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I. Analýza kriminality 
 

Úvod. 
 

V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují 

bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů statutárního 

města a neziskových organizací ovlivnitelné. 

Nelze v analýze srovnávat trestnou činnost, popř. indexy nápadu trestné činnosti s některými městy. 

Statistiky Libereckého kraje i MV ČR vychází z údajů pro obvodní oddělení P ČR, tato analýza  

řeší nápad trestné činnosti na území města, které zasahuje do činnosti tří OO P ČR.  

 

1. Celková kriminalita na území statutárního města Jablonce nad Nisou a vybrané druhy 

trestných činů 

(podklady-zdroj Krajské ředitelství Policie LK -  Územní odbor Jablonec nad Nisou) 
 

2012 2013 

Počet tr.činů index nápadu Počet tr. činů index nápadu 

1427 321,75 1431 322,63 
 

 

Trestná činnost se v roce 2013 zvýšila ve srovnání s  r. 2012 o 4 případy (o 0,3%)  a index nápadu 

se zvýšil na 322,63. 

 

 

a) Vybrané druhy trestných činů (z celkové trestné činnosti). 

 

Rok 2012 2013 

Vybrané druhy trestné činy pachatel poškozený trestné činy pachatel poškozený 

trestných činů počet objasněno nezletilý mladistvý senior počet objasněno nezletilý mladistvý senior 

loupeže 21 5 0 1 1 22 9 0 0 2 

úmyslné ublížení na zdraví 24 21 1 1 0 34 29 2 1 2 

násilné tr.č. celkem 103 76 1 2 6 129 105 3 2 9 

krádeže vloupání do obchodů 36 10 0 0  16 4 0 0  

krádeže vloup. do výkl. skříní 0 0 0 0  0 0 0 0  

krádeže vloupání do bytů 45 12 0 1 12 37 3 0 0 9 

krádeže vloupáním celkem 297 43 0 2 59 213 26 0 0 22 

krádeže mot. voz. dvoust. 70 6 0 2  80 15 0 1  

krádeže z automobilů 137 6 0 2  240 12 0 0  

krádeže kapesní 48 14 0 0 11 55 9 0 0 10 

krádeže prosté celkem 413 86 0 2 41 551 108 0 3 43 

poškozování cizí věci 205 25 0 2  207 24 0 0  

výtržnictví 34 30 0 1  41 38 1 0  

sprejerství 3 2 0 0  2 0 0 0  

šíření toxikomanie 6 6 0 0  5 5 0 0  
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Z uvedeného vyplývá, že se zvýšil počet násilných trestných činů, a to o  26 proti roku 2012  (o 

25%), z toho úmyslného ublížení na zdraví o 10 (o 41% ), dále počet t.č. výtržnictví o 7 (o 20% ).  

Zvýšil se počet krádeží prostých o 138 (o 33,4%), z toho krádeží z automobilů o 137 případů (o 

75% !!). 

Snížil se počet krádeží vloupáním do obchodů o 20 (o 55 %), krádeží vloupáním do bytů o 8  

případů  (o 17 %).  

Výrazných změn však doznal počet případů, v nichž jsou obětí senioři. Počet případů ohrožených 

seniorů se snížil o 32, ze 106 v roce 2012 na 74 v roce 2013 (o 30%); především postižených 

vloupáním do bytů o 62%. Přesto tato skupina obyvatel zůstává nadále skupinou ohroženou; stoupl 

počet seniorů poškozených násilnou tr.č., o 3 (o 50%). 

 

2. Majetková kriminalita 

 

 

Trestné činy/rok 2012 2013 

počet % + - počet % +/ - 

Majetková kriminalita celkem 710 100,0   764 100 +54 

Krádeže vloupáním celkem 297 41,8   213 27,9 -84 

Krádeže prosté celkem 413 58,2   551 72,1 138 

 

 

3. Krádeže vloupáním 

 
Trestné činy/rok 2012 2013 

počet %   počet % +/ - 

Krádeže vloupáním celkem 297 100,0   213 100,0 -84 

Do obchodů 36 12,2   16 7,5 -20 

Do bytů 45 15,1   37 17,3 -8 

Do výkladních skříní 0 0,0   0 0,0 0 

 

 

4. Krádeže prosté 

 

 
Trestné činy/rok 2012 2013 

počet % + - počet % +/- 

Krádeže prosté celkem 413 100,0   551 100,0 138 

Krádeže motorových vozidel 70 16,9   80 14,5 +10 

Krádeže z automobilů 137 33,2   240 43,5 +103 

Krádeže kapesní 48 11,6   55 9,9 +7 

 

 

Snížil se počet tr.č. krádeží vloupáním, z 297 v roce 2012 na 213 v roce 2013 tj. o 84 (22,7%);  

Výrazně se snížil počet vloupání do obchodů – o 20 (o 55%) i do bytů o 8 (o 17%). 

Počet krádeží prostých, mezi které zahrnujeme krádeže motorových vozidel, krádeže z automobilů, 

krádeže kapesní, vzrostl  ze 413 na 551 případů. Výrazně se zvýšil počet krádeží z automobilů,  o 

137 případů (o 55 %). 
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Snížil se počet seniorů poškozených krádeží vloupáním do bytů , a to o 3 proti r. 2012, celkově 

vloupáním o 37 případů (o 62%).  

 

5. Struktura pachatelů 

 

a) Podíl nezletilých pachatelů 
 

Trestné činy/rok 2012 2013 

celkem počet nezletilých % celkem počet nezletilých % 

Násilná trestná činnost 103 1  129 3  

Krádeže vloupáním 297 0  213 0  

Krádeže prosté 413 0  551 0  

Poškozování cizí věci 205 0  207 0  

Výtržnictví 34 0  41 1  

 
 

 

b) Podíl mladistvých pachatelů 
  

Trestné činy/rok 2012 2013 

celkem počet mladistvých % celkem počet mladistvých % 

Násilná trestná činnost celkem 103 2  129 2  

Krádeže vloupáním celkem 297 2  213 0  

Krádeže prosté celkem 413 2  551 3  

Poškozování cizí věci 205 2  207 0  

Výtržnictví 34 1  41 0  

 

 

V roce 2013 se zvýšil podíl nezletilých na páchání trestné činnosti; v r. 2012 spáchali 1 trestný čin, 

v roce 2013  čtyři. Snížil se i podíl mladistvých pachatelů, z 9 v r. 2012 na 5 v r. 2013 . 

