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Úvod:
Tematický akční plán pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality na katastrálním území města
Kadaně byl zpracováván na přelomu roku 2018 a v 1. pololetí roku 2019 za účelem zvýšení pocitu
bezpečí a zlepšení vzájemného soužití obyvatel v Kadani. Plán je rozdělen na analytickou část,
návrhovou a implementační část. Tematický akční plán (dále rovněž TAP) se zaměřuje na prevenci
sociálně patologických jevů se snahou zvýšit pocit bezpečí v Kadani, primárně pak situaci v SVL,
přičemž se zaměřuje zejména na zhoršující se pocit vnímání bezpečí na sídlišti B v Kadani, jemuž se
doposud nevěnovala taková pozornost jako SVL Prunéřov a Tušimice . TAP, obdobně jako SPSZ
obsahuje přehled indikátorů, opatření včetně předpokládaných rozpočtů, harmonogram,
indikátorovou soustavu, implementační část a přílohy. Při tvorbě TAPu bylo využito zejména
dokumentů Strategického plánu sociálního začleňování města Kadaň 2015 – 2019, revize č. 4 a Plánu
prevence kriminality města Kadaň na období 2019 – 2021, který byl vytvářen rovněž ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování (dále rovněž ASZ či Agentura). Zanalyzování stávajícího stavu a
stanovení cílů a opatření TAPu bylo projednáno a připomínkováno na pracovních skupinách k
prevenci sociálně patologických jevů, kde byl návrh TAPu následně schválen a předložen radě a
zastupitelstvu města Kadaně ke schválení. Tento materiál byl rovněž vytvářen a projednán s
Agenturou pro sociální začleňování, která s městem spolupracuje v rámci koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám. ASZ je z hlediska obsahového podobně jako město Kadaň garantem
TAPu. Organizační zajištění realizace TAPu je primárně zajištěno městem Kadaň, které je nositelem
TAP, do organizačního zajištění jsou však zapojeni i partneři města, kteří se v současnosti podílejí na
realizaci SPSZ a Agentura pro sociální začleňování, jak již bylo zmíněno, je především odborným
garantem tohoto dokumentu.
Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, zlepšit podmínky
života obyvatel) slouží plán i jako podklad pro řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost, který
má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, pro možné čerpání z operačního programu
zaměstnanost. Při naplňování cílů vedoucích k zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality bude
rovněž využito zdrojů z integrovaných nástrojů MAS Vladař v rámci OPZ, vlastních zdrojů žadatele,
případně dotací z národních zdrojů.
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci realizace
projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. Tematický akční plán pro
oblast bezpečnosti a prevence kriminality je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly čerpány
pouze nezbytně nutné finanční prostředky z evropských a národních dotačních programů, u
některých opatření s požadovaným podílem obce či krytých plně z vlastních zdrojů žadatele.
Dokument je živým materiálem, který reaguje na aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a
bude v případě potřeb revidován a aktualizován. Orgány města budou o postupu plnění plánu, jakož i
o všech navrhovaných úpravách pravidelně informovány.
Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální
integrace. Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním
začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového
sektoru. Zpracování a implementace TAPu má přispět zejména ke zvýšení pocitu bezpečí v Kadani a
v jejich částech, snížení drobné kriminality, zlepšení životní situace obyvatel v SVL a obecně ke
zvýšení atraktivity Kadaně jakožto místa pro život.
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1. Analytická část
