
1. Vize, cíle a opatření 
 

 

1.1 Vize 
 

 

Horní Pomoraví je zdravým regionem po všech stránkách a život na jeho 

území je radostný, spokojený a v harmonii s přírodou. 

Region je ekonomicky prosperující s nízkou mírou nezaměstnanosti. 

Charakteristickým znakem regionu je jeho zemědělský charakter s důrazem 

na ochranu životního prostředí a prosperující regionální trh. 

Jedná se o území zajímavé a přitažlivé, plné turistů a zároveň bezpečné a 

atraktivní pro jeho obyvatele, kteří v něm chtějí žít, vychovávat zde své děti a 

zároveň jeho obyvatelé mají dostatek pracovních příležitostí a prostoru pro 

originální a kreativní činnost. 

Horní Pomoraví je regionem učícím se, otevřeným vzdělávání a pečujícím o 

potřebné. 

 

 

1.2 Cíl:  Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné  
 

Cílem je kvalitní sociální síť umožňující pomoc potřebným. 

V rámci cíle je kladen důraz na spokojenost obyvatel regionu, zajištění péče, která umožňuje co 

nejvíce samostatný život sociálně potřebným a v případě potřeby pak kvalitní odbornou péči. V rámci 

cíle je podporován „aktivní život“ sociálně potřebných, včetně vzdělávání a využití jejich volného 

času, dovednostního a vědomostního potenciálu pro rozvoj komunity. 

Cíl podporuje infrastrukturu v oblasti sociální péče stejně jako doprovodné zázemí – vybavení, 

pomůcky, mobiliář.  

Cílem je poskytování kvalitních a odborných sociálních služeb zahrnující poradenské služby a také 

dobrovolnické služby. 

 



1.2.1 Opatření:  Moderní sociální infrastruktura 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování sociálních objektů, a to jak budov, tak venkovních 

ploch. Zahrnuje stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, 

ploch včetně rozvodů, elektroinstalace, vytápění a sociálního zařízení. Součástí jsou také stavební 

výdaje na vnitřní i venkovní vybavení (mobiliář), hardware a software, informační a komunikační 

technologie pro zvyšování kvality života a trávení volného času sociálně slabých či sociálně 

vyloučených osob. 

Aktivita:  Rekonstrukce sociálních objektů 

Aktivity zahrnují rekonstrukce budov sociálních zařízení, včetně objektů, které jsou využívány pro 

trávení volného času sociálně potřebných, sociálně slabých, sociálně vyloučených či seniorů. 

 

Aktivita:  Budování sociálních objektů 

Aktivity zahrnují budování, výstavbu sociálních objektů a doplnění stávajícího vybavení o nové prvky 

– např. zahrady, hřiště, další zázemí pro volnočasovou či vzdělávací/ výchovnou činnost 

 

Aktivita: Vybavení sociálních objektů 

Aktivity zahrnují pořízení a doplnění stávajícího zázemí o nové vybavení/ o nové prvky 

 

 

1.2.2 Opatření:   Kvalitní sociální služby 

Opatření zajišťující poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby potřebné  

 

Aktivita: Poskytování základních sociálních služeb 

Aktivity zajišťující poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby potřebné. 

Podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a 

ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce. Aktivní pomoc osobám sociálně vyloučeným 

či sociálním vyloučením ohrožených se zajištěním přístupu k sociálním službám, službám pro rodiny a 

děti a dalším navazujícím službám. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v 

sociálně vyloučených lokalitách (zohledňujících rovněž kriminalitu a veřejný pořádek), včetně 

zkvalitňování mechanismu dobré praxe. Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, 

rasového, národnostního nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 

věku, sexuální orientace apod.  Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence 

kriminality. 

Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů (úroveň obcí, svazky obcí, 

mikrokregiony, území místních akčních skupin apod.) sociálními službami, službami pro rodiny a děti 

a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování osob v jejich přirozeném prostředí. 

 

Aktivita: Poskytování doprovodných sociálních služeb 

Aktivity zajišťující poskytování kvalitních návazných sociálních služeb např. rozvoz obědů, dovoz 

k lékaři, půjčování zdravotnických pomůcek, další terénní služby apod. 