Tyto závěry vyplývají z objasněnosti trestné činnosti; to znamená, že podíl nezletilých a 

mladistvých na neobjasněných t.č. a tedy i celkové trestné činnost je vyšší. 

 

 

6. Kriminálně rizikové lokality. 
 

Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti a páchání přestupků vyhodnotila P ČR, městská 

policie a orgány města lokality, v nichž k této činnosti nejvíce dochází.  

Z hledisek páchání trestných činů, především loupeží,  vloupání do vozidel, domů a bytů, krádeží z 

motorových vozidel se nejvíce případů vyskytlo v lokalitách „Mšeno“ ,  Nemocniční, B.Němcové   

a dále Podhorská, Pražská, Palackého, Liberecká, Revoluční, Žižkův vrch-N.Pasířská. Z trestných 

činů krádeže motorových vozidel jsou to lokality-ulice Budovatelů, Liberecká, Vrkoslavice, Na 

Šumavě; ve vloupání do bytů ul. Boženy Němcové, Revoluční, Mšenská; ve vloupání do obchodů 

ul. U Muzea, U Přehrady a Podhorská.  

Rizikové lokality v páchání přestupků na veřejnosti jsou především Mšeno, okolí vodní nádrže, 

Tyršovy sady (byly) , centrum města, nám. Dr.Farského, Horní náměstí, Jablonecké Paseky, ulice 

Liberecká, Dlouhá, Revoluční, Podhorská, Podzimní, Na Vršku, Poštovní, Sadová. 
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7. Souhrnné přehledy dle „Metodiky….2013“ 

 

Kriminalita (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Index 

2012 1427 103 6 710 321,75 

2013 1431 129 6 764 322,63 

Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2012 1 6 566 295 

2013 4 5 562 317 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65-ti let 

2012 154 490 106 

2013 138 415 74 
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8. Vývoj přestupkové činnosti. 

(podklady-zdroj odbor správní Magistrátu města Jablonec nad Nisou)  

Přestupková činnosti v letech 2012 – 2013 na území Jablonce nad Nisou v evidenci odboru 

správního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (MMJN). 

 

  

rok 

nápad 

vývoj ± 

projednáno 

vývoj ± 

z toho: 

vývoj ± 

  (oznámeno, 

z vlastní 

činnosti) 

(objasněno – 

uznání viny) 

mladiství 

- 

objasněno 

        

Přestupková činnost celkem 2012 1753 + 189 938 + 46 32  

2013 2354 +601 1239 +301 37 +5 

Proti majetku 2012 178 - 3 91 -23 14  

2013 253 +75 144 +53 17  +3 

Proti občanskému soužití 2012 311 -16 95 -23 7  

2013 381 +70 99 +4 3 -4 

Dopravní 2012 1078 +121 647 +55 7  

2013 1276 +198 596 -51 11 +4 

Ostatní 2012 186 +87 105 +37 4  

2013 444 +258 400 +295 6 +2  

 

 

Souhrnný přehled vybraných přestupků dle „Metodiky..“(v evidenci odboru správního MMJN) 
 

 

 počet obyvatel   přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv.  

 

druh 

 

 

k 31.12. 

2013 

změna 

proti 

roku 

2012 

 

rok 

2012 

 

k 31.12. 

2013 

 

změna 

12-13 

 

rok 

2012 

 

rok 

2013 

změna 

12-13 

(index) 

změna 

12-13  

(%) 

Proti 

veřejnému 

pořádku 

45305 +99 43 67 +24 9,7 14,7 +5,0 +51 

Proti 

občanskému 

soužití 

  311 381 +70 68,3 83,7 +15,4 +22,6 

Proti majetku   178 253 +75 39,1 55,6 +16,5 +42,2 

Na úseku 

ochrany před 

alkoholismem 

a jinými 

toxikomaniemi 

  17 11 -6 3,8 2,4 -1,4 -36,8 
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Některé přestupky zjištěné a řešené v pravomoci KŘ Policie Libereckého kraje ÚO Jablonec 

n.N. a Městské policie v Jablonci nad Nisou. 
(Zdroj Policie ČR KŘ PLK ÚO Jablonec nad Nisou,  Městská policie Jablonec nad Nisou) 

Druh přestupku 
P ČR MP 

2012 2013 +/- 2012 2013 +/  - 

Proti veřejnému pořádku 141 88 -53 874 966 +92 

Proti občanskému soužití 171 172 +1 0 8 +8 

Proti majetku 587 546 -41 229 277 +48 

Na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

17 26 +9 109 121 +12 

 

 

9. Závěry z analýzy kriminality za r. 2013 (ve srovnání s rokem 2012). 

▪ došlo k celkovému zvýšení nápadu trestné činnosti  o 4  případy (o 0,3%); 

▪ snížil se počet trestných činů krádeží vloupáním celkem o 84 (o 28%), z toho vloupání do 

obchodů o 55% 

▪ snížil se počet trestných činů krádeže prosté (o 18%); 

▪ snížil se počet krádeží vloupáním do obchodů (o 55%), 

▪ počet obětí trestných činů z řad seniorů sice poklesl o  32 případů (ze 106 na 74, tj. o 30%);  

přesto jsou senioři i nadále rizikovou skupinou obyvatel. 

 

Na základě analýzy trestné činnosti v ulicích a lokalitách Jablonce n.N. lze přisoudit (i když  

nepřecenit) významný podíl na jejím snížení rozmístění kamerových bodů Městského 

kamerového dohlížecího systému v r. 2011 na snížení pouliční kriminality; v některých 

lokalitách se snížil nápad až o  70% !! 

Své dílčí výsledky má i preventivní činnost u skupiny seniorů. 

 

na druhé straně: 

▪ zvýšil se počet násilných tr.č. o 25%, z toho úmyslného ublížení na zdraví o 41% !! 