Z hlediska bezpečnosti, respektive pocitu bezpečí a atraktivitě lokality na území města Kadaně lz e na
základě stávajících výzkumů, analýz a statistik konstatovat, že míra kriminality či pocit bezpečí se
neliší od zbytku republiky. Konkrétně z analýzy policejních statistik, ze závěrů z „Plánu prevence
kriminality města Kadaně pro léta 2019 – 2021“, „Strategického plánu sociálního začleňování města
Kadaň 2015 – 2019, revize č. 4“ a uskutečněného průzkumu „Šetření pocitu bezpečí občanů města
Kadaň“ vyplývá, že míra kriminality nevykazuje žádné výrazné odlišnosti oproti stavu ve zbytku České
republiky. Dá se tedy usuzovat, že v Kadani, respektive v SVL města Kadaně, hraje významnou roli i
další dimenze bezpečnosti, a to pocit bezpečí. Na ten působí celá řada faktorů, které lze
zjednodušeně rozdělit do čtyř skupin: individuální charakteristiky, sociální prostředí, fyzické prostředí
a vnější faktory (média, legislativa státu apod.).
V oblasti bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů se proto schází pracovní skupina, která
navazuje na stávající PS dle platného SPSZ, konkrétně pracovní skupina Preven ce sociálně
patologických jevů. Zde byly definovány hlavní problémy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.
Prostřednictvím analýzy stávající situace, jež proběhla tzv. metodou stromů, byly definovány stromy
příčin, na které jsou následně vázány stromy cílů a řešení (viz strom příčin níže). Jednotlivá řešení jsou
rozpracována do konkrétních opatření (viz návrhová a implementační část) V rámci této tematické
pracovní skupiny byly reflektovány problémy a příčiny jejich vzniku, a to u cílové skupiny sociálně
vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Dále pak z pohledu možných nositelů změny
(tj. držitelé aktiv, město, státní správa ale i neziskové organizace).
V následujících částech TAP bezpečnost budou představeny jednotlivé analytické části a jejich
návrhové části, obsahující výstupy z pracovní skupiny Prevence sociálně patologických jevů v podobě
stromu příčin a cílů a z toho vycházející návrhová opatření. Potřebnost zpracování TAP v oblasti
bezpečnosti souvisí tedy s tím, že se takto pokouší reagovat na problémy, jež souvisí s nižším pocitem
bezpečí, potažmo nižší mírou atraktivity sociálně vyloučených lokalit či částí města ohrožených
sociálním vyloučením (Sídliště B) a nalézt nástroje a opatření ke zvýšení pocitu bezpečí a atraktivity
lokality. Konkrétní opatření a nástroje jsou vydefinovány v následujících částech TAP, tj. v návrhové a
implementační části TAP.
TAP se zaměřuje primárně na sídliště B v Kadani, jež lze označit jako lokalitu ohroženou sociálním
vyloučením Na sídlišti B a v klasických sociálních vyloučených lokalitách na území Kadaně, jimiž jsou
SVL Tušimice a Prunéřov, identifikovat pocit ohrožení obyvatel města (dle SPSZ Kadaň str. 29). Kromě
zvýšení pocitu bezpečí díky přítomnosti více osob dohlížejících nad klidem a pořádkem, je snahou
posílit občanům města důvěru v policii, jak státní, tak městskou, při uplatnění principů tzv.
„community policingu“. To znamená, že občan zná asistenta prevence, má v něj důvěru, neváhá se na
něj obracet a z druhé strany se mu dostává zpětné vazby.
Město Kadaň se proto rozhodlo situaci v oblasti bezpečnosti nadále intenzivně řešit, tzn. rozvinout
naplňování SPSZ v této oblasti. Proto došlo k vytvoření Tematického akčního plánu v této oblasti, jenž
rozpracovává rovněž Plán prevence kriminality Kadaně na léta 2019 – 2021 a další strategické
dokumenty města, neboť oblast pocitu bezpečí ve všech jeho částech je pro město Kadaň prioritou.
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Identifikování příčin problémů v oblasti bezpečnosti na základě analýzy vzniklé metodou stromů
příčin a dopadů

