426

4080 Rumbu
1
rk

Jaroslav
Grundz 414 120 375,
a
608 839 178

cunat@bgv.cz

sosmap.rumburk@sezn
am.cz
www.sosmap.cz

V roce 2010 se připravuje sloučení středních škol zřizovaných krajem.

Dotační program na podporu romských žáků na středních školách
Škola
Střední odborná škola
managementu a
práva,s.r.o. – všechny
pobočky vč. pobočky v
Rumburku
Střední škola služeb a
cestovního ruchu
Gymnázium Česká
Kamenice
Střední průmyslová
škola technická,
Varnsdorf, Karolíny
Světlé 2703,
příspěvková
organizace
VOŠ a SPŠ Varnsdorf

město

Kolín

Počet
podpořených žáků

Částka

Průměr Kč/žáka

1 329 300 Kč

6.300 Kč

117 000 Kč

4.680 Kč

211

Varnsdorf

25

Česká
Kamenice

1

5 400 Kč

5.400 Kč
3.900 Kč

Varnsdorf

3

11 700 Kč

Varnsdorf

1

6 200 Kč
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6.200 Kč
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