 



1.2.3 Opatření:   Sociální začleňování a sociální ekonomika 

Opatření je zaměřeno na aktivní začleňování sociálně vyloučených osob, zejména za účelem 

zvyšování jejich zaměstnatelnosti. 

 

Aktivita: Sociální začleňování 

Aktivita podporující činnosti místní samosprávy v oblasti sociálního začleňování (tvorbu a naplňování 

střednědobých rozvojových strategií) a spolupráci samospráv s NNO, orgány státní správ (ÚP), 

zaměstnavateli včetně aktivního zapojení místních obyvatel. Náplní činnosti bude tvorba nástrojů a 

preventivních opatření související se sociálním začleňováním. 

Součástí bude zapojování osob sociálně vyloučených do procesu rozhodování s využitím metod 

komunitní práce.  

Zahrnuje podporu sociálně vyloučených osob prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a 

děti apod. se zaměřením na zapojení se do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti 

Aktivity posilující sociální kapitál, vzájemnost a sociální soudržnost v místě/komunitě.   

 

Aktivita: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Podpora rozvoje sociální ekonomiky, která je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování osob 

ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob - včetně systému pro vzdělávání 

podnikatelských subjektů. Zlepšování informovanosti a povědomí o principech sociálního podnikání a 

jeho přínosech, spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, přispět ke zvýšení 

kvality (udržitelnosti a sociálního dopadu) sociálních podniků a podpůrných institucí (vzdělávacích, 

poradenských a finančních) a celkově tak podpořit udržitelný rozvoj infrastruktury pro tyto podniky. 

Výsledkem by mělo být rozšíření resp. zvýšení počtu a rozvoj sociálních podniků a jejich podpůrných 

institucí a zvýšení jejich kvality (sociálního dopadu a udržitelnosti).  

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení 

systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (včetně zapojení soukromého 

sektoru) – včetně zavedení vzdělávacích programů a poradenství souvisejícího se zřízením, provozem 

a marketingem sociálního podniku; 

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj komunálních sociálních podniků, včetně 

společensky odpovědného zadávání zakázek. 

 

1.2.4 Opatření: Aktivní stáří 

Opatření zahrnuje volnočasové aktivity seniorů, projekty aktivizující seniory – např. univerzita třetího 

věku. Aktivity zaměřené na vzdělávání seniorů 

 

Aktivita: Vzdělávání seniorů 

Aktivity poskytující vzdělávání – semináře, kurzy, exkurze, univerzita třetího věku.  

Aktivita: Aktivizace seniorů 

Aktivity využívající potenciál seniorů pro práci v komunitě – předávání znalostí, dovedností. 

Mezigenerační aktivity 

 



1.2.5 Opatření:   Komunitní centra a odborné poradenské služby 

Opatření zahrnuje zakládání komunitních/poradenských center. Instituce, které poskytují primární 

pomoc v nouzi sociálně potřebným. 

 

Aktivita: Komunitní centra 

Aktivity zaměřené na zakládání komunitních/poradenských center. Instituce, které poskytují primární 

pomoc v nouzi sociálně potřebným…….. 

 

Aktivita: Poradenské služby 

Aktivity spojené s poskytováním poradenských / terénních služeb osobám sociálně potřebným – 

matky s dětmi v nouzi, alkoholici, drogově závislí, propuštění z výkonu trestu apod. 

 

1.2.6 Opatření:    Dobrovolnictví 

Činnosti spojené s poskytováním dobrovolnické práce ve prospěch sociálních služeb. Opatření je 

zaměřeno na budování sítě dobrovolníků a zajištění podmínek pro jejich činnost, vč. jejich vzdělávání. 

 

Aktivita: Dobrovolnické práce 

Aktivity spojené s poskytováním dobrovolnické práce v oblasti sociálních služeb. Budování zázemí pro 

dobrovolnickou činnost – pořízení nezbytného vybavení 

 

Aktivita: Vzdělávání dobrovolníků 

Aktivity vzdělávání, odborného růstu osob, které by chtěly působit jako dobrovolníci. Přenos 

znalostí 

 

 