▪ zvýšil se počet trestných činů krádeže prosté o 33%, především krádeže z automobilů o 75%, 

▪ zvýšil se počet přestupků proti majetku – a poroste, 

 

10. Zaměření některých činností a opatření v roce 2014. 

 

a) Omezování příležitosti k páchání trestné činnosti 

▪ Zaměření na pouliční kriminalitu, rozšíření MKDS do nových rizikových lokalit, 

▪ Pokračovat v tipování rizikových lokalit podle migrace specifických skupin obyvatel a 

zaměření na specifické cílové skupiny v kriminálně rizikových lokalitách – skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením a skupina seniorů;  

▪ Zaměření hlídkové služby PČR a MP; 

▪ Sledovat a hodnotit efektivitu projektu „okrskář“ – MP a P ČR; 

▪ Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny (senioři, Informační portál). 
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b) Včasná intervence a návazné programy 

▪ Zdokonalení  projektu SVI; 

▪ Besedy ke zvýšení právního vědomí veřejnosti; 

▪ Organizace letního výchovně vzdělávacího pobytového tábora pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením. 

▪ Zvyšování právního vědomí dětí (přednášky, semináře) 

 

d) Řízení, součinnost, stabilita 

▪ Finanční podpora města – prostředky vyčleněné v rozpočtu města; 

▪ Jednání Komise prevence kriminality – hodnocení, operativa, součinnost se subjekty; 

▪ Informativní zprávy o plnění Plánu prevence kriminality na jednání zastupitelstva města 

(pololetí, za kalendářní rok). 

 

II. Závěry ze sociálně demografické analýzy   
 

1. Vývoj nezaměstnanosti v Jablonci nad Nisou v letech 2012, 2013 

(podklady-zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou) 

 

Rok Počet 

obyvatel 

Počet 

uchazečů 

Míra 

nezaměstnanosti 

Počet uchazečů na 

jedno volné místo 

2012 45356 1984 7,7 7,8 

2013 45305 2434 7,5 13,9 

Pozn.:  ( index- podle Metodiky -  neuvádím, musel by se vztahovat k počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel a ne na 10 tis.obyvatel – to není srovnatelný a něco říkající údaj) 

 

2. Počet vyplacených sociálních dávek 

 

Rok Dávky hmotné nouze Dávky státní sociální 

podpory 

Celkem 

2012 7 524 Nelze za město Nelze za město 

2013 10 957 Nelze za město Nelze za město 

 

3. Sociálně vyloučené lokality 

 

Na území města Jablonec nad Nisou  vzniklo postupně od roku 1995 několik sociálně vyloučených 

lokalit. Jedná se především o sociálně, ale i územně vyloučené lokality objekt Ubytovny  pro rodiče 

s dětmi  v ul. Za Plynárnou 13 („A“),  a přízemí objektu Prosečská 176 („B“). Mezi sociálně 

vyloučené lokality řadíme i ulice Dlouhá a Revoluční („C“) -  lokalitu v blízkosti centra města.   

V lokalitě „C“, v ul. Dlouhá a Revoluční, ve staré zástavbě žije asi 150 Romů. 

Z těchto lokalit některé zanikly, ale některé nové lze za rizikové, tj. s vyšším počtem sociálně 

slabých občanů i z řad romské menšiny, označit. 

 

4. Vybrané sociálně vyloučené  (rizikové) lokality: 

 

Na území Statutárního města Jablonec nad Nisou vznikají nové sociálně rizikové lokality kromě 

těch uvedených v článku 3. Jedná se o lokality, ve kterých jsou sociálně slabým obyvatelům  
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přidělovány obecní malometrážní byty prostřednictvím vyhlašovaných výběrových řízení a 

soukromé objekty v centru města, v nichž jejich vlastníci pronajímají sociálně slabým rodinám 

byty. 

Jedná se zejména o sídliště Na Vršku, lokalita Žižkův Vrch a ul. Komenského, Lidická, Podhorská 

a Horská, Pražská, Liberecká, Prosečská. 

 

III. Závěry institucionální analýzy 

 

1. Statutární město Jablonec nad Nisou 

 
1.1. Magistrát města 

 

Humanitní odbor 

 - Oddělení školství, kultury a sportu 

 - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  

Dle zákona 359/1999. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. 

V roce  2010 byla v rámci dotačního titulu zřízeno  pracoviště Systému včasné intervence. Tento 

systém pracuje na principu zabezpečeného serveru, ve kterém jsou zaznamenávaná všechna 

nezbytná data. V roce 2011 se nepodařilo zajistit propojení Systému včasné intervence se spisovou 

službou. Důvodem byla především změna gestora projektu (z Ministerstva vnitra ČR na 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR).  

Z agendy sociální práce s rodinami a dětmi 

Jednou ze základních činností je stále poradenská činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí, ale 

i v celém systému sociálního zabezpečení.     

Důraz je kladen především na prevenci předcházení negativních jevů, které se v péči o děti 

vyskytují.  Pravidelně jsou prováděny návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou,  a to nejméně 1x 

za 3 měsíce, zároveň jsou prováděny také ve stejných termínech návštěvy rodičů těchto dětí. Je 

vždy zjišťována aktuální situace ve vývoji dětí a zda důvody ústavní výchovy přetrvávají. 

Z agendy náhradní rodinné péče 

Vedena evidence dětí v ústavní výchově, které jsou vhodné pro osvojení nebo pěstounskou péči. 

Evidence zájemců o náhradní rodinnou péči: osvojení, pěstounskou péči, poručenství. 

Z agendy kurátorů pro děti a mládež  

Výkon sociální práce s dětmi,  na které se zákon o SPOD vztahuje –  výchovné problémy, trestná 

činnost.Přednášky a besedy  na téma trestní odpovědnosti, výchovné a trestní opatření nejen pro 

nezletilé, ale i pro učitele a rodiče 

Nadále trvá vzájemná spolupráce s institucemi a orgány činnými v této oblasti – PMS, soudy pro 

mladistvé, policií, státním zastupitelstvím apod. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Po reorganizaci na městském úřadě vznikl od 1.1. 2012 tento nový odbor. 
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 - Oddělení sociálních služeb 

 - Oddělení sociální péče 

 

 Oddělení sociálních služeb 

Spolupracuje a řídí organizace zřizované městem v sociální a zdravotní oblasti. Koncepčně 

zpracovává a vede přehled o sociálních službách včetně sociálního poradenství. Zajišťuje péči o 

seniory a jejich umístění do bytu či domu zvláštního určení. Vede agendu protidrogové politiky 

města, spolupodílí se na městské politice prevence kriminality a plánuje rozvoj sociálních služeb 

formou komunitního plánování. 