Kvantitativní charakteristika lokality
Na základě provedené analýzy stromu příčin byl jako jádrový problém identifikován Nízký pocit
bezpečí - nízká atraktivita lokality, přičemž za kořen problému lze označit nevhodnou
socioekonomickou skladbu obyvatel (vysoká míra nejistoty způsobená chudobou a předlužeností).
Analýza metodou stromů a vyhodnocení této metody probíhala na příslušných pracovních skupinách
prevence sociálně patologických jevů. Hlavní cílovou skupinu lze identifikovat jako obyvatele sociálně
vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Kadaně i ostatní kadaňskou
veřejnost.
Primárně se analýza stromu příčin a dopadů věnovala situaci na sídlišti B, tedy lokalitě, na kterou
z převážné části cílí tento tematický dokument města. Sídliště B je součástí města s veškerou
vybaveností a obývaná kromě obyvatel potýkajících se s jevy sociální exkluze i obyvateli standardně
fungujícími ve společnosti. Lze však sledovat trend druhých zmiňovaných lokalitu opouštět a
uvolňovat tak byty těm prvním, kteří jediní jsou ochotní se do ní přistěhovat. Z teritoriálního hlediska
by se tedy dala nazvat spíše lokalitou ohroženou sociálním vyloučením nežli přímo sociálně
vyloučenou. Z hlediska analýzy bytové situace na sídlišti B, se jedná převážně o bývalé standardní
městské byty, z nichž je většina privatizovaná a značné množství chudých rodin zde žije v podnájmech
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za cenu vyšší než je cena nájemného v místě obvyklá. Soukromý byznys s byty podporuje i poměrně
velkou fluktuaci nájemníků či podnájemníků, z kterých majitelé bytů tyjí prostřednictvím příspěvků a
doplatků na bydlení (v současnosti je nejrozsáhlejší část sídliště B, tj. kolem ul. Chomutovská zónou
bez doplatku). Sociální, ekonomické a etnické rozdíly v této lokalitě, větší anonymita panelového
sídliště, stejně jako standardní vybavenost, vedou (v porovnání s v podstatě kompletně chudým,
malým a přehledným Prunéřovem) k vyššímu výskytu trestných činů a přestupků. Lokalita je
zasíťovaná sociálními službami, jedná se hlavně o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, o sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi včetně kroužků, předškolního klubu a rodičovského centra
(sociálně vyloučenými matkami ale takřka nevyužívaného), kroužků domu dětí a mládeže,
sportovních klubů, služeb K-centra nebo zapojení místních obyvatel do zaměstnanostních a
vzdělávacích projektů.
V lokalitě v současné době žije přibližně 2000 obyvatel. Vzhledem k faktorům souvisejících se
snižováním atraktivity sídliště B, dochází k demotivaci části obyvatel zde bydlet, a rovněž se zvyšuje
napětí mezi skupinami občanů, tím, že se degraduje postavení sídliště a jeho atraktivity jako místa
pro život. Častým jevem je migrace obyvatel (ti, co mají dobrou finanční situaci, sídliště opouští,
naopak se přestěhovávají občané z jiných SVL lokalit v regionu) 1, proto je nutné najít nástroje, jak
1

