
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie rozvoje SML 2021+ 

Návrh cílů a opatření – P2 



Souhrnný přehled strategických cílů a specifických cílů 

1 – Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 

1.1 – Usilujeme o zvýšení praktické uplatnitelnosti absolventů škol a nárůst osob s vyšší 
kvalifikací na území kraje – podporujeme rozvoj kvality vzdělávání a jsme připraveni 
reagovat na nové společenské výzvy. Podporujeme rozvoj osobnosti žáků a studentů 
a zvyšujeme jejích připravenost na společenské a technologické změny. 

1.2 – Usilujeme o nárůst počtu podnikatelských subjektů v segmentech s vyšší přidanou 
hodnotou, zaměstnávající osoby s vyšší kvalifikací. Podporujeme diverzifikaci 

soukromého sektoru a klademe důraz na podporu aplikovaného výzkumu. Podporujeme 
vědu a budování výzkumných týmů. 

2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 

2.1 – Optimalizujeme kapacity sociálních služeb, podporujeme vyváženost terénních, 
ambulantních a pobytových služeb, zvyšujeme jejich kvalitu, dostupnost a adresnost.  

2.2 – Posilujeme prevenci v oblasti zdraví, pečujeme o zdraví obyvatel a zvyšujeme 
dostupnost kvalitní zdravotní péče.   

2.3 – Snižujeme kriminalitu, zvyšujeme pocit bezpečí a posilujeme aktivní prvky 

bezpečnosti na území města. 

3 – Udržitelný rozvoj města 

3.1 – Zvyšujeme dostupnost bydlení, podporujeme dostupné bydlení pro mladé  
a znevýhodněné na komerčním trhu s bydlením a navracíme bydlení do centra města.  

3.2 –  Budujeme plnohodnotné město pro život. Zvyšujeme atraktivitu města pro 
bydlení, trávení volného času a práci. Podporujeme život ve veřejném prostoru, 
zvyšujeme jeho přidanou hodnotu a funkčnost pro veřejnost. Zároveň podporujeme 
prostupnost města.   

3.3 – Podporujeme všechny formy dopravy, staráme se o majetek města, udržujeme 
a rozvíjíme kvalitní dopravní infrastrukturu. Podporujeme dostupnost města z vnějšku 
a prostupnost zevnitř.  

3.4 – Udržujeme a zvyšujeme kvalitu technické infrastruktury. Rozvíjíme rozsah, pokrytí 
a účinnost města technickou infrastrukturou.   

3.5 – Chráníme a zvyšujeme kvalitu životního prostředí a podporujeme využití 
obnovitelných zdrojů energie.  

3.6 – Zvyšujeme kvalitu, rychlost a dostupnost služeb pro klienty veřejné správy. 
Zvyšujeme komfort pro zaměstnance a efektivně pečujeme o majetek města.   

4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

4.1 – Podporujeme kulturnost obyvatel města – jejich kulturní a společenské vyžití, 
a podporujeme realizaci akcí komunitního, lokálního i nadregionálního významu. 
Zvyšujeme povědomí obyvatel o kultuře a kulturních akcích a aktivně je zapojujeme do 
plánování kultury ve městě.  

4.2 – Podporujeme dostupnost sportovních aktivit pro všechny generace, podporujeme 
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže, včetně sportů okrajových. Sportoviště 

naplňují moderní standardy na světové úrovni. Město Liberec je vyhledávaným místem 

pro letní i zimní sporty.  

4.3 – Podporujeme obyvatele v aktivním trávení volného času. V rámci města je 
k dispozici pestrá nabídka volnočasových aktivit. Podporujeme osvětu a spolupráci. 

4.4 – Město a jeho okolí je lákavé pro turisty všech generací a sociálních skupin. 
Nabízíme kvalitní služby a dostatek atraktivit pro dlouhodobější pobyty. 
Spolupracujeme při propagaci města a jeho okolí a při nabídce služeb. 

 



 

Návrh specifických cílů a opatření 

Strategický cíl 2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 

2.1 Specifický cíl – Sociální oblast 

Optimalizujeme kapacity sociálních služeb, podporujeme vyváženost terénních, 

ambulantních a pobytových služeb, zvyšujeme jejich kvalitu, dostupnost  

a adresnost.  

