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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit  
v obci Krásná Lípa v období 2023–2027 

 
 
 
Hlavním cílem města je vytváření klimatu, v němž jednotlivci i rodiny dobře prosperují, cítí se v bezpečí a mohou se podílet na společném rozvoji a péči o 

místo, kde žijí. Město bude:  

⮚ posilovat pocit sounáležitosti a bezpečí, vytvářet prostor pro služby komunitního typu  

⮚ rozvíjet a podporovat potřebné služby pro občany, zvyšovat jejich kvalitu, odbornost a prostupnost (návaznost) 

⮚ rozvíjet mezioborovou spolupráci 

⮚ podporovat zaměstnanost a sociální začlenění znevýhodněných osob, rozvíjet potřebnou infrastrukturu a zázemí  

 
Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty: 

● Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Šluknovského výběžku  
● Plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje 
● Plán prevence kriminality 2022–2026 města Krásná Lípa 

 
Komunitní plán (dále KP) je přijat pro území obce Krásná Lípa. Některé vybrané služby a aktivity jsou regionální. 
 
Veřejné projednání se uskutečnilo ve dnech 4. 11. 2022 – 28. 11. 2022 
 
Schváleno usnesením ZM č. 2 – 29/2022 ze dne 5. 12. 2022 
 
V Krásné Lípě dne 20. 12. 2022              ______________________ 
               Jana Drobečková 
                       místostarostka 
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Popis situace 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2022 3393 

Z toho dětí do 15 let 568 

Z toho osob nad 60 let  931 

Z toho ekonomicky aktivních 1788 

 
 

Zařízení Kapacita Provozovatel služby 

Základní škola 500 ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Mateřské školy 100 ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Školní družina, školní klub 90 ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Komunitní centrum 45 Kostka Krásná Lípa 

T klub – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 25 Kostka Krásná Lípa 

Dům se sociální službou I 32 (29 bytů) Město Krásná Lípa 

Dům se sociální službou II 34 (28 bytů) Město Krásná Lípa 

Domovy pro seniory, Nemocniční ul. 95 Ústecký kraj, Domovy pro seniory Šluknov – 
Krásná Lípa 

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 135 Hlavní město Praha 

Dětský domov 24 Ústecký kraj 
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Bydlení: 
Město má ve vlastnictví 144 bytů, které pronajímá dle pravidel. Nájem je stanoven na 50 Kč/metr a 70 Kč/metr podle lokality. Jedná se o výhodnější cenu, 
než nabízí trh s byty v regionu (např. Sreality.cz 10.000 Kč/měsíc). 
Město v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině vyčlenilo 3 byty pro osoby s dočasnou ochranou. Nájem je poskytován zdarma, a to po dobu výplaty 
kompenzačního příspěvku ze strany Ústeckého kraje. Na území města žije cca 50 osob s dočasnou ochranou. 
Soukromí vlastníci poskytují na území města nájemní bydlení i pro nízkopříjmové osoby – nájemníkům je vyplácena dávka na bydlení či doplatek na bydlení.  
Většinou je před podpisem smlouvy požadována kauce ve výši násobku nájmu. 
Na území města chybí dostupné bydlení pro vícečetné rodiny, či nízkopříjmové rodiny/osoby. Aktuálně jedna osoba žije na ulici, počet osob v nestabilním 
bydlení není evidován. Řada nemovitostí je v exekučním prodeji. 
V následujícím období je připravována transformace pobytové služby DZR Krásná Lípa (tvz. Palmovka). V souvislosti s tím bude poptávka po samostatném 
bydlení pro uživatele služby zejména v Rumburku a Krásné Lípě, tak aby jim byly dostupné veřejné služby. 
Město podporuje dostupnost kvalitního bydlení Dotačním programem na podporu výstavby rodinných domů, Programem na podporu oprav střech, plotů a 
fasád. 
 
Vzdělávání, volný čas a služby pro děti 
Město Krásná Lípa zřizuje Základní školu a Mateřskou školu Krásná Lípa, p.o.. Ta provozuje dvě mateřské školy, základní školu, školní družinu, školní jídelnu a 
sportovní areál s tělocvičnou. 