V Ka da ni ži je, dle údajů Regionálního informačního servisu (RIS) k 1.1.2017, 17 924 obyva tel , kdy mírně převa žují
ženy. Od roku 2001 měl vývoj obyva telstva mírně vzestupný trend. Ni cméně s vůj vrchol zažil v roce 2008, kdy ži l o v Ka da ni
přes 18 000 obyva tel, a od té doby naopak mírně klesal, až do roku 2016, kdy opět za čal s toupat. Žel , největš í zá s l uhu na
tomto obra tu má obchod s chudobou, tedy s oukromí vlastníci nájemního bydl ení, ori entova ní na domá cnos ti v hmotné
nouzi. Za tímco přirozeně (narození vs. úmrtí) obyva telstva Ka daně ubývá, sal do mi gra ce je mezi ročně poměrně výra zně
kl a dné (za poslední rok s e do Ka daně přistěhovalo o 97 osob více, nežli se odstěhovalo), a vůbec mi gra ční toky js ou s i l né
(551 při s těhovaných, 454 vys těhova ných mezi 2016 a 2017). Největš í pohyb pa k za zna mená vá me v přípa dě s oci á l ně
vyl oučených l oka l i t:
Zjištění migrace obyvatel z/do Kadaně ve období (2016 - 1.pol. 2017) podle podkladové analýzy k tvorbě Koncepce
sociálního bydlení v Kadani z léta 2017 (autor: Roman Krištof)
Přestěhovaní v rámci města v roce 2016
V rá mci města změnilo v roce 2016 s vé bydliště podle údajů evidence obyva tel 986 os ob. Největší pohyb l ze vys l edova t
na s ídl i š ti B, a to na ulici Chomutovské, kde odhlásilo své bydliště během jediného roku 316 osob a 258 osob bydliště
nahlásilo. V při l ehlé Bystřické 14 odhl á s i l o a 42 na hl á s i l o. U Sta di onu 27 odhl á s i l o a 23 při hl á s i l o – pro i l us tra ci –
z Gol ovi nové 1, z Bys třické 2, ze Sukové 1, z Chomutovské 4, z kpt. Ja roše 1, z Na Podlesí 2 a v rá mci přihlášení a odhl á š ení
na s tejné ulici 10. Další větší pohyb převáženě na sídliště B byl zaznamenán z 1. Má je (44 osob odhlášeno, 27 při hl á š eno).
Větš í pohyby byly za znamenán na Golovinové (67 os ob odhlášeno, 57 při hl á š eno), Kožel užs ké (35 os ob odhl á š eno, 37
při hlášeno), Na Podlesí – 90 os ob odhlášeno), Mírovém náměstí (35 osob odhlášeno), Sukově (30 odhlášeno), Hus ově (25),
Jungma nnově (24).
V l okalitě Prunéřov doš lo k odhlášení 41 osob (převážně na sídliště B na Chomutovs kou) a 50 při hl á š eno (z Mírového
ná m. 3, z Budova tel ů 2, z Gol ovi nové 2, z Chomutovs ké 17, z kpt. Ja roš e 2, z Na Podl es í 4).
V l okalitě Tušimice došlo k odhlá š ení 16 os ob (13 z ni ch s e přes těhova l o na Chomutovs kou) při hl á š ení 14 os ob –
z Bys tři cké 2, z Husové 2, z Ja na Švermy 1, z Ji třní 4, z Koželužské 2 a z Mírového nám. 1 (z toho do l oka l i ty dvou bytových
domů „Semprá ku a Ša chťá ku“ 8 os ob. V rá mci Tuš i mi c změni l y bydl i š tě 2 os oby.
Odstěhovaní 2016
Podl e údajů evidence obyva tel s e v l oňs kém roce 2016 odstěhovalo z města 364 obyva tel s vyrovna ným rozděl ením
podl e pohlaví. Z toho 66 dětí do patnácti let. Nejčastěji jsou odstěhova vší s e ze s ídliště B z ulice Chomutovská (62 osob, plus
z při l ehlé Bys třické a U Stadionu po pěti osobách). Poté z ulice Na Podl es í (39 os ob), Gol ovi nové (17 os ob). Nejča s tějš í
des tinací je blízký Chomutov (61 os ob), následovaný Pra hou (42 osob) a sousedním Klá š tercem na d Ohří (40 os ob). Ji na k
převa žují města a obce zápa do- a s everočes kého regi onu (Ra doni ce - 25 os ob). Z hl edi s ka cíl ové s kupi ny s oci á l ně
vyl oučených je zaznamenán pohyb z l okalit Tušimic (5 osob do Žatce) a Prunéřova (do s ous ední Rokl e – Hra dce). U třech
os ob byl zruš en trva l ý pobyt z důvodu opuš tění území ČR.
Odstěhování – první polovina roku 2017
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dalšímu propadání atraktivity zabránit, jedním z nástrojů je snaha zvýšení vzájemného porozumění
občanů, zvýšení pocitu bezpečnosti v místě, k čemuž by mohly přispět i aktivity plánovaného
komunitního centra na sídlišti, působení domovníků – preventistů nejen zde, ale i v Prunéřově a na
sídlišti C v domě, využívaném městem hojně pro sociální bydlení, jakož i intenzivní komunikace
představitelů města s obyvateli sídliště a sídlišť dalších na veřejných setkáních, kde budou plánovány
spolu s obyvateli změny sídliště, vycházející z potřeb, samotnými obyvateli pojmenovaných.