Vedle sociální oblasti se zabývá a plní úkoly v oblasti zdravotnictví. 

 

Protidrogový koordinátor (v současné době není tato funkce obsazena 

- napomáhá při veškeré činnosti obce v oblasti protidrogové politiky 

- koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního               

- plánu protidrogové politiky 

- spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby 

návykových nemocí (zákon č.379/2005 Sb.) 

  

Oddělení sociálních péče 

Vykonává v přenesené působnosti sociální práci v obvodu ORP Jablonec nad Nisou v rozsahu 

příslušných ustanovení zákonů : č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi a 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů. Spolupracuje 

především s úřadem práce v oblasti dávek a problematikou národnostních menšin, etnik. Zajišťuje 

práci sociálního kurátora.  

Podílí se na zjišťování potřeb občanů a vyhodnocuje kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Podílí 

se na komunitním plánování města. 

 

Romská poradkyně  

 

Pro děti a mládež:   

 - podpora vzdělávání, spolupráce s pedagogickými asistentkami ve školách se        

   speciální výukou 

            - hledání vhodných volnočasových aktivit 

            - osvětová činnost  

Pro dospělé: 

             - poradenská činnost v oblasti bytové, sociální 

             - podpora zaměstnání – zprostředkování, pomoc při jednání se  zaměstnavateli a  

               Úřadem práce 

            - zprostředkovává  rekvalifikace, veřejně prospěšné práce 

 

Sociální kurátor 

 

pracovní náplň stejně tak působnost odvozena z odstavce b) § 92 zákona č.  

         108/2006 Sb., o sociálních službách 

zákony:  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

            č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

            č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

vyhlášky: č. 504/2006 Sb. 

            č. 505/2006 Sb. 
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metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb.          

řídí se platnými právními předpisy, vede evidenci a rejstříky osob ohrožených sociálním 

vyloučením, poskytování výchovné a poradenské péče k překlenutí obtížných životních poměrů, 

pomáhá při řešení sociálních důsledků, realizace šetření, poskytuje jednorázové dávky – 

mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením, udržuje kontakt 

s klienty ve věznicích, spolupracuje s Úřadem práce. 

 

Orgány statutárního města 

 

Komise prevence kriminality  

Byla vytvořena v roce 1999 a  má za úkol zajistit koordinaci a realizaci preventivních programů, 

posuzuje návrhy předkládané radě města a zastupitelstvu města. 

 

Komise pro sociálně – právní ochranu dětí 

Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany dětí na území správního obvodu  obecních úřadů obce 

s rozšířenou působností. 

 

1.2. Organizace zřizované Statutárním městem Jablonec nad Nisou 

 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o. 

Sloučením dvou příspěvkových organizací města Jablonce nad Nisou : Sociální služby Jablonec nad 

Nisou, p. o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. vzniklo k 1. 1. 2009. 

Centrum sociálních služeb poskytuje a zajišťuje: 

-  terénní pečovatelskou službu poskytovanou osobám starším 19 let věku se zdravotním 

postižením nebo omezením, kteří potřebují pomoc se zajišťování svých osobních potřeb a s 

udržování domácnosti. Služba je zajišťována pro všechny obce ve správním obvodu ORP 

Jablonec nad Nisou; 

-  odlehčovací službu, umožňující podporu rodině, která pečuje  o seniora nebo  zdravotně či 

chronicky postižené občany, ale  po přechodnou dobu však není schopna zajistit péči. 

Kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka. Služba je zajišťována pro všechny obce ve 

správním obvodu ORP Jablonec nad Nisou; 

-  služby podporující seniory v zajišťování jejich volnočasových a zájmových aktivit 

-  provozuje Spolkový dům Jablonec nad Nisou, ve kterém sídlí nestátní neziskové organizace 

viz. bod 1.2.1. 

1.2.1. Nestátní neziskové organizace sídlící ve Spolkovém domě: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Jablonec n. N.– spolková činnost, 

zajišťuje, provozování, realizaci a ochranu práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich 

rodin. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. – Jablonec n. N.– Hlavním předmětem 

činnosti společnosti je poskytování registrovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních 

služeb dle platné právní úpravy osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitli z důvodu  
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zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku a terénní sociální práce v ohrožených 

rodinách s dětmi. 

Český červený kříž, oblastní spolek Jablonec n. N. – sídlí zde oblastní  vedení  organizace, vyvíjí 

dobrovolnickou činnost v rozsahu principu ČČK (školení,osvěta, pomoc, apod.). 

 

D - občanské sdružení – občanská bezplatná poradna lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní 

situace. 

Fokus Liberec, o.s. - sdružení pracující s duševně nemocnými klienty, kteří hledají vlastní cestu ke 

svému rozvoji. 

Mateřské centrum Jablíčko, o.s.  – pomoc maminkám na mateřské dovolené (vzdělávání, předávání 

zkušeností, apod.). 

Naděje o.s. – středisko Jablonec nad Nisou – sídlí zde vedení  oblastní pobočky a poradna pro 

klienty v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zajišťuje činnost azylového domu, 

noclehárny (Dům Naděje) a Středisko Naděje (terénní program v sociálně vyloučených lokalitách). 

Rytmus Liberec o.p.s.– agentura pro podporovávané zaměstnávání – se zaměřením na občany se 

zdravotním znevýhodněním. 

2. Organizace zřizované Libereckým krajem 

 

Domov důchodců  Jablonecké  Paseky p.o. 

 Domov pro seniory pro 69 klientů a umožnit jim bezpečný a plnohodnotný život  

 Domov se zvláštním režimem pro 16 klientů trpících Alzheimrovou chorobou či jinými typy 

demence a zajistit jim klidný a důstojný život 

 

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou p.o. 