Počet žáků ZŠ 348 

Počet žáků MŠ 86 

Děti s dočasnou ochranou jsou od 1.9.2022 integrované do vzdělávacího systému. 
 
Kostka je členem Platformy pro včasnou péči, která se zaměřuje na péči o děti do 8 let věku. 
Kostka poskytuje předškolní Klub Včelka s kapacitou 12 dětí, zajišťuje ročně podporu pro cca 25 dětí a jejich rodičů. Cílem je přestup do hlavního 
vzdělávacího proudu a přirozený vývoj ohrožených dětí. Potýká se s problémy ve financování. 
Kostka poskytuje sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve dvou klubech. V Amari klubu dětem od 6 do 11 let a v T-klubu dětem od 11 do 
26 let.  Služba poskytuje individuální sociální podporu a pomoc dětem, podporu ve vzdělávání a smysluplném trávení volného času. 
Kostka poskytuje studentům SŠ retrostipendia Albatros ve spolupráci s Člověkem v Tísni. Aktuálně je podporováno 34 studentů. Cílem je podpořit dokončení 
střední školy. Podporováni jsou také studenti VŠ. 
 
V obci pracuje s dětmi 10 spolků. 
Schrödingerův institut zajišťuje v Krásné Lípě Kočičí akademii (práce s dětmi na přípravě tašky do školy, vypracování úkolů, atp.), basketball, florbal, 
čtenářský klub.  
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Dle Mapy vzdělávacího ne/úspěchu v ORP Rumburk nedokončí ZŠ 14,5 % dětí – průměr ČR 4,4 %. Neprospívá 3,6 % - průměr ČR 1,4 %. Počet zameškaných 
hodin za rok je 95,3 h – průměr ČR 87,5 h. Index vzdělávacích problémů je na stupnici od 1 do 5 na stupni 5 velmi vysoký. Index destabilizující chudoby, která 
ohrožuje rodiny je zejména exekuce rodičů, nízké vzdělání, vyloučené lokality, nezaměstnanost a bytová nouze. Zdroj www.mapavzdelavani.cz 
V datových podkladech Indexu sociálního vyloučení se v minulých letech počet předčasných odchodů ze vzdělávání pohyboval mezi 30-35 % oproti 
ukončenému základnímu vzdělání. 
PAQreport z ORP Rumburk v porovnání s dalšími lokalitami popisuje výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci v regionu. 
Vzdělávací neúspěšnost výrazně ovlivňuje destabilizující chudoba (rodiče v exekuci, mnohočetné exekuce, děti v bytové nouzi, vyloučené lokality, 
nezaměstnanost a nízká vzdělanost rodičů). Dále situaci ovlivňuje nedokončování ZŠ, propadání, propadání v 1. třídě, absence v ZŠ, neúčast v předškolním 
vzdělávání, podíl nekvalifikované výuky, počet asistentů ve školách, chybějící psycholog nebo speciální pedagog ve škole a další. Dokument obsahuje velký 
počet doporučení pro zlepšení situace.  
 
Rodina 
Mateřské centrum Beruška pracuje s rodiči s dětmi na rodičovské dovolené, prostory má zapůjčeny od ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kapacita je 15 dětí. 
Kostka provozuje sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny v krizi. Služba je regionální. Spolupracuje s OSPOD Rumburk, školami, obcemi a 
institucemi v regionu. Služba podporuje integraci osob s dočasnou ochranou. 
V obci je omezena (kapacitně, vzdáleností dojezdu) dostupnost dětského lékaře, zubaře a zubní pohotovosti, porodnice a ženského lékaře. Služby pro 
podporu mateřství a rodičovství jsou dostupné v Rumburku a Varnsdorfu. 
Škola i NZDM pro děti zajišťují programy zdravého životního stylu, Zdravé 5, sportovní aktivity a plavání. NNO se zaměřují na setkávání otců s dětmi, rodin 
s dětmi, vegepikniky a zdravé snídaně. Rodiny mají zájem o zdravé stavování ve školní jídelně. Město ve spolupráci s NNO pořádá kulturní a sportovní 
aktivity pro rodiny s dětmi (Pohádkový les, karneval, rodinný maraton apod.) 
Krásná jurta, SNPČŠ, SI a další pořádají dětské prázdninové tábory a pobyty. 
Město plánuje výstavbu dětského hřiště pod sídlištěm a bude dokončen skatepark pod Cimrákem včetně nové oddychové zóny.  
 
