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Úvod 
 
Program sociální prevence na rok 2011 se stal součástí Sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi, které se ocitly v situaci, kterou rodiče nedokáží sami řešit a 
potřebují pomoc. Spolupracovat zde budeme s Centrem pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje (CZPLK), které na sociální prevenci, konkrétně na poskytování 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Českolipsku a Novoborsku 
v letech 2011-2012, získalo veřejnou zakázku Libereckého kraje. Celý tento program 
bude také z této zakázky financován. V rámci těchto sociálně aktivizačních služeb, 
definovaných zákonem o sociálních službách, bude prováděna terénní sociální práce 
přímo v ohrožených rodinách a ambulantní speciální poradenská služba. Součástí 
této služby je také intenzívní sociální práce s dětmi z takto ohrožených rodin 
prováděná formou víkendových pobytů a letního výchovně-rekreačního tábora. Pro 
rodiče, laickou i odbornou veřejnost pak bude určena část školení, přednášek a 
seminářů.  

Sociální prevencí se rozumí soubor opatření, jimiž se předchází sociálnímu 
selhání, a to zejména těm typům sociálního selhání, které ohrožují základní hodnoty 
společnosti. Ve vztahu k dětem a mladistvým se jedná zejména o následující: 
záškoláctví, potulku, šikanu, útěky, kriminalitu, toxikomanii, alkoholismus, 
sebevražedné jednání, předčasně ukončenou školní docházku, těhotenství 
nezletilých a mladistvých, rasismus, násilí, apod.  

Problematika negativních jevů, které se dnes u mládeže projevují, se stává 
díky hromadným sdělovacím prostředkům středem zájmu celé veřejnosti, která je 
stále více těmito jevy znepokojena. Východiskem sociální prevence se musí stát 
působení na rodinu, děti a mládež, přičemž velmi významnou roli mají pracovnice  
OSVZ,  oddělení sociálně-právní ochrany dětí a komise SPOD.   

Náš program si klade za úkol, snižovat výskyt sociálně patologických jevů u 
dětí a mládeže v rámci primární a sekundární prevence. 

Program sociální prevence je dále též určen rodinám s dětmi, které se 
aktuálně ocitnou v hmotné nouzi. Často jejím následkem také dochází ke ztrátě 
sociálních kontaktů nezbytných pro život ve společnosti. Nejhůře to snášejí děti, které 
mají v rámci svého vývoje potřebu být členem vrstevnické skupiny, navazovat nová 
přátelství a učit se tak vzájemnému harmonickému soužití s ostatními lidmi.  

  V letošním roce zůstáváme věrni osvědčenému schématu činností, kdy 
plánujeme víkendové pobyty s dětmi (pobyty budou rozděleny podle věku dětí), letní 
výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin a akce pro děti v NRP 
(pěstounská péče, poručenství a péče jiné fyzické osoby než rodiče) a pro rodiny, 
které tuto péči zajišťují.  Novinkou v roce 2011 je financování těchto akcí, jak bylo již 
výše uvedeno přes CZPLK.  

 
  

Cílové skupiny  
  a) 
   Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi z Novoborska, které jsou ohroženy sociálním 

vyloučením, potýkají se s finančními problémy, neumí hospodařit s finančními 
prostředky, nejsou schopny vytvořit dětem podnětné prostředí,  zajistit  řádnou 
docházku dětí do školy  a podobně 
b) 
Cílovou skupinou jsou děti a mladiství z Novoborska, kteří jsou ohroženi sociálně 
patologickými jevy. Jedná se např. o děti hyperaktivní, selhávající ve škole, 
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s poruchami chování, žijících ve špatných hygienických podmínkách,  zneužívané a 
týrané v rodinách, z dysfunkčních rodin, z lokalit, kde je vysoká úroveň kriminality, 
z rodin žijících pod hranicí životního minima, neúplných rodin apod.  
c)  
Cílovou skupinou jsou děti v NRP z Novoborska a rodiny, které tuto péči zajišťují  