 Centrum denních služeb podpora mentálně postižených klientů, aby v rámci svých možností 

získali maximální možnou míru nezávislosti 

 Domov pro lidi se zdravotním postižením (mentálním) určený výhradě pro ženy; cílem je 

zajištění míry života s běžnou populací; 2 objekty v ul. Erbenova - 24 uživatelek a Lesní ul. 

- 12 uživatelek 

 Denní služby jsou poskytovány v ul. U Balvanu, kam docházejí klienti 

Dětský domov Jablonec nad Nisou 

 zajišťují péči o opuštěné děti a sirotky ve 2 zařízeních Pasecká ul.  20, Palackeho ul. 10, 

Jablonec n.N. 

Pedagogicko-psychologická poradna p.o 

1. činnost v oblasti primární prevence dle  

 Národní strategie protidrogové politiky 2005-2009 

 Metodického pokynu MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských       

            zařízení čj 28 275/2000-22 

 Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  

            čj. 14 514/2000-51 

            a) vzdělávání a metodické vedení školních metodiků prevence ZŠ a SŠ 
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            b) supervize projektů  ZŠ a SŠ zaměřených na prevenci  

      2. činnost diagnostická, terapeutická, metodická a reedukační 

       - zaměřeno zejména na poruchy učení a  školní neprospěch     

                                                     

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. 

Zařízení především pro pomoc obětem domácího násilí 

 Linka důvěry Liberec 

 Poradna pro rodinu, manželství a  mezilidské vztahy 

o Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy /oběti domácího násilí/ osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách/ osoby v krizi/ osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy/rodiny s dětmi/ senioři 

o Kromě psychologického, sociálního a právního poradenství se poradna zabývá i 

problematikou závislostí, poskytuje individuální poradenství i možnost skupinové 

terapie. 

o Zprostředkovává detoxifikační a následnou ústavní léčbu, nejčastěji v Horních 

Beřkovicích a Červeném Dvoře. 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                         Zdroj: výroční zpráva2012; www.poradna-jbc.cz  

 

Řešené případy domácího násilí: 

 

Případy, ve kterých zahrnuto domácí 

násilí  

Poskytnuté konzultace  

18 42 

                                                             Zdroj: výroční zpráva2012; www.poradna-jbc.cz 

 

 

3. Resort ministerstva spravedlnosti 

 

3.1.Probační a mediační služba 

 

dle zákona  257/2000, o probační a mediační službě 

- vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným 

- kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody 

- individuální pomoc obviněnému 

- mediace 

 

Probační programy:  

V Jablonci nad Nisou probíhají dva akreditované probační programy – individuální REP a  nový 

projekt Romové pomáhají Romům. Tento projekt se uzavírá v březnu 2014. Kapacitně je 

v současnosti tato nabídka dostačující.  

 

Řešené závislosti 
Počet kontaktů  Počet klientů  

Muži       Ženy Muži       Ženy 

alkohol 1343 588 117 70 

gambling 43  6 2 

drogy 67 103 19 25 

http://www.poradna-jbc.cz/
http://www.poradna-jbc.cz/
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Romové pomáhají Romům (do 03/2014) 

Zapojením romských mentorů zvýšit efektivitu práce se zmíněnými klienty se zaměřením na 

prevenci sociálně patologických jevů vč. prevence kriminality. Posílit odborné kompetence 

romských mentorů, příslušníků soc. vyloučených romských komunit, zlepšit jejich postavení na 

trhu práce. Cílem pro Liberecký kraj je získání a proškolení nových mentorů. 

 

Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (REP – občanské sdružení) 

Program (pro klienty ve věku 15 - 18 let) probíhá individuální a skupinovou formou a je zaměřen 

na: mapování rodiny, hledání klientových slabých a silných stránek, definování potřeb a motivací 

ke změně chování. Posiluje pozitivní zdroje mladistvých obviněných úpravou rodinně - výchovného 

zázemí a také rodinnými konzultacemi. Program je rozvržen na 33 hodin po dobu šesti měsíců, 

v Jablonci nad Nisou probíhá individuální formou. 

 

3.2.Věznice Rýnovice 

 

Kapacita:    485 odsouzených 

Základní oddělení:  

    s dozorem  

    s ostrahou 

Další členění: 

Oddělení pro mladé a prvovězněné odsouzené 

 - pro odsouzené do 26-ti let, je zřízeno za účelem minimalizovat negativní vlivy vězeňského  

prostředí  

 

 Bezdrogová zóna 

- oddělení s ostrahou pro odsouzené, kteří nikdy nebyli uživateli drog, ale jsou jimi ohroženi, 

přednostně jsou zde umisťováni odsouzení do 26-ti let 

 

Výstupní oddělení  

Oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování 

Oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením   

 

Specializované oddělení ústavní léčby protitoxikomanické 

- pro odsouzené se soudně nařízenou ochrannou léčbou, kteří vykonávají trest odnětí svobody 

s ostrahou nebo dozorem. Speciální program je koncipován na 13 měsíců, ale délka se posuzuje 

individuálně. 

 

4. Nestátní neziskové organizace  

 

4.1. Činnost církví v oblasti prevence kriminality 

 

Církev některými svými aktivitami přispívá k prevenci kriminality mezi určitými skupinami, 

přestože nemá na Jablonecku příliš silné postavení (podle sčítání lidu v roce 2001 bylo věřících 

pouze 16,7% jabloneckých občanů ) a pouze Diakonie CČE – středisko v Jablonci nad Nisou je 

registrovaným poskytovatelem sociální služby (terénní pečovatelská služba pro seniory a zdravotně 

postižené osoby nad 27 let). 
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Farní obec starokatolické církve v Jablonci nad Nisou 
Sociálně-pastorační a informační středisko Communio Jablonec nad Nisou 

Činnost zahrnuje krizovou pomoc, poradenství, zprostředkování informací a kontaktů na 

odborníky.Cílovou skupinou jsou především osoby ohrožené sociálním vyloučením, V rámci 

střediska působí Křesťansko-psychologická poradna, která má provázet klienty při řešení tíživého 

životního období. 

Dílna volnočasových a terapeutických výtvarných a řemeslných aktivit – VIDA 

Díky bezbariérovým prostorám umožňuje zapojení všem zájemcům, činnost je realizována na 

úrovni řemeslné a emoční. 

