Lidé
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti
Využití nástrojů vytvořených v době pandemie covid-19

Velmi dobrá kvalita regionální nemocnice v Jilemnici a ve
Vysokém nad Jizerou: -Technologická vybavenost;Pozitivní
veřejné vnímaní;široká specializace

Meziregionální překryv pečovatelské péče v okrajových
obcích.

Nedostatek lékařů a nepříznivá věková struktura v téměř
všech odvětvích / oborech.

Horší věková struktura obyvatelstva v mikroregionu, zejména
v horské části.

Hrozby

Problémy

Potřeby

Epidemie onemocnění

Nepřipravenost na krizové situace ve zdravotnictví.

Zajištění dostatečného množství míst / lůžek a kvalitní
zdravotnické péče pro nemocné.

Nevhodné postupy lékařských komor

Rozhodování lékařských komor bez ohledu na specifka
venkovských oblastí.

Spolupráce venkovských oblastí při vyjednávání s komorami.

Rostoucí tlak na kvantitu a kvalitu sociálních a zdravotních
služeb i v souvislosti se stárnutím obyvatelstva.

Intenzivní spolupráce se soukromým sektorem, NNO,
dobrovolníky, …
Stárnutí populace v regionu

Nedostatek pobytových služeb o osoby odkázané na
nepřetržitou odbornou péči.

Nedostupnost LDN a domovů pro seniory.
Využití podpůrných nástrojů státu pro přesun od sociálních
zařízení pobytové péče k terénním službám.
Absence služeb mimo režim zákona, které doplňují sociální
služby.
Spolupráce obcí při zajišťování sociálních služeb.
Nedostatečná spolupráce mezi obcemi a církvemi,
nedostatečná komunitní aktivita církví.
Fungující charitní taxi

Zahájit spolupráci s místními aktéry a církví v oblasti
sociálních služeb.

Členitý reliéf území ztěžující správu a obslužnost území.

Nekoncepčnost státu při zajišťování a financování sociálních
služeb.

Poměrně nízká míra nezaměstnanosti

Nepružný a nevyvážený pracovní trh

Pozitivní vnímání regionu Západních Krkonoš

Chybějící tradice v podpoře pracujících mladých rodičů či
samoživitelů

Změna preferencí v bydlení - příchod mladých rodin na
venkov

Zahájit vyjednávání s místními aktéry o vytvoření navazujích
služeb mimo režim zákona.

Nedostupné sociální byty.

Zvýšení nezaměstnanosti v důsledku ekonomické recese.

Nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce (vzdělání,
specializace nezaměstnaných neodpovídá potřebám trhu
práce).

Úbytek populace migrací (zejména mladé, vzdělané
generace).
Striktní legislativní pravidla a požadavky

Malá nabídka alternativních pracovních úvazků.
Nedostatek dostupných ploch pro RD a bytů pro trvalé
bydlení (př.vlastnické vztahy, sítě…).

Podpora a zvýhodňování využití stávajících neobydlených
domů pro bydlení.

Další/pokračující přesun vlastnických práv k pozemkům
subjektů mimo území mikroregionu.

Slabší zájem mladé generace o spolkový život, nefunkční
generační výměna.

Podpora obyvatel při rozvoji vztahu ke komunitě a obci, zejm. Úbytek tradičních míst pro setkávání venkovských komunit
dětí a mládeže.
(uzavírání hostinských provozoven v malých obcích).
Možnost rozvoje občanské vybavenosti v závislosti na rozvoji
Negativní postoj rezidentů k CR.
CR především na jihu regionu.

Příjemný prostor pro život i rekreaci

Spolupráce obcí v území při zajištění občanské vybavenosti a
Rivalita sousedních obcí.
její dostupnosti.
Obce v horské části se stávají rekreačními centry - konflikt
rekreantského a místního způsobu života, vysoký podíl domů
využívaných jen k rekreaci.

Chybějící systémová podpora oblasti školství na úrovni ORP

Mladí lidé odcházejí z obcí svého původu.
Nedostatečná možnost slaďování pracovního a rodinného
(osobního) života (malá nabídka alternativních úvazků,
zajištění péče o děti v pracovní době rodičů apod.).

Nedostupné bydlení (vč. startovacích, sociálních bytů).

Odklon obyvatel od komunitního života.