Senioři a osoby s hendikepem 
Město Krásná Lípa má dva domy se sociální službou, kde jsou byty přidělovány osobám se sníženou soběstačností a seniorům. Je zde 32 a 34 bytů. Sociální 
služby Osobní asistence zde poskytuje zejména Kostka Krásná Lípa nebo další poskytovatelé služeb z regionu. Kostka standardizuje paliativní přístup ve 
spolupráci s dalšími subjekty, tak aby poskytovala potřebnou podporu lidem v závěru života v domácím prostředí. 
Město má plán postavit třetí Dům se sociální službou s kapacitou 29 bytů pro osoby se sníženou soběstačností a seniory. 
Soukromý investor plánuje zrekonstruovat objekt s kapacitou 31 bytů pro osoby se sníženou soběstačností a seniory. 
Město organizuje akce pro seniory např. Den úcty ke stáří. Kostka organizuje pro seniory výlety, tvořivé dílny, jógu apod. 

http://www.mapavzdelavani.cz/
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V některých veřejných budovách chybí přístupy pro imobilní (městský úřad, knihovna, pošta ad.), je upraveno zvonkem a donáškou. Město již projektuje 
výtah v budově radnice. 
 
Zaměstnanost, sociální podnikání 
Nezaměstnanost v okrese Děčín je v 7/2022 ve výši 4,6 % (ČR 3,3 %) tj. 3974 osob, počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je 2,8. Nízkokvalifikované 
osoby, osoby zadlužené či v exekuci se opakovaně vrací do evidence Úřadu práce. Je zde také neevidovaný počet osob mimo registraci Úřadu práce. Osoby 
bez dokončeného základního vzdělání není možné zařadit do rekvalifikace. V regionu je vysoký počet nezaměstnaných osob s nízkou kvalifikací.  
Dokončit si základní školu lze pouze v Děčíně.  
Počet osob vzdělání nebo neúplných základním vzděláním v evidenci UP (rok 2021) je v obci 71, s ZŠ a praktickou školou 30, s nižším středním vzděláním 41 
 
V Krásné Lípě jsou sociální podniky Čokoládovna Mana a Kavárna U Frinda. Sociální podniky vytváří 25 pracovních míst. 
Město a jeho příspěvkové organizace vytváří dotovaná pracovní místa pro uchazeče – 17 pracovních míst  
 
Bezpečí 
Dle mapy kriminality bylo na území města za období 1.10.2021 - 30.9.2022 spácháno: 
12 násilných činů 
15 krádeží vloupáním 
8 krádeží 
4 podvody 
13 jiné majetkové skutky 
3 obecně nebezpečné činy 
3 toxikomanie 
386 přestupků 
V porovnání s dalšími městy v regionu lze konstatovat, že místní oddělení PČR je aktivní, nemá vysoký práh a řeší násobné počty přestupků. Situace je 
stabilizovaná. PČR avizuje změny v organizaci složek, tj. snižování počtu policistů, zvětšování území a zastupování chybějících policistů v ostatních obcích, což 
má za následek nižší počet policistů na území obce. 
Město mělo do konce roku 2021 asistenta prevence kriminality, dál má zájem místo zřizovat. 
 
Sociální vyloučení 
Index sociálního vyloučení měří míru sociálního vyloučení v obcích. Zahrnuty jsou klíčové ukazatele – příjemci příspěvku na živobytí, na bydlení, osoby 
v exekuci, nezaměstnané osoby a předčasné odchody ze vzdělávání. 
Krásná Lípa je na mapě červeně na horní hranici indexu v rozpětí 12-30 z 30. Od roku 2016 se kategorie indexu nemění. 
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V obci je pět vyloučených lokalit (dle GAC) a další místa kde žijí osoby ohrožené chudobou. 
Na mapě exekucí jsou data z roku 2019. Na území obce je 659 osob v exekuci, tj. 19,84 %. Celkový počet exekucí je 3119. Průměrný počet exekucí na osobu 
je 5,5. Nejvíce osob je s 3-9 exekucemi. V osobním bankrotu je 75 osob. 
 