Subjektivní pocit bezpečí
Z analýzy policejních statistik a ze závěrů z Plánu prevence kriminality města Kadaně pro léta 2019 –
2021 vyplývá, že nevykazují až na drobné výkyvy žádné odlišnosti oproti stavu ve zbytku republiky. Dá
se tedy usuzovat, že v SVL města Kadaně hraje významnou roli i další dimenze bezpečnosti, a to pocit
Ze s ondy z dat evi dence obyva tel v prvních š es ti měs ících l etoš ního roku (2017) vypl ývá , že nejča s tějš í des ti na cí
ods těhovavších s e 186 osob, (103 žen, 83 mužů), z toho 45 dětí do patnácti let (včetně dvou ukončených trva l ých pobytů
bez da lší známé destinace) je okresní město Chomutov (42 osob), poté sousední Klášterec nad Ohří (25 os ob) a hlavní město
Pra ha (19 osob). S výji mkou Pra hy vš ak celkově převa žují blízká města a obce s evero - a západočeského regionu – kupříkladu
Ji rkov (7 os ob), Radonice (5 osob), Žatec (5 osob). Největší mi grační pohyb je zazna menán z ulice Chomutovs ká (47 os ob),
Na Podl esí (22 os ob), Prunéřova (20 osob), Golovi nova (8 os ob), U Stadionu (11 os ob). Jedná se tudíž o lokality sídliště B a
D a Prunéřova s nejčastější destina cí v Chomutově, Ra doni cích, Ža tci , Mos tě, Kl á š terci na d Ohří, Pl zni , Rychnově na d
kněžnou a Předlicích v Ús tí nad La bem. A to v mnoha případech na a dres á ch (vchodů), ozna čova ných v těchto cíl ových
l okalitách za s polečensky problematické (sociálně vyl oučené). Byť početně nevýzna mná , je v tomto s mys l u i l us tra ti vní
mi gra ce z ka da ňs kých Tuš i mi c (4 os oby), s měřující do Rumburku a ús teckých Předl i c.
Z provedených rozhovorů mezi v roce 2017 ods těhova nými a následných zjišťování k předložené analýze s e zpra cova tel
odva žuje odha du, že s e z jedné poloviny, tj. u cirka 60 případů jedná o migraci osob ze sociálně vyloučeného prostředí,
řešících tak opakovaně především svou příjmovou, dluhovou a v jejich důsledku bytovou situaci. U da l ších odstěhova vších
byl y zji š těny důvody s píše pracovního a rodinného charakteru (n ová prá ce mi mo Ka da ň, rozl uka /rozvod, nebo na opa k
s jednocová ní s ta rých či za kl á dá ní nových domá cnos tí/rodi n).
Přistěhovaní 2016
Podl e údajů z evidence obyva tel s e v loňském roce (2016) do města přistěhovalo 417 osob, vyrovna ného za s toupení
pohl a ví a z toho 118 dětí do pa tná cti l et. Nejča s těji js ou při s těhova vš í s e ze s ous edního Kl á š terce na d Ohří (97
os ob), okresního města Chomutova (55 os ob) a hlavního města Pra hy (27 os ob). Jina k převa žují měs ta a obce zá pa do - a
s everočeského regionu (Ji rkov – 16 os ob, Ková řs ká 11 - os ob, Mos t – 14 os ob, Tepl i ce – 9 os ob, Ža tec – 16 os ob). Ze
s ous ední Rokl e (Hra dce) 8 os ob.
Cíl ovými lokalitami příchozích bylo zejména sídliště B na ulici Chomutovská - 118 os ob, na při l ehl ou ul i ci Bys tři ckou 5
os ob a U s tadionu 17 osob. Dá l e byl a hl a vním cíl em ul i ce Na Podl es í – 41 os ob. Z hl edi s ka cíl ové s kupi ny s oci á l ně
vyl oučených je zaznamenán pohyb z Pra hy do Prunéřova - 11 os ob – a také Jirkova (4), Žatce (4), Pís ku (3), Chomutova (4).
Chba n (3), Kl ášterce n/O – 2 – dohromady tedy 31 os ob. Do Tušimic pak 27 osob – z Čes ké Lípy (3), z Dubí (4), z Chlumce (2),
z Chomutova (9), z Kl á š terce n/0 (1), z Odol ené Vody (1), z Ús tí n/La bem (3).
Přistěhovaní – první polovina roku 2017
V prvních š esti měsících l etošního roku (2017) s e do Kadaně přistěhovalo 158 osob (90 žens ké a 68 mužs kého pohl a ví),
z toho 32 dětí do patnácti l et. Nejpočetněji ze sousedního Klášterce nad Ohří (34 osob), poté z okresního města Chomutova
(31 os ob), Pra hy (9 os ob), ze s ous ední Rokl e (Hra dec – 8 os ob), Ji rkova (6 os ob). Převa žují obce a měs ta zá pa do- a
s everočeského regionu, byť js ou i jednotlivé případy ze vzdálenějších lokalit (kupř. Ostravy – Ma ri ánských hor). Nejvíce pa k
příchozí nalézají bydliště na Chomutovské (45 os ob), Na Podlesí (24 osob), v Prunéřově (11 os ob), Budova tel ů (7 os o b). U
Sta dionu a na Bystřické (po š esti osobách) a v menších počtech na Koželužské, Sukově, Ječné…a také do Tuši mi c (2 os oby).
Jedná se tudíž převážně o lokality sídliště B a D a Prunéřova (s tejně ja ko v přípa dě ods těhova vš ích s e).