Farní sbor Československé církve evangelické a v Jablonci nad Nisou 

Pravidelně organizuje klub rodičů s dětmi, setkávání seniorů a diskusní klub pro mládež od 18 do 

22 let, náplní je i nácvik pozitivních vzorců chování, dále tu funguje hudební skupina. Každoročně 

je pořádáno několik seminářů s převážně sociální tematikou.  

Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou 

Pořádá pravidelná setkání pro mládež, seniory a organizuje programy pro rodiny s malými dětmi. 

Jednou týdně je otevřena klubovna pro mládež, převážně romskou.  

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Jablonci nad Nisou 

Organizuje klubovou činnost pro děti a mládež, v současnosti jsou to dvě skupiny: 11-15 let a starší 

15 let. Dále církev pracuje s rodinami ruskojazyčných cizinců – pořádá společné kulturní akce a 

pomáhá ke snadnější integraci.  

 

4.2 Občanská sdružení 

 

Děti a mládež 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HoSt – Home-Start ČR o.s. 

 

Název Cílová skupina Činnost 

HoSt-Home-Start ČR  o.s. 

                                     (2) 

Rodiče a osoby pečující o 

děti do 6-ti let 

sociálně aktivizační služby 

Moje budoucnost, o.s. (2) Děti z dětských domovů Výchovné působení v rámci 

náhradních rodiny a při 

opouštění dětského domova 

Občanské sdružení pro 

podporu a rozvoj romské 

mládeže                      (1) 

Romské děti a mládež Osvěta, volnočasové aktivity, 

poradenství 

Prostory o.s. 

 

                                   

Děti a mládež ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, 

neúplných rodin, dětských 

domovů 

Volnočasové aktivity 

REP – občanské sdružení 

                                   

Děti a mladiství do 18 let + 

mladiství obvinění a 

odsouzení 

Probační program, výchovné 

poradenství pro rodinu a děti 

Salem o.s. 

                                   

Děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a 

dysfunkčních rodin 

Nízkoprahové zařízení, 

volnočasové aktivity 
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určená rodičům a osobám pečujícím o děti mladší 

6-ti let. Cílem je podpora vývoje dětí v raném stádiu, zajištění harmonického prostředí, posiluje 

kompetence rodičů. Mezi klientkami jsou často ženy, které měly v dětství špatné rodinné zázemí, 

případně vyrůstaly ve výchovných zařízeních, v dalších případech prošly komplikovanými vztahy, 

někdy spojenými i s domácím násilím.  

V Jablonci nad Nisou služba teprve začíná, byl navázán kontakt s oddělením sociálně právní 

ochrany dítěte, začal nábor dobrovolnic a připravuje se jejich proškolení.   

 

Občanské sdružení Moje budoucnost  

Pomáhá mladistvým, kteří opouštějí dětské domovy, snadněji se začlenit do společnosti – poskytuje 

sociální poradenství, pomáhá hledat ubytování a zaměstnání. Kontakt je navazován už během 

pobytu v dětském domově. V rámci Libereckého kraje působí jeden sociální a jeden terénní 

pracovník. 

 

Prostory o.s. 

Občanské sdružení se zabývá  prací s dětmi v dětském domově, vedení hudebních aktivit. 

 

REP – občanské sdružení – Poradna pro rodinu a děti 

Ve spolupráci s PMS realizuje probační program pro klienty od 15 do 18 let, dále poskytuje 

výchovné poradenství pro děti a mládež  od 10 do 18 let. 

 

Salem o.s. 

Občanské sdružení Salem je zaměřeno na práci s převážně romskou mládeží, po zrušení 

Preventivního a krizového zařízení ARX převzalo část klientů nízkoprahové místnosti. Organizuje 

klubovou činnost jednak v Komunitním centru, dále provozuje dvakrát týdně klubovnu na faře 

Jednoty bratrské.  

SeniA občanské sdružení 

Centrum poskytuje denní péči nesoběstačným a zdravotně postiženým seniorům, jejichž zdravotní 

stav vyžaduje pomoc, péči nebo dohled další osoby pro 10 - 15 klientů od pondělí do pátku. 

 

Lidé bez domova, po návratu z výkonu trestu 

 

Název Cílová skupina Činnost 

NADĚJE o.s.        Osoby bez přístřeší, v krizi, 

vracející se z výkonu trestu 

Nízkoprahové denní 

centrum, noclehárna, 

ubytovna, terénní program, 

resocializační program 

 

NADĚJE o.s. –  využití služeb v letech 2011 a 2012 (údaj za r. 2013 není k dispozici) 

 

Typ služby 
Využití – počet klientů Průměr osoba/den 

2011 2012 2011 2012 

Nízkoprahové denní centrum 213 241 24 25 

Noclehy 8162 9193 22 25 

Terénní programy 208 374 14 11 

                                                                    Zdroj : výroční zpráva 2011 a 2012; www.nadeje.cz 
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Služby jsou určeny klientům od 18-ti let. Celková kapacita azylového domu je 40 míst, z toho 16 

pro ženy. 

Středisko Naděje Jablonec nad Nisou provozuje  vedle azylového domu i tréninkové byty ve 

Skřivánčí ulici k postupné resocializaci  klientů . 

 

Uživatelé návykových látek 
 

Název Cílová skupina Činnost 

Most k naději, o.s. – 

kontaktní centrum        

Problémoví uživatelé drog, 

lidé ohrožení drogou, jejich 

nejbližší okolí 

Nízkoprahové zařízení, 

primární, sekundární i 

terciární prevence zneužívání 

drog, poradenství, přednášky 

Terénní programy pro lidi 

ohrožené drogou, o.s. 

(zřizovatel Most  k naději)                       

Latentní populace 

zneužívající nealkoholové 

drogy 

Terénní program – Harm 

Reduction, výměnná 

místnost  

 

Advaita o.s.                  Závislých na drogách a 

drogou ohroženi 

Poradenství, ambulantní 

doléčovací program, 

terapeutická komunita 

 

Terénní program pro lidi ohrožené drogou 

Tento program zajišťuje  Most k naději o.s. pro terén Jablonec (Jablonec n.N., Frýdlant, Hejnice, 

Nové Město p.S.) 2 terénní pracovníci. V rámci programu Harm Reduction, začaly být mimo již 

zavedené injekční stříkačky i brčka ke šňupání, kapsle k perorální aplikaci a alobal ke kouření. 