Opatření 

2.1.1 Podpora kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb  

► důsledná realizace záměrů Komunitního plánu sociálních služeb  

a střednědobých tematických plánů  

► zajištění nezbytných personálních kapacit v rámci agendy SPOD 

► navyšování kapacity domovů pro seniory 

► zajištění odpovídajících kapacit pro azylové domy pro ženy a pro rodiny  

s dětmi 

► rozšiřování a udržení adekvátního počtu krizových lůžek  

► navýšení výdajů města na sociální oblast, systemizace finanční podpory 

neziskovým organizacím 

2.1.2 Podpora sociálního bydlení 

► analýza kapacit a kvality sociálního bydlení, pasportizace sociálních bytů  

► průběžné opravy a modernizace sociálních bytů 

► navyšování kapacity sociálního bydlení  

► rozvíjení nových forem sociálního bydlení 

2.1.3 Podpora plnohodnotného stárnutí 

► zpracování koncepčního přístupu k řešení zvyšujícího se počtu seniorů 

► rozvoj podmínek pro zajištění péče o seniory v domácím prostředí 

► adaptace městského prostředí na růst počtu seniorů 

► podpora aktivního stárnutí a zapojování seniorů do života města 

► zajištění dostatečné kapacity odlehčovacích služeb, podpora rozvoje 

odlehčovacích služeb osobám poskytujícím neformální péči seniorům 

2.1.4 Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit 

► uplatnění komplexně pojaté aktivní terénní práce zaměřené na osoby 

v sociálně vyloučených lokalitách a osoby potenciálně ohrožené ztrátou 

bydlení či propadem do bezdomovectví 

► posílení kapacit terénních pracovníků a jejich vzdělávání 

► zabezpečení kapacit a zkvalitňování služeb a zařízení pro lidi bez domova 

či osoby nacházející se v krizové situaci 

2.1.5 Posílení spolupráce klíčových aktérů 

► aktivní koordinační úloha města v systému sociálních služeb 

► spolupráce a finanční podpora nestátním neziskových organizací 

poskytující služby sociální péče a prevence 



2.1.6 Aktivní řešení dluhové problematiky a šedé ekonomiky  

2.1.7 Aktivní řešení dlouhodobé nezaměstnanosti  

2.1.8 Prevence zaměřená na mládež  

2.1.9 Podpora resocializace osob  

2.1.10 Podpora domácí péče a terénní práce 

2.2 Specifický cíl – Zdravotnictví 

Posilujeme prevenci v oblasti zdraví, pečujeme o zdraví obyvatel a zvyšujeme 

dostupnost kvalitní zdravotní péče.   

Opatření 

2.2.1 Posílení spolupráce klíčových aktérů  

► aktivní podpora spolupráce města, Libereckého kraje, Krajské nemocnice 

Liberec a dalších odpovědných subjektů v oblasti zdravotní péče 

2.2.2 Podpora kapacit vybraných oborů a organizací  

► podpora a rozvoj vědeckých aktivit a inovačních řešení (elektronizace 

zdravotnictví) 

► zpracování analýzy dostupnosti zdravotní péče na území města a návrhů 

řešení nedostatečných kapacit 

2.2.3 Zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

► zvýšení kvality služeb  

► podpora terénní práce 

► preventivní a osvětová činnost 

2.2.4 Podpora duševního zdraví  

2.3 Specifický cíl – Bezpečnost a krizové řízení 

Snižujeme kriminalitu, zvyšujeme pocit bezpečí a posilujeme aktivní prvky 

bezpečnosti na území města. 

Opatření 

2.3.1 Zvýšení pocitu bezpečí 

2.3.2 Podpora prevence kriminality 

► realizace prvků primární prevence (přednášky, dlouhodobé akce, dopravní 

hřiště, spolupráce se školami) a dalších specifických preventivních 

opatření (kyberkriminalita, drogová problematika) 

► důkladná realizace navržených opatření v rámci Plánu prevence 

kriminality 

► navýšení počtu městských policistů odpovídající bezpečnostní situaci  

ve městě 

► podpora krizového řízení  

► zvýšení kybernetické bezpečnosti 

2.3.3 Rozvoj kamerového systému 



► zvýšení počtu kamer v MDKS (městský dohlížecí kamerový systém) 

a jejich průběžná modernizace 

► zavádění nových inovativních technologií s cílem zvýšení fyzické, 

energetické a kybernetické bezpečnosti a podpory složek IZS 

2.3.4 Udržení posádky Armády ČR ve městě 

2.3.5 Vybavenost HZS a jeho složek 

► průběžná modernizace vybavení a základny HZS 