Dvě os oby z důvodu nabytí občanství ČR a dvě osoby navrátivší se z ci ziny js ou evi dována na Mírovém ná měs tí. Stejně
ja ko v přípa dě odstěhovavších se l ze opová ži t odha du, že u při bl i žně u pol ovi ny počtu s e jedná o os oby ze s oci á l ně
vyl oučeného prostředí, řešících přestěhováním nahromaděné problémy s dluhy a nestálými příjmy. (nová prá ce v Ka da ni ,
rozl uka /rozvod, nebo na opa k s jednocová ní s ta rých či za kl á dá ní nových domá cnos tí/rodi n).
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bezpečí. Na ten působí celá řada faktorů, které lze zjednodušeně rozdělit do čtyř skupin: individuální
charakteristiky, sociální prostředí, fyzické prostředí a vnější faktory (média, legislativa státu apod.).
Samotný pocit bezpečí je ovlivněn komplexem faktorů, přičemž jejich důležitost a váha se u každého
jedince může lišit. Mezi ovlivňující faktory se řadí dlouhodobý i aktuální zdravotní stav, individuální
názory a postoje, délka pobytu v místě bydliště a znalost prostředí. Upozorňuje se i na důležitost
lokální komunity a sociální soudržnost.
Strach mohou umocňovat místa, která jsou nepřehledná, zanedbaná, opuštěná a nedostatečně
osvětlená. Typicky mezi tzv. hot spots strachu (rizikově vnímaná místa) bývají řazeny parky, nádraží,
podchody, okolí nočních podniků, heren či obecně neosvětlená a opuštěná místa. Mezi
nejvýznamnější stresory sociálního prostředí patří přítomnost jednotlivců či skupin obyvatel
vnímaných jako rizikové, ať už oprávněně, či na základě vybudovaných stereotypů. Lidé mají tendenci
pociťovat obavy z „odlišného“, za rizikové tak mohou považovat osoby nebo skupiny osob, které se
nějakým způsobem odlišují (např. barvou pleti, vzhledem, životním stylem). Mezi riziková místa
v Kadani lze zařadit SVL Tušimice, Prunéřov a částečně i část Kadaně - sídliště B. Sídlišti B nebyla
doposud věnována taková pozornost jako výše zmíněným SVL, proto se TAP zaměřuje primárně na
sídliště B, ale i další části města, aby zde nedocházelo ke zhoršování situace, to je vnímanému pocitu
bezpečí, a zároveň se zamezilo snižování atraktivity lokality.
Mezi obyvateli města byla provedena dvě komparativní dotazníková šetření, týkající se pocitu bezpečí
obyvatel, identifikace problémových lokalit a skupin v očích obyvatel, zpětné vazby na práci asistentů
prevence kriminality a námětů občanů stran jejich efektivnějšího využití. První šetření bylo
provedeno v květnu a červnu 2016, druhé pak v září a říjnu 2018. Jako respondenti byli osloveni
účastníci pravidelných setkání představitelů města a nevládních organizací s obyvateli sídlišť a
s obyvateli sociálně vyloučené lokality Prunéřov. První sběr byl proveden na skupině 85 respondentů,
druhý na skupině 79 respondentů, přičemž nebylo možné zabezpečit, aby respondenti byli titíž.
Dotazník byl vyplňován pracovníky města, kteří vedli s respondenty strukturovaný rozhovor.
Podrobné výstupy uvádíme níže, nejprve ale shrnujeme hlavní výstupy a trendy:
V roce 2016 se obecně ve městě cítilo zcela bezpečně 40% a spíše bezpečně 46% z dotázaných, v roce
2018 se zcela bezpečně cítilo 31% a spíše bezpečně 51% dotázaných. Spíše nebo zcela bezpečně se
tak o dva roky později cítilo o 4% méně dotazovaných, ale stále pocit bezpečí ve městě výrazně
převládá nad pocitem nebezpečí (86% vs. 14% v roce 2016, 82% vs. 18% v roce 2018). Naopak
vzrostl pocit bezpečí v místě bydliště. V místě bydliště a jeho bezprostředním okolí se v roce 2016
zcela bezpečně cítilo 37% a spíše bezpečně 39% respondentů (celkem tedy 76%), o dva roky později
38% a 45% (celkem 83%).
Když měli obyvatelé určit, koho se nejvíce bojí, respektive kdo je hlavní příčinou jejich pocitu
ohrožení, v roce 2016 poukazovali nejvíce na problémové osoby, jako jsou opilci, narkomani, ale také
na bezdomovce a na jiné etnické skupiny. V roce 2018 jsou tyto skupiny osob také na předních
příčkách, ale všechny je válcuje „nevhodné, vulgární chování mladistvých“.
35% respondentů mělo v roce 2016 pocit, že se kriminalita ve městě snižuje, 6% mělo pocit, že
vzrůstá, 31% si myslelo, že je stále stejná a 28% nevědělo. Od dva roky později má pocit snižující se
kriminality 17% dotázaných, naopak 15% pociťuje její nárůst. 37% respondentů považuje míru