Kostka poskytuje Odborné sociální poradenství. Úvazek poradců je 0,6. Kostka ve spolupráci s právníkem zajišťuje přípravu podkladů a podání návrhů na 
insolvenci. Poskytuje klientům podporu v oddlužení v Milostivém létu. Občansko právní poradenství poskytuje JUDr. Pražák dvakrát měsíčně zdarma. 
Poradenství je poskytováno i v dalších oblastech – rodinné právo, trestní právo, občanský zákoník, dávky, instituce a úřady apod. 
Kostka má terénní pracovnice, které pracují s lidmi v nepříznivé sociální situaci. Pomáhají jim řešit celé spektrum problémů, jsou také zapojeny do integrace 
osob s dočasnou ochranou. Kostka poskytuje potravinovou a materiální pomoc, má k dispozici sbírku ošacení.  
Kostka poskytuje ve výběžku Sociálně aktivizační služby pro rodiny v krizové situaci. V obci pracuje s rodinami v krizi. 
Kostka provozuje komunitní centrum a T-klub. 
Osoby závislé na návykových látkách mohou využívat služby White Light Rumburk. 
 
Agentura pro sociální začleňování spolupracuje pouze s obcí Rumburk. 
Kostka je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a České asociace streetwork. 
 
Sociální a zdravotní služby 
V Krásné Lípě působí sociální služby místní či regionální. Město je také veřejným opatrovníkem 68 osob s omezenou svéprávností. 
 

sociální služba poskytovatel Okamžitá kapacita/počet klientů za 
rok 

poznámka 

Osobní asistence Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa 

8/100 regionální služba, půjčovna 
kompenzačních pomůcek 

Terénní programy Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa 

1/150 Potřeba navýšení na 2 

Odborné sociální poradenství 
Občansko-právní poradenství 

Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa 

1/100 regionální, potřeba navýšení na 2, 
insolvence 
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Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa 

5/60 rodin Regionální služba,  

Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa 

4+1/300 rozšíření terénu a školního terénu, 
podpora studentů Retrostipendia 

Klub Včelka  Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa 

12/25 Děti od 3 do 6 let 

Komplexní domácí zdravotní péče Noema – komplexní zdravotní péče, 
s.r.o., Luční 283/27, Rumburk 

 Hrazena zdravotní pojišťovnou, dle 
rozhodnutí ošetřujícího lékaře 

Domov se zvláštním režimem Krásná 
Lípa (Tzv. Palmovka) 

DZR Krásná Lípa, Čelakovského 
40/13, Krásná Lípa 

135 prochází transformací 

Domov se zvláštním režimem Krásná 
Lípa 

Domov pro seniory Šluknov – Krásná 
Lípa, p.o., Křečanská 630, Šluknov 

95  

Dětský domov  Dětský domov a školní jídelna 
Krásná Lípa, Dittrichova 12, Krásná 
Lípa 

24 komunitní zahrada Divizná 

Pečovatelská služba Domov Srdce v dlaních – sociální 
služby Jiříkov, Filipov 65, Jiříkov 

5 Regionální služba 

Osobní asistence Domov Srdce v dlaních – sociální 
služby Jiříkov, Filipov 65, Jiříkov 

1 Regionální služba 

Osobní asistence Agentura KROK, o.p.s., Palackého 
205/4, Rumburk 

2 Regionální služba 

Domácí hospic Česká Kamenice Charita Česká Kamenice, Tyršova 
350/ Česká Kamenice 

5 Regionální služba 
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Terénní programy Cedr – komunitní spolek, Křižíkova 
918/32, Krásná Lípa 

6 Regionální služba 

Terénní programy – závislosti WHITE LIGHT 1, z.ú., Třída 9. května 
1127/25, Rumburk 

