Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny
Rozvoj Tanvaldska, z.s.

VÝCHODISKA PRO STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Situace v území:
• zvýšená míra sociální problémovosti → velká skupina nízkopříjmového obyvatelstva,
nižší úroveň vzdělání obyvatel, nižší pracovní, ekonomické a sociální kompetence části
obyvatel – vysoká míra ohrožení sociálním vyloučením nebo prohlubující se stávající
sociální vyloučení
• existující či potenciální riziko hmotné nouze zejména rodin s dětmi → riziko zvýšeného
výskytu sociálně patologických jevů (kriminalita, závislosti, domácí násilí, zanedbání
péče o děti)
• zvýšené riziko závadového chování dětí a mládeže z ohrožených rodin (záškoláctví,
závislosti)
• vysoké riziko pokračujícího zadlužování a celková ztráta ekonomické samostatnosti
(nízkopříjmové skupiny obyvatel)
• nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež
• nedostatečné
řešení
situací
formou
registrovaných
sociálních
služeb
(institucionalizace, nutnost dojíždění, nepravidelnost)
Cílové skupiny:
• nízkopříjmoví senioři bez zázemí širší rodiny
• rodiny s dětmi
• nízkopříjmoví rodiče samoživitelé
• děti a mládež
• NEETs
• osoby ohrožené závislostmi
• osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
Aktivity s podporou OPZ+:
Komplexní řešení provázáním aktivit
a) aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce, komunitní centra
b) sociální práce, posílení kompetencí obcí
c) posilování rodinných vazeb – příměstské komunitní tábory, programy pro rodiny
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Preventivní, osvětové, vzdělávací a zájmové aktivity zaměřené na aktivizaci cílových skupin,
podporu rozvoje klíčových kompetencí (sociální, ekonomické, pracovní, vzdělávací), motivaci
k práci a ke vzdělávání, vštěpování běžných návyků (hygienických, stravovacích,
společenských), vše pravidelnou, opakující se a dostupnou komunitní prací se zapojením
stávajících subjektů v této oblasti, osobností, vzdělávacích zařízení, obcí či neziskových
organizací. Aktivity se zaměří též na tvorbu příznivého a motivujícího prostředí pro trávení
volného času lidí z cílových skupin. Budou rozvíjet komunitní vazby (mezigenerační, rodinné,
sousedské) a aktivizovat účastníky k podílení se na společných aktivitách. Významnou měrou
budou přispívat k přirozenému sociální inkluzi.
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