kriminality za neměnnou a 31% neumí odpovědět. Ve srovnání obou šetření je nejviditelnější tedy
pokles pocitu snižující se kriminality a nárůst pocitu zvyšující se kriminality.
To ale neodpovídá přímé zkušenosti respondentů. Fakt, že se stali v posledních dvou letech obětí
trestného činu nebo přestupku, uvedlo v roce 2016 16% dotázaných, zatímco v roce 2018 jen 13%.
V obou případech se až na úplné výjimky jednalo o jednu takovou zkušeno st. V roce 2018 byly
nejčastější zažité skutky ublížení na zdraví (4 případy) a krádež kola (3 případy) a krádež peněženky (2
případy), v roce 2016 vykradení bytu, chalupy nebo chaty, následované krádeží kola.
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Bezkonkurenčně nejobávanějšími místy ve městě zůstávají i v roce 2018, stejně jako o dva roky
dříve, sídliště B a lesopark za Kauflandem. V posledním šetření lesopark uvedlo 11 respondentů z 57,
kteří místo určili (19%), sídliště B 34 respondentů (60%). Třetím nejčastěji uváděným místem jsou
s obrovským odstupem Smetanovy sady (3 respondenti, tj. 5%).
Do těchto míst by také obyvatelé směřovali pochůzkovou činnost asistentů prevence kriminality (je
třeba říct, že na sídlišti B tito vykonávají službu nejčastěji už nyní). Z posledního dotazníku vzešlo 48
návrhů míst, na něž by se měli APK zaměřit přednostně. Z těchto 48 návrhů je celých 26 pro sídliště B
(54%) a jeho hlavní tepnu Chomutovskou ulici (pokud respondenti udali ještě přesnější polohu, pak
hlavně v okolí „nákupního a kulturního centra“ Slovan) a 10 pro lesopark u Kauflandu (21%). 8%
návrhů se týká obecně ostrahy dětských hřišť a 6% návrhů prostoru kolem MŠ Hvězdička na Podlesí.
13 z 37 respondentů (35%) by uvítalo, kdyby se APK zaměřili na problémovou (vulgární, popíjející,
agresívní) mládež, 6 (16%) by umravnilo opilce a narkomany, 5 (14%) by umístilo APK jako ostrahu
hřišť, 4 (11%) by se zaměřili na pejskaře, 3 (8%) na bezdomovce a 3 (8%) na Romy.
O asistentech prevence kriminality vědí přitom takřka všichni, konkrétně 74 dotázaných, a neví jen 3
(2 dotázaní neodpověděli). O dva roky dříve nevěděli o asistentech také jen 3 dotázané osoby (z 85
celkem). Na škále užitečnosti od 1 (velice užiteční) do 7 (zcela neužiteční) pak hodnotilo APK v roce
2018 37% respondentů známkou 1, 25% známkou 2, 8% známkou 3, 5% známkou 4, 8% známkou 5,
9% známkou 6 a 2% známkou 7. Jako užitečné (známky 1 a 2) hodnotí tedy asistenty 62%
dotázaných, jako neužitečné (známky 6 a 7) pak 17% dotázaných. To je pro APK samo o sobě sice
povzbudivé, ale při šetření před dvěma roky byl poměr takto vypočítané užitečnosti a neužitečnosti
v procentech 64:0. Důvěra v užitečnost APK se tedy za dva roky snížila (ovšem připomínáme, že
respondenti obou šetření nebyli stejní, čili nelze vyvozovat, že část těch, co měli v roce 2016 důvěru
v APK, ji za dva roky jejich působení ztratila).
Dotazovaní měli na závěr rozhovoru vybrat opatření, která by mělo město pro zvýšení bezpečnosti
přijmout.
V roce 2018 uvedlo 97% dotazovaných, že by se město mělo zaměřit na okrajové části a nebezpečná
místa, 92% si přeje více pěších hlídek policistů a strážníků v ulicích, 92% monitorování nebezpečných
míst kamerami, 87% chce být městem a policií lépe informováno, jak kriminalitě předcházet, 85% by
uvítalo větší podporu zařízení pro zájmovou a volnočasovou činnost dětí a mládeže, 83% by dopřálo
policistům a strážníkům lepší vybavení a materiální zajištění a 52% by zlepšilo ve městě osvětlení.
V roce 2016 byla preference návrhů podobná, ale se dvěma zaznamenání hodnými rozdíly: zdaleka
ne tolik respondentů by před dvěma lety navyšovalo hlídky policistů a strážníků v ulicích a zdaleka
ne tolik respondentů by policii dopřálo lepší materiální vybavení.
Obyvatelé měli také možnost navrhnout mimo předvolených nástrojů nástroje vlastní. Několikrát
zazněl požadavek, aby strážníci chodili po ulicích se psy a jednou požadavek, aby město zabránilo
soukromým pronajímatelům obchodu s chudobou a samo skupovalo byty za účelem jejich
kontrolovaného pronájmu.
Srovnání odpovědí stran pocitu bezpečí v roce 2016 a v roce 2018:
1. Pocit bezpečí ve městě jako celku a v místě bydliště
Cítíte se ve městě bezpečně?
%