3 Regionální služba 

 

Katalogy sociálních služeb 

 
Katalog Ústeckého kraje 
Spektrum sociálních služeb, poskytovatelů včetně kontaktů, provozní doby a popisu je vedeno Ústeckým krajem elektronicky v Katalogu sociálních služeb 
Ústeckého kraje adresa http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ 
 
Katalog sociálních služeb, zdravotní péče a dalších služeb Šluknovska 
www.prosluknovsko.cz  
místní katalog sociálních služeb, zdravotní péče a dalších služeb pro občany Šluknovska 
 
 
 
 
 

  

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
http://www.prosluknovsko.cz/
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Komunitní plán – cíle a opatření společné 

 

Cíle Opatření Realizátor 

1. Zajištění informovanosti o službách a 
činnostech  

Informace o službách a aktivitách pro občany – 
bannery, sociální sítě, Vikýř, web města, výstavní 
systém apod., informace o dění pro zastupitele 

Město Krásná Lípa  

Umístit odkaz na Katalog služeb UK a 
prosluknovsko.cz na web města 

Město Krásná Lípa  
 

Informační letáky o službách na dostupných 
místech na MěÚ 
Pořádat Dny otevřených dveří apod. 
Zveřejňovat Výroční zprávy 

Poskytovatelé služeb 

Proškolení zaměstnanců MěÚ o dostupných 
sociálních službách  

Město Krásná Lípa 

2. Přenos potřeb občanů do regionálních a 
krajských strategických dokumentů 
 

Přenos potřeb do regionálních a krajských 
dokumentů – účast v pracovních skupinách, 
zajištění podkladů pro Komunitní plán Šluknovska 
a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Ústeckého kraje (vč. APRSS) 

Město Krásná Lípa  
Poskytovatelé služeb 
 
 
 

Zajistit průzkum potřeb občanů a jejich 
spokojenosti, pocit bezpečí 

Město Krásná Lípa  
 

Účast v krajské pracovní skupině prorodinné 
politiky 

Město Krásná Lípa 

Spolupráce s obcemi v regionu – společný postup 
ve věci zajištění služeb pro občany,  
spolupráce s MAS Český sever  

Město Krásná Lípa 

3. Mezioborová spolupráce s partnery, 
zapojování do odborných sítí, podpora 

Monitoring dopadu migrace na místní lokality, ve 
spolupráci se službami 

Město Krásná Lípa 
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návaznosti služeb a rozvoj služeb dle potřeb 
uživatelů 

Spolupráce obce s koordinátorem služeb ORP 
Rumburk při zajištění potřebných služeb pro 
občany 

Město Krásná Lípa 

Spolupráce v pracovních skupinách a mezioborová 
spolupráce s poskytovateli služeb a ost. služeb 

Poskytovatelé služeb 

Spolupráce v ZŠ týmech/týmech pro děti a mládež ZŠ a MŠ Krásná Lípa, poskytovatelé služeb 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, 
APSS, ČAS. Platformou pro včasnou péči  

Kostka Krásná Lípa 
 

4. Zajištění zdrojů pro poskytování služeb Spolufinancování vybraných sociálních služeb Město Krásná Lípa  

Jednání s MAS, ORP Rumburk a ORP Varnsdorf na 
zřízení Sociálního fondu na dofinancování 
vybraných sociálních služeb v regionu, zejména 
služeb prevence (klient neplatí)  

Město Krásná Lípa 

5. Zvyšování kvality služeb a sociální práce Vzdělávání pracovníků, supervize, stáže a příklady 
dobré praxe 

Poskytovatelé služeb 
 

Vzdělání pro Opatrovníka – ZoZ  Město Krásná Lípa 

Využívání nástrojů koordinované práce s rodinou 
např. interdisciplinární tým, případové konference, 
tým pro mládež, vzdělávání kompetentních osob, 
zajištění externího odborníka a jasné struktury 
jednání 

Město Krásná Lípa, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
poskytovatelé služeb, PPP Rumburk, OSPOD 
Rumburk a další 

Oblast služby pro děti a mládež, vzdělávání, volný čas 

 