Podpořit vznik navazujících služeb mimo režim zákona o
sociálních službách.
Pokračovat v provesu komunitního plánování a řešení
sociálních služeb v území.
Podpora sociálního začleňování.
Rekvalifikační programy pro nezaměstnané, podpora
autorizovaného vzdělávání.
Zlepšit vzájemnou spolupráci obcí, podnikatelských i
nepodnikatelských subjektů v území.
Motivovat mladé lidi k usídlení a dlouhodobému setrvání v
regionu.
Podpora konceptu dětských klubů v obcích bez MŠ.
Zapojení zaměstnavatelů do problematiky slaďování
rodinného a pracovního života.
Podpora rozvoje bydlení pro všechny generace (mladé
rodiny, startovací byty, domy pro seniory, ploch pro RD,
soc.byty…)
Zlepšit a rozšířit nabídku volnočasových aktivit i prostor pro
všechny generace.

Zachování a rozvoj občanské vybavenosti (obchody, pošty,
ordinace, bankomaty, apod.)
Zánik služeb občanské vybavenosti hlavně v malých obcích
kvůli úbytku počtu obyvatel - lékaři, MŠ, ZŠ, pošty, obchody…
Podporovat spolupráci obcí a dalších subjektů v území při
zajišťování služeb občanské vybavenosti.

Další rozvoj individuálního druhého bydlení s negativními
dopady na životní prostředí, infrastrukturu obcí a její finanční Hodně bytů je využíváno pro rekreaci.
zajištění, vztahy mezi místními a "chalupáři".
Společná komunikace a strategické plánování a participace
všech aktérů ve vzdělání za účelem zlepšení kvality
vzdělávání.

Zlepšující se míra komunikace a spolupráce mezi školami a
školskými zařízeními (díky MAP).

Převod a zajištění pobytových zařízení sociální péče na
terénní formu.

Nedostatek sociálních pracovníků.

Nárůst počtu osob v nepříznivé sociální situaci,
nepřizpůsobivých obyvatel.

Využití konceptu chytrých řešení.

Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových zařízení pro
poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Podpora poskytovatelů sociálních služeb.

Náročnost při zajišťování terénních sociálních a veřejných
služeb

Malý počet městských / obecních bytů pro osoby v
nepříznivé sociální situaci.

Udržení, zvyšování nabídky a zlepšování kvality zdravotních a
sociálních služeb.

Nepružná síť sociálních služeb (hlavně pro seniory a osoby
ohrožené sociálním vyloučením).

Omezení / ukončení činnosti poskytovatelů sociálních služeb.

Probíhající proces komunitního plánování a profesionalizace
sociálních služeb
Neexistence sociálně vyloučených lokalit.

Zvyšující se náročnost péče o seniory a skupiny obyvatel
ohrožené sociálním vyloučením.

Omezení výstavby apartmánových domů pro rekreaci.

Rozdílná kvalita vzdělávání v území

Systematická podpora spolupráce vzdělávacích subjektů v
území.

Nedostatečný zájem a vliv zřizovatele o a na kvalitu a chod
škol.

Zajistit jednotné a transparentní hodnocení kvality
vzdělávání.

Připravovaná reforma školství (MŠMT)

Zajistit vzdělávání stávajících ředitelů
Nižší a pomaleji rostoucí úroveň vzdělanosti obyvatel regionu Nedostatečně kvalitní lídři na pozici ředitelů škol.

Dobrá vybavenost obcí a měst ZŠ, MŠ, ZUŠ, stabilně fungující
SŠ.

Nedostatečný zájem mladých pedagogů o práci ve školství.

Vytvoření motivačních podmínek pro kvalitní lídry a mladé
pedagogy, vč. podpory nových a alternativních metod ve
vzdělávání

Malá nabídka neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Rozvoj neformálního vzdělávání mládeže.

Nízká míra využívání nových metod a forem ve vzdělávání (př.
Online vzdělávání).
Rozvoj moderních a alternativních metod ve výuce.
Malá nabídka alternativního vzdělávání (př. Waldorfské,
montessori…).
Nízký počet nesportovních volnočasovýh aktivit pro děti a
žáky na malých obcích.

Využití nástrojů na podporu neformálního a celoživotního
vzdělávání (např. MŠMT, univerzita třetího věku, aj.).

Malá informovanost a malý zájem obyvatel o neformální
vzdělávání dětí a mládeže.

Silné stránky

Slabé stránky

Hrozby

Problémy

Potřeby

Nedostatečná nabídka celoživotního vzdělávání.

Nezájem obyvatel o celoživotní vzdělávání (není tradice).