Cíle programu 
 
 vytvořit systémový přístup k rizikovým skupinám dětí a mládeže na 

Novoborsku se stávajícím personálním obsazením OSVaZ, OSPOD a 
finančními možnostmi nabídnout cílovým skupinám optimální preventivní 
opatření  

 předcházet kriminálním a prekriminálním projevům u dětí a mládeže 
 pokusit se o zmírnění sociální izolace dětí a mládeže z rodin ve vyloučených 

lokalitách 
 podpořit osobnostní rozvoj dětí a mládeže  
 nabídnout volnočasové aktivity 
 zlepšit sociální vazby, posílit pozitivní myšlení dětí a mládeže 
 navázat vztah důvěry mezi rodinami, dětmi a sociálními pracovnicemi  

           a využit této důvěry při pomoci a poradenství v těchto rodinách, 
 zprostředkovat ve spolupráci s CZPLK v nejproblémovějších rodinách sociálně 

aktivizační službu, jejímž cílem je zlepšení podmínek k výchově dětí přímo 
v rodině 
(v konečném důsledku může tato služba omezit umísťování dětí z rizikových  
rodin  do ústavní výchovy)   

 

Rozdělení programu 

1. Sociálně aktivizační služby 

Ve spolupráci s CZPLK vytipují pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany 
(OSPOD)  2-3 rodiny, ve kterých bude intenzivně pracovat terénní sociální 
pracovnice CZPLK. Vše bude probíhat v koordinaci s prací  OSPOD.  Systém 
spolupráce bude upřesněn během prvního čtvrtletí roku 2011. Pro Město Nový Bor 
nebude přinášet žádné finanční zatížení. 

2.  Programy pro děti z rizikového prostředí 

 

2.1   Děti ve věku 6 – 15 let  
 
Víkendový pobyt  
Termín:  29. 4.  –  1. 5. 2011  
Místo: Panda sport, Stráž pod Ralskem 
Počet dětí: maximálně 15 ve věku 12-15 let 
Doprovod: 2 pracovnice OSVZ a zaměstnanci PANDA sportu Stráž pod Ralskem 
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Víkendový pobyt  
Termín:  květen 13.5. - 15. 5. 2011  
Místo:  Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou 
Počet dětí maximálně:  15 ve věku 9 – 12 let 
Doprovod: 2 pracovnice OSVZ a 1-2 externisté 
 
Víkendový pobyt  
 Termín:  říjen  16. 9. – 18. 9. 2011 
 Místo: Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou 
 Počet dětí  maximálně:  15 ve věku  6 - 11 let 
 Doprovod: 2 pracovnice OSVZ a 1-2 externisté 
 
Letní výchovně-rekreační tábor pro děti  
Termín:  červenec 9. 7. – 16. 7. 2011 
Místo: RS Oáza, Sloup v Čechách 
Počet dětí: 35  ve věku 8 – 15 let 
Doprovod: 6 dospělých (2 pracovnice OSVZ) 
 

2.2   Mladiství  15 – 18 let (možnost zapojení i mladých dospělých osob  
         do 23 let) 

 
Pozn. 

I přes plánovanou reorganizaci úřadů práce budeme v roce 2011 pokračovat ve 
spolupráci. 
 
Projekt MOST 2010/2011 - 20. běh   

Projekt MOST je zaměřen na mladistvé a mladé dospělé osoby, které jsou  
v evidenci ÚP, mají dokončené základní vzdělání a nepokračují z jakéhokoliv důvodu 
v přípravě na  budoucí povolání, někteří  z nich jsou v evidenci kurátorů pro mládež. 
Jedná se o skupinu mladistvých či mladých dospělých osob, která je nejvíce 
ohrožena sociálně patologickými jevy. Projekt MOST je speciální rekvalifikační 
program, jehož hlavními garanty jsou pro rok 2011 následující instituce:  SOŠ, SOU a 
U Česká Lípa  28. října 2007, ÚP Česká Lípa, PPP v České Lípě, MěÚ Nový Bor a 
MěÚ Česká Lípa,   SOŠ Česká Lípa, Lužická 588, VOŠ sklářská a Střední škola 
Nový Bor. 

  Jednotliví účastníci jsou do projektu vybíráni z řad mladistvých 
nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce a za pomoci kurátorů pro 
mladistvé, kteří vhodné účastníky vybírají z řad svých klientů. 