Cíle Opatření Realizátor 

6. Včasná péče o děti ze sociálně slabého 
nepodnětného prostředí do 8 let věku 

Včasná Identifikace ohroženého dítěte – využití 
karty ohroženého dítěte KID  

Kostka Krásná Lípa, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
poskytovatelé služeb 

Včasná sociální práce v rodinách v krizi, podpora 
osob s dočasnou ochranou a jejich integrace  

Kostka Krásná Lípa – služba SAS pro rodiny 
s dětmi, Klub Včelka, NZDM, OSP, ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa, spolupráce s odborníky v regionu 
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Podpora přirozeného vývoje dítěte a podpora 
nástupu do MŠ a ZŠ – předškolní příprava 
klub/dětská skupina pro děti a podpora 
rodičovských kompetencí, depistáž  

Kostka Krásná Lípa - Včelka  
 

Inovativní metody ve vzdělávání, předškolní 
vzdělávání, předškolní výchova, mateřské školy 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Identifikace důvodů nedocházky dětí do MŠ 
(povinná školní docházka) a přijetí opatření např. 
příspěvky na obědy, spolupráce se službou, 
podpora asistenta, vzdělávání pedagogů, 
spolupráce se sociálními službami a SPOD 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Podpora docházky do MŠ a Včelky, prevence v 
rodinách (pomůcky do školy, hygiena, péče o 
dítě, paraziti, nemoci apod.) viz. Preventivní 
balíčky  

Kostka Krásná Lípa – služba TP, SAS pro rodiny 
s dětmi, Včelka 

Prázdninové školy v NZDM pro 1 a 2 třída Kostka Krásná Lípa - NZDM 

Logopedie – navázat spolupráci s odborníky např. 
Vdf Pjetašová 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa 

7. Podpora dětí v dokončení základního vzdělání, 
podpora v přirozeném vývoji, rozvoji dovedností 
a kompetencí, podpora talentů a zájmů dítěte, 
zvládání situací běžného života i obtížných situací 

Poskytování sociální služby NZDM pro starší od 
12 let v T-klubu, pro mladší do 12 let v Amari 
klubu a sociální práce v terénu, otevření terénní 
práce NZDM ve škole/školy (informace, místnost, 
spolupráce) a na místech s koncentrací mládeže 
(skate park, altán, zastávka …) 

Kostka Krásná Lípa, ZŠ a M%S Krásná Lípa 

Inovativní metody vzdělávání žáků ohrožených 
neúspěchem, inovativní vzdělávání 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Pomoc s přípravou do školy, doučování dětí 
ohrožených školním neúspěchem, pomoc s 
přípravou na reparát  
 

Schrödingerův institut – Kočičí akademie 
Kostka Krásná Lípa – služba SAS pro rodiny s 
dětmi a NZDM (Amari a T-klub) 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
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Prevence záškoláctví a předčasných odchodů ze 
vzdělávání, opakování ročníku = spolupráce 
subjektů, PLPP, výchovný poradce, práce 
s rodinou 
Aktivní přístup a motivace dítěte i rodiny 
v dokončení ZŠ 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, OSPOD Rumburk, Kostka 
Krásná Lípa – SAS, NZDM 

Prevence socio patologických jevů – preventivní 
programy ZŠ a NZDM, výchovný poradce, 
metodik prevence, ŠPP, sociální pedagog 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa 

8. Kvalitní trávení volného času Volnočasové aktivity pro děti a mládež, 
mimoškolní zájmové aktivity – Ranger a NNO 
Dotační program města pro NNO 

NNO, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa 
NPČŠ, OPS ČŠ, Schrödingerův institut 

Mapovat volnočasové aktivity pro děti, v září 
zveřejnit seznam a podmínky aktivit 
Podpořit v dotačním programu aktivity pro 
neorganizované děti a mládež 
Vyhledat vhodnou nadační podporu pro chudé 
nadané děti, sport přes ZP 

Město Krásná Lípa 
 
 
 