Malá nabídka celoživotního vzdělávání.

Zajistit celoživotní vzdělávání.

Vysoká vyjížďka na střední a odborná učiliště mimo
mikroregion.

Dlouhodobý nesoulad (absence) mezi nabídkou vzdělávání a Nedostatečná nabídka technických a řemeslnných oborů,
potřebami trhu práce v regionu
reagující na potřeby trhu práce.

Špatný technický stav některých budov, které slouží pro
vzdělávání, (nedostatečné či zastaralé vybavení).

Využití
nástrojů na podporu neformálního a celoživotního
Příležitosti
vzdělávání (např. MŠMT, univerzita třetího věku, aj.).

Špatný technický stav a nedostatečná vybavenost, případně
neexistence některých zařízené občanské vybavenosti (školy,
zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, kulturní památky).
Vzhled obcí, péče o krajinu, památky, životní prostředí,
regionální muzea, kulturní a historické dědictví.

Změna způsobu života na vesnici.

Bohatý kulturní společenský a sportovní život; dobře fungující
NNO, spolky
Nižší míra kriminality.
Fungující spolupráce IZS (mezikrajová); existence Horské
služby.

Zlepšit technický stav školních budov a jejich vybavení.

Zvyšující se náklady zřizovatelů na udržení školy v obci v
menších obcích.

Klesající počty dětí ve venkovských školách.

Zachování současné sítě škol při zajištění kvality vzdělávání.

Nesystémové změny ze strany MŠMT (např. inkluze bez
dostatečných finančních prostředku na její realizaci).

Nepřipravenost na změny ve školství a nedostatek zdrojů
(finance, personál, …) pro jejich efektivní provedení.

Zajištění systémové podpory šlolství na úrovni ORP

Omezené zdroje na rozvoj, modernizaci, rekonstrukci a
udržení veřejné infrastruktury.

Špatný stav nebo neexistence některých kulturních,
sportovních zařízení a veřejných budov obcí (vč.zařízení
zdravotnických a sociálních služeb).

Výstavba, rekonstrukce, modernizace, vybavení kulturních,
sportovních zařízení a veřejných budov obcí.

Nevyužitý potenciál kulturního a historického dědictví.

Využití a zpřístupnění kulturního a historického dědictví.

Některé objekty a části prostranství jsou památkově
chráněné.
Rostoucí společenská frustrace, individualismus, nezájem o
své okolí, úpadek mezilidských vztahů.
Nedostatečná podpora místních NNO ze strany obecních
samospráv a státu.
Zvýšená kriminalita (v průběhu turistické sezóny či v
souvislosti s problémovými občany - opilci, vandalismus
apod.)

Nedostatečné řešení bezbariérovosti některých zařízení a
prostranství.

Zajistit bezbariérovost budov (vč. interiérů) a prostranství.

Rozstříštěná spádovost mikroregionu vzhledem k jeho
geografickémi umístění (dva kraje).

Ohrožení činnosti IZS z důvodu nedostatečného zázemí a
vybavení

Využití možnosti finanční podpory ze strany EU, ČR a různých
nadací.

Chybí bezbariérové úpravy prostranství a budov vč. interiérů
Silný sociální kapitál - lidé k sobě mají blízko.

Špatný technický stav některých budov, které slouží pro
vzdělávání, (nedostatečné či zastaralé vybavení).

Reforma financování regionálního školství.

Dobrá dostupnost a přijatelná kapacita MŠ, ZŠ A ZUŠ.

Nedostatečné zázemí a vybavení MP, vč.lidských zdrojů.
Nedostatečné zázemí a vybavení jednotek IZS, zejména sborů
dobrovolných hasičů, vč.lidských zdrojů.

Rozvoj spolupráce a přípravy na krizové situace mezi
veřejnou správou a složkami IZS, MP a Horské služby.

Aktivně podporovat poptávku po technických a řemeslnných
oborech, polytechnické obory již na ZŠ.

Nedostatečný zájem a zapojení občanů do kulturního a
společenského dění i prostřednictvím činnosti v NNO
Malé / Nedostatečné pokrytí území službami policie (státní,
MP).

Udržení poměrně bohatého kulturního a společenského
života.
Trvalá podpora NNO, spolků v obcích/městech, vč.finanční
podpory.
Zintenzivnit činnost Policie ČR i MP v problémových
lokalitách (častější výjezdy a kontroly zejména v nočních
hodinách).
Zajištění a udržení kvality vybavení složek ISZ.