 
Projekt JOB klub 

Tento projekt nahradil původní projekt KROK.  Účastníci se scházejí  1 - 2x  
týdně, celkem probíhá 8-10 setkání.   V dopoledních blocích získávají informace, 
které jim usnadňují orientaci na trhu práce i v životě samotném. MěÚ v Novém Boru 
již po dobu tří let v tomto programu zajišťuje prostřednictvím vedoucí OSPOD, OSVZ 
přednášky na téma zákon o rodině, zákon o SPOD.  

 Cílem této aktivity je vhodné vyplnění volného času, zvýšení obecných 
znalostí, právního vědomí a pozitivní rozvoj celé osobnosti.  Konečným cílem by měl 
být  návrat ke studiu, zařazení do projektu MOST nebo nástup  do zaměstnání. 

V roce 2011 by se tento projekt měl uskutečnit 4 – 5x. Termíny zahájení 
jednotlivých setkání se odvíjejí od počtu přihlášených účastníků. Nově je JOB klub 
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rozdělen na interní, který organizačně a programově zajišťuje Úřad práce v České 
Lípě. Externí JOB klub zajišťují za finančního přispění úřadu práce vzdělávací 
agentury. Úřad práce se podílí jen administrativně, agentura zajišťuje program i 
hodnocení jednotlivých účastníků.   

 

3. Programy pro děti v náhradní rodinné péči a rodiny, které tuto 
péči poskytují. 

 
Popis současného stavu problematiky: 
Zákonem o sociálně-právní ochraně je upravena náhradní rodinná péče tak, že 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají poskytovat pomoc a poradenství pro 
rodiče a děti v náhradní rodinné péči. K zabezpečení tohoto úkolu jsme připravili 
program pro děti v náhradní rodinné péči a pro rodiny, které tuto péči poskytují. 

V současné době máme v náhradní rodinné péči 44 nezletilých dětí.  Rodiny 
pravidelně navštěvujeme, individuálně a průběžně pomáháme s problémy, které se 
v rodinách vyskytují. 
Cíle programu: 
Náhradní rodinná péče je účinná forma péče o děti, jež ztratily svou vlastní rodinu.  
Vzhledem k tomu, že jsou do náhradní rodinné péče umisťovány děti, které ve 
většině případů poznamenal život v nefunkčním rodinném prostředí, je cílem 
programu stabilizace současného výchovného prostředí a předcházení dalším 
negativním zkušenostem dítěte.  
  
Akce pro mladší  děti 4 - 11 let 
Akce pro starší děti 12 - 18 let 

Předpokládáme spolupráci s DDM Smetanka Nový Bor, která se nám velmi 
osvědčila i v minulých letech. Nově jsme vstoupili v kontakt i s Muzeem v Novém 
Boru. Máme představu, že využijeme nabídky programů z těchto institucí a zapojíme 
cíleně skupiny dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. 
Termín: dle nabídky Muzea v Novém Boru a DDM Smetanka v Novém Boru  
Místo:  DDM Smetanka a Muzeum Nový Bor 
 
Seminář pro  rodiny s dětmi v NRP 
Termín: září – říjen 2011 
Místo:  bude upřesněno 
Počet osob: 26 dětí  věk  od 5 – 18 let 
                   cca 35  dospělých osob  
Program zajištěn ve spolupráci s psychology a etopedy.  
 
Setkání rodin s dětmi v NRP, přednáška a konzultace výchovných a sociálních 
problémů 
Termín: prosinec 2011 
Místo: bude upřesněno 
Počet účastníků  max. 26 dětí, 35 dospělých  
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Víkendové setkání pěstounských rodin 
Každoročně organizuje Krajský úřad v Liberci.  Městský úřad Nový Bor, OSVZ je 
připraven pomoci s výběrem rodin a s organizací.   
Dále  KÚ LBC pořádá setkání pouze pro matky (pěstounky) a otce (pěstouny). Tato 
setkání probíhají také 1x do roka.  
 
 
 
Garant:  Bc. Jiřina Kubáňová  
program zpracován dne 11. 2. 2011 
 
 