Kostka Krásná Lípa 

Výstavba skate parku se silnou wifi, propojit 
s terénem NZDM 

Město Krásná Lípa 

Volný vstup na Hauserku a do tělocvičny pro 
NZDM 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Asistent prevence kriminality – dohled nad 
rizikovými místy (rampa DS, u kostela, altán, 
autobusová zastávka) 

Město Krásná Lípa 

Volně dostupná hřiště Hauserka, u T-klubu 
(workout, fotbal, volejbal, skákací hry, basket, 
stolní tenis, volejbal), Oranžové hřiště, doplnit 
veřejné WC a altán 

Město Krásná Lípa 
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9. podpora ve výběru střední školy a budoucího 
povolání, podpora v dokončení střední školy 

Dny otevřených dveří středních škol, exkurze u 
vybraných regionálních firem, pomoc s přípravou 
na přijímací zkoušky, informace pro rodiče 

Kostka Krásná Lípa 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
IPS kariérové poradenství Úřadu práce 

Finanční podpora dětí v dokončení studia – 
retrostipendijní program Albatros 

Kostka Krásná Lípa – retrostipendia 

Kariérové poradenství pro studenty SŠ Kostka Krásná Lípa  

10. podpora vzdělávání odborníků Zajištění speciálního týmu v ZŠ – školní 
poradenské pracoviště (speciální pedagog, 
asistenti pedagoga, mediátor, metodik prevence 
sociálně patologických jevů, speciální pedagog, 
kariérový poradce, výchovný poradce ad.) 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

Vzdělávání pracovníků služeb, supervize, krizová 
intervence 

Kostka Krásná Lípa 

 

Oblast služby pro seniory  

 

Cíle Opatření Realizátor 

11. zajištění péče o seniory v jejich přirozeném 
prostředí (doma) 

Zajištění kapacity péče v režimu 24/7 Kostka Krásná Lípa – osobní asistence 
Poskytovatelé pečovatelské služby 

Vozidla pro osobní asistenci Kostka Krásná Lípa 

Paliativní přístup a péče v domácím prostředí Kostka Krásná Lípa – osobní asistence 
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Donáška knih z knihovny Město Krásná Lípa – knihovna 

12. zajištění bydlení v Domě se sociální službou Provoz dvou domů, příprava stavby třetího 
domu, pravidla pro přidělování bytů dle priorit – 
zdravotní stav 

Město Krásná Lípa 

Poskytování terénní sociální služby ubytovaným 
osobám dle potřeb a zájmu, nabídka terénní 
služby lidem, kteří byt nezískali a jsou 
v nepříznivé životní situaci 

Kostka Krásná Lípa – osobní asistence 
Poskytovatelé služeb 
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13. aktivizační služby a činnosti SK – akce pro seniory Město Krásná Lípa 

Vstup na vybrané akce zdarma či se slevou Město Krásná Lípa 

Mezigenerační setkávání – senioři dobrovolníci v 
MŠ 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, OPS 

Akce pro seniory, Ježíškova vnoučata apod.  Kostka Krásná Lípa 

14. zajištění stravování stravování ve školní jídelně, dovoz stravy ZŠ a MŠ Krásná Lípa, prodejci jídel 

 

Oblast služby pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené 

 

Cíle Opatření Realizátor 

15. podpora v zaměstnanosti spolupráce s ÚP na opatřeních APZ  Město Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa 

Pracovní poradenství, doprovody Kostka Krásná Lípa 

Podpora sociálního podnikání Město Krásná Lípa 

16. dluhy a odborné poradenství pro osoby  Protidluhové poradenství a insolvence  Kostka Krásná Lípa 

Občansko-právní poradna  Kostka Krásná Lípa 

Podpora rodin s dětmi v čerpání přídavku na dítě, 
informovanost rodin, příspěvek na bydlení pro 
rodiny i seniory 

Město Krásná Lípa 

Proaktivní chování obce jako věřitele – při prvním 
nesplacení závazku doporučit poradenství, 
nastavit splátkové kalendáře, využití správní 
exekuce 
Informovaní občanů o možnosti oddlužení, o 
možnostech čerpání příspěvku na bydlení a 
dalších dávek (senioři, samoživitelky apod.) 
Regulace „šmejdů“ tj. akcí a reklam, zákaz 
podomního prodeje (energie apod.) 