Tímto rozšířením „sortimentu“  se rozšířil ÿ kontakty  s neinjekčními uživateli drog a dále sociálně 

právní poradenství a kontakt na další organizace. 

 

 

Oběti trestných činů 

 

Název Cílová skupina Činnost 

D – občanské sdružení   Občané, oběti trestných činů Občanská poradna a 

poradenství pro oběti 

trestných činů  

Bílý kruh bezpečí o.s. Oběti trestných činů Poradenství  

 

D–občanské sdružení -  provozuje občanskou poradnu. Občanská poradna v Jablonci nad Nisou  

funguje pouze jednou týdně. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se dostali do nepříznivé životní 

situace v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, v oblasti pracovního práva, lidé, kteří potřebují 

pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů a 

v zadluženosti. 
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5. Služby sociální prevence dle zákona 108/2006, Sb.  

 

Sociální prevence 

 

Typ služby Jablonec n. N. Počet poskytovatelů LK 

Azylové domy NADĚJE  o.s. 7 

Centrum denních služeb 

SeniA 

Domov a centrum denních 

služeb Jablonec n.N., p.o. 

6 

Denní stacionář --- 10 

Domy pro osoby se 

zdravotním postižením 

Domov a centrum denních 

služeb Jablonec n.N., p.o. 
13 

Domy pro seniory 
Domov důchodců Jablonecké 

Paseky 
16 

Domy se zvláštním režimem 
Domov důchodců Jablonecké 

Paseky 
11 

Domy na půl cesty ---- 1 

Chráněné bydlení --- 6 

Intervenční centra --- 1 

Kontaktní centra ---- 2 

Krizová pomoc ---- 0 

Nízkoprahová denní centra NADĚJE o.s. 2 

Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež 
Diakonie ČCE 8 

Noclehárny NADĚJE o.s. 2 

Odborně sociální poradenství 

Centrum intervenčních a 

psychosociálních služeb LK 

p.o. 

Centrum pro zdravotně 

postižené LK o.s. 

Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých 

ČR 

25 

Odlehčovací služby 
Centrum pro zdravotně 

postižené LK o.s. 
23 

Osobní asistence 
Centrum pro zdravotně 

postižené LK o.s. 
13 

Pečovatelská služba 
Centrum sociálních služeb 

Diakonie ČCE 
46 

Podpora samostatného 

bydlení 
--- 3 

Průvodcovské a 

předčitatelské služby 
--- 3 

Raná péče --- 1 

Služby následné péče --- 1 

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí, 

o.s. 

6 
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Občanské sdr. D.R.A.K. 

Občanské sdr. COMPITUM 

Soc. aktivizační služby pro 

seniory a os. se zdravotním 

postižením 

--- 11 

Sociálně terapeutické dílny --- 7 

Sociální rehabilitace Rytmus Liberec o.p.s. 8 

Telefonická krizová pomoc --- 1 

Terapeutické komunity --- 1 

Terénní programy NADĚJE o.s.  10 

Tísňová péče --- 1 

Tlumočnické služby 
Centrum pro zdravotně 

postižené LK o.s. 
1 

Týdenní stacionář --- 4 

                                                            Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, www.mpsv.cz 

 

Odborné sociální poradenství: 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Středisko Naděje (NADĚJE o.s.) 

 

Služby registrované jinde, ale poskytované  i v Jablonci n.N.: 

Odborné sociální poradenství:  D - občanské sdružení, REP – občanské sdružení 

Raná péče: Společnost pro ranou péči – Středisko rané péče Liberec 

Terénní programy: Most k naději o.s. 

                               Občanské sdružení Moje budoucnost  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: HoSt – Home-Start ČR o.s. 

 

6. Preventivní činnost policie 

 

6.1.Preventivní činnost Městské police v Jablonci nad Nisou 

 

Preventivní činnost vybraných strážníků a pracovníků městské policie byla v roce 2013 zaměřena 

na přednáškovou činnost: 

a) Přednášková činnost určená pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených je zaměřena 

na oblast ochrany před okradením, riziko přepadení či podvodné jednání a možností 

zabezpečení majetku.  Přednášky jsou vedeny formou besedy za podpory interaktivní 

prezentace a v roce 2013 se jich zúčastnilo celkem 242 osob. V této oblasti je úzká spolupráce s 

magistrátem města, ČČK, Kluby důchodců apod.) a spolupráce při realizaci projektů „Bezpečné 

stáří“ 

b) Pro děti v mateřských školách (ve všech 21) se zaměřením na bezpečné chování předškoláků 

a to nejen doma, ale i v cizím prostředí na ulici.  Po interaktivní prezentaci se formou hry 

navozuje především důvěra ve strážníky.  Ve sledovaném období se zúčastnilo přednáškového 

cyklu 1 420 dětí. 

c) Ke zvyšování právního vědomí byly pořádány besedy pro žáky 7. tříd 10 ZŠ a 2 speciálních 

škol.  Cílem bylo seznámení s činností městské policie. Besedy byly zaměřeny také na 

problematiku zneužívání návykových látek (tabák, alkohol) v kontextu zákona č. 379/2005 Sb., 

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými  

http://www.mpsv.cz/
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návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích.  Dále byly besedy zaměřeny na bezpečné chování v dopravě 

(chodci a cyklisté).  

Pro žáky 5. tříd všech základních škol na území města byly provedeny besedy na téma: 

„kyberšikana a počítačová kriminalita“. Účast na všech přednáškách byla 1 034 žáků. 

d)  Další skupinou, kde byly prováděny přednášky ve spolupráci s OSPOD, byly střední školy. 