Město Krásná Lípa 

Milostivé léto – komunikace s dlužníky a podpora 
jejich oddlužení 

Kostka Krásná Lípa, Město Krásná Lípa 
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17. monitoring lokalit a zajištění pomoci a 
poradenství 

terénní programy Město Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa 

Komunitní práce a svépomocné aktivity  Kostka Krásná Lípa 

Monitoring bezdomovectví a práce s osobami bez 
přístřeší 

Kostka Krásná Lípa 

18. podpora bydlení Podpora/výstavba prostupného sociálního 
bydlení, jako prevence obchodu s chudobou 

Město Krásná Lípa 

Podpora udržení lidí vč. seniorů v nájemním 
bydlení (MOP, příspěvky na bydlení, poradenství 
apod.) 

Poskytovatelé služeb 

Spolupráce s majiteli bytového fondu 
 

Město Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa 

19. spolupráce s Probační a mediační službou Vytváření míst pro výkon obecně prospěšných 
prací  

Město Krásná Lípa 

20. podpora rodin v krizi, kde dochází 
k zanedbání péče o dítě 

Poskytnutí pomoci a poradenství 
Adaptační pobyt pro klienty 

Kostka Krásná Lípa – SAS  

21. Psychoterapeutická podpora 
 

Spolupráce s psychoterapeutickým centrem 
Varnsdorf a SVP Jiříkov 

 

22. materiální a potravinová podpora osob 
v krizové situaci vč. seniorů a samoživitelů 

Spolupráce s potravinovou bankou 
Pořádání sbírek 

Kostka Krásná Lípa 

 

Osoby služby pro osoby ohrožené drogou a závislostmi 

 

Cíle Opatření Realizátor 

23. primární prevence a podpora zdravějších 
alternativ a zdravého životního stylu 

Preventivní programy a projektové týdny v rámci 
výuky, spolupráce s K-centrem, TCH na prevenci 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Kostka Krásná Lípa – NZDM 

zajištění metodika sociálně patologických jevů a 
výchovného poradce 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
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Oblast služby pro osoby se zdravotním hendikepem  

 

Cíle Opatření Realizátor 

24. podpora bydlení a zajištění služeb Spolupráce s Agenturou Pondělí a dalšími 
poskytovateli na území města (DZR Krásná Lípa, 
Domovy pro seniory Krásná Lípa) 

Město Krásná Lípa 

25. bezbariérové přístupy při rekonstrukcích a výstavbě bezbariérová 
řešení, zpřístupňovat objekty občanské 
vybavenosti, doplnit výtah na radnici 

Město Krásná Lípa 

26. podpora zaměstnanosti vytváření pracovních míst pro OZP, sociální 
podniky 

Město Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa, Pivovar Falkenštejn, Čokoládovna 
Mana 

 

Oblast služeb pro rodiny, prorodinná politika 

Cíle Opatření Realizátor 

27. podpora volnočasových aktivit rodičů s dětmi, 
udržování sociálních vazeb, podpora 
svépomocných aktivit a podpory, naplňování 
Koncepce prorodinné politiky 

Mateřské centrum pro rodiče s malými dětmi MC Beruška 

Podpora akcí pro rodiny s dětmi např. školní 
akademie, Den otevřených dveří, odborné 
semináře, dílny pro rodiče s dětmi, vánoční 
tvoření apod. 

Město Krásná Lípa, NNO, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
Kostka Krásná Lípa 

prorodinná politika Dostupné pozemky pro výstavbu rodinného 
domu, provést potřebné změny v územním plánu 

Město Krásná Lípa 

Podpora dostupnosti zdravotních a dalších služeb 
pro rodiny s dětmi 

Poskytovatelé služeb 

28. Volnočasové aktivity Zapůjčení prostor pro činnost – kulturní dům, 
sportovní areál 

Město, ZŠ sportovní areál 

Technická podpora akcí Město Krásná Lípa 

Dotační program pro spolky  Město Krásná Lípa 

 