V roce 2013 se jednalo o 5 středních škol. Hlavním tématem byly pravomoci a povinnosti 

městské policie, právní odpovědnost mladistvých, znaky přestupku, trestného činu a postup 

orgánů při řešení protiprávního jednání mladistvých v kontextu ustanovení zákonů č. 218/2003 

Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Přednášek se zúčastnilo 

332 studentů. 

e) Další činnost byla prováděna v oblasti dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, kde bylo 

v roce 2013 proškoleno 2 794 dětí z 29 škol (3. a 4. třídy)  ORP Jablonec nad Nisou. Dále byly 

provedeny ve sledovaném období akce typu: Týden bezpečnosti pro žáky 5. – 9. tříd; a 

Dopravní soutěž mladých cyklistů; Evropský den bez aut; aj.  

 

6.2. Preventivní činnost Policie ČR. 

 

Při PČR - KŘ Policie Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, je zřízeno detašované pracoviště 

preventivně informačního oddělení KŘP LK, které v rámci preventivní činnosti organizuje a 

zajišťuje: 

a) Besedy:    

 pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ na téma Bezpečné chování, 

 pro 2. stupeň základních škol na téma šikana, kyberšikana, tr. odpovědnost mladistvých 

 pro střední školy na téma drogy, trestní právo, kyberšikana, tr. odpovědnost mladistvých 

 pro seniory na téma Žít a nechat žít, bezpečnost seniorů na ulicích a v obydlí          

b) Ve spolupráci s vězeňskou službou ve Věznici Rýnovice pořádá 1 x měsíčně exkurze do 

věznice, které předchází  beseda o trestní odpovědnost mladistvých a promítání filmu  „Já chci 

domů“ 

c) Organizuje další pravidelné  akce, jakými např. jsou „Společné hlídky mládeže a Policie ČR“ 

(pro 5. třídy ZŠ) nebo „Sportovní den s policií“- orientační závod (pro 7. třídy ZŠ), každoročně 

Dny Integrovaného záchranného systému. 

d) Prezentuje činnost, možnosti a akceschopnost Policie ČR i při jednorázových akcích, jakými 

jsou např. besedy na dětských letních táborech a dalších akcích pro veřejnost, včetně výroby a 

distribuce letáků k problematice trestné činnosti - kapesní krádeže, vloupání do vozidel a 

chování občanů.          

 

7. Organizace poskytující zájmovou a sportovní činnost 

 

Jablonec nabízí širokou škálu zájmových aktivit jak uměleckých, tak i sportovních. Vedle níže 

uvedených organizací je aktivní řada dalších pěveckých a tanečních souborů, často působících při 

školských zařízeních.  

 

Sundisk s.r.o.. 

Organizuje kulturní a sportovní akce zaměřené na mládež 15-18 let především formou besed a  

přednášek. 
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Dům dětí a mládeže Vikýř (státní školní zařízení) 

Pořádá a organizuje preventivní programy k  závislosti, šikaně, rasismu a dalším sociálně 

patologickým jevům  pro 2. stupeň ZŠ, SOU a SŠ. Organizuje „spontánní aktivity“ pro 

neorganizovanou mládež a zájmové kroužky. 

 

Základní umělecká škola p.o. 

Nabízí hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2011/2012 

absolvovalo výuku 1040 žáků. Nejpočetněji byla zastoupena věková kategorie 11-15 let v hudební 

oddělení. 

 

Pro rodiny s předškolními dětmi působí : 

 Rodinné centrum Magnet, 

 Mateřské centrum Jablíčko, o.s., 

 Studio Beruška (Studio Jablonec nad Nisou). 

Nejvýznamnější sportovní oddíly 

 

Oddíl Dospělí Mládež 

Bižuterie Jablonec n.N. 1123 579 

ČLTK Bižuterie Jbc 119 120 

Fit Elán Aerobik Jbc 325 108 

FKBAUMIT  Jablonec . 270 470 

FK Jiskra Mšeno 201 198 

HC VLCI Jablonec n. N. 330 323 

Jezdecký oddíl Nisa Břízky 62 85 

Atletický oddíl TJ LIAZ  1030 375 

BASEBALL CLUB BLESK 30 49 

Ski klub Jablonec n. N. 209 100 

Školní atletický klub při 5.ZŠ 160 115 

1. Fbk CAMPUS Jbc 115 120 

                                                                                                 Zdroj: ČSTV; http://jablonec.cuscz.cz 

 

 Organizace působící v oblasti sportu zřízené městem Jablonec nad Nisou. 

 

▪ SPORT Jablonec n. N., s.r.o. 

- Městská sportovní hala 

- Stadion Střelnice 

- Městský zimní stadion 

- Plavecký bazén 

 

8. Závěr 

 

Z analýzy vyplývá, že v Jablonci nad Nisou je široká nabídka organizovaných volnočasových 

aktivit, a to hlavně pro předškolní děti a školní mládež. Dále lze kladně hodnotit činnost pracovníků 

magistrátu města, spolupráci oddělení sociálně právní ochrany dětí s dalšími organizacemi, činnost 

Střediska probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou a jeho nabídku probačních programů pro 

mládež a resocializační program Střediska Naděje Jablonec nad Nisou.   

 

http://jablonec.cuscz.cz/
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Významná je existence azylového domu provozovaného NADĚJÍ o.s. V Jablonci nad Nisou 

každoročně řada organizací a institucí připravuje a organizuje  řadu preventivních besed pro 

mateřské, základní i střední školy. Jsou to městská policie, Policie ČR, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí MMJN, Dům dětí a mládeže VIKÝŘ. Kvalitní je dopravní výchova na Dětském 

dopravním hřišti, které se každoročně účastní 97 % 3.a 4. tříd města a z území ORP.  

Problémem je existence dvou sociálně vyloučených lokalit a zatím neřešená situace v rizikové 

lokalitě Dlouhá a Revoluční. Počet terénních pracovníků je v současné době nedostatečný a   chybí i 

některé služby sociální prevence. Tato situace by měla být řešena v rámci komunitního plánování.  

Další rozvoj služeb je přímo závislý na ustálení personálních otázek a kompetencí po zásadních 

změnách, které se uskutečnily v roce 2012 ať na magistrátu města (nové odbory v sociální oblasti)  

či v organizacích zřizovaných městem (Centrum sociálních služeb) a v neposlední řadě i změny 

legislativy (vyplácení sociálních dávek na úřadu práce). 