8

určitě ANO

spíše ANO

spíše NE

určitě NE

2016

40

46

11

3

2018

31

51

14

4

Cítíte se bezpečně v místě svého bydliště?
%

určitě ANO

spíše ANO

spíše NE

určitě NE

2016

37

39

19

5

2018

38

45

9

8

důvody na výběr

2016

2018

Někteří lidé zde žijící

1

3

Problémové osoby

2

2

Jiná etnika

3

4

Chování mladistvých

4

1

Obavy o majetek

5

7

Špatné osvětlení

8

8

2. Důvody pocitu nebezpečí

Pořadí důvodů

3. Pocit vývoje kriminality ve městě
Pocit respondentů z vývoje kriminality ve městě jako celku
%

kriminalita
snižuje

se

kriminalita
zvyšuje

se

kriminalita
stejná

je

nevím

2016

30

5

26

24

2018

17

15

37

31

4. Nejméně bezpečné části města
Nejobávanějšími místy ve městě byly respondenty v obou šetřeních s převahou označeny sídliště B a
lesopark za Kauflandem. V posledním šetření lesopark uvedlo 11 respondentů z 57, kteří místo určili
(19%), sídliště B 34 respondentů (60%). Třetím nejčastěji uváděným místem jsou s obrovským
odstupem Smetanovy sady (3 respondenti, tj. 5%).
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5. Zkušenost s trestní nebo přestupkovou činností
Respondent se stal v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo přestupku
%

ANO - jednou

ANO – vícekrát

NE

nevím

2016

13

3

66

18

2018

10

3

84

3

6. Povědomí o asistentech prevence kriminality
Víte o APK?
%

ANO

NE

2016

96

4

2018

96

4

7. Užitečnost asistentů prevence kriminality
Hodnocení užitečnosti APK na škále 1 – velice užiteční až 7 – zcela neužiteční
%

1

2

3

4

5

6

7

2016

21

43

18

17

1

0

0

2018

37

25

8

5

8

14

3

Posilují APK bezpečnost v problematických lokalitách?
%

ANO

NE

63

37

ANO

NE

53

47

2016
2018
Cítíte se díky APK bezpečněji?
%
2016
2018

Cítíte se díky APK bezpečněji v místě bydliště?
%
10

ANO

NE

2016
2018

46

54

Cítíte se díky APK bezpečněji v problémových lokalitách?
%

ANO

NE

48

52

2016
2018

8. Doporučení pro asistenty prevence kriminality
Více než polovina (54%) dotazovaných v roce 2018 uvedla sídliště B a jeho hlavní tepnu
Chomutovskou ulici jako lokalitu, na níž by se měli asistenti prevence zaměřit nejvíce. Pokud
respondenti udali ještě přesnější polohu, pak hlavně v okolí „nákupního a kulturního centra“ Slovan.
21% by pak vysílalo APK do lesoparku u Kauflandu. 8% návrhů se týká obecně ostrahy dětských hřišť
a 6% návrhů prostoru kolem MŠ Hvězdička na Podlesí.
35% respondentů by uvítalo, kdyby se APK zaměřili na problémovou (vulgární, popíjející, agresívní)
mládež, 16% by umravnilo opilce a narkomany, 14% by umístilo APK jako ostrahu hřišť, 11% by se
zaměřilo na pejskaře, 8% na bezdomovce a 8% na Romy.
9. Návrhy opatření pro zvýšení bezpečí obyvatel
Žebříček nástrojů zvýšení bezpečnosti
Opatření na výběr

2016

2018

Monitoring nebezpečných míst
kamerami

1

3

Důraz na okrajové části města
a nebezpečná místa

2

1

Lepší informovanost občanů a
předcházení kriminalitě

3

4

Větší podpora volnočasových
zařízení pro neorganizovanou
mládež a děti

4

5

Více policistů v ulicích

5

2

zajištění 6

6

Lepší materiální
policie

Zlepšení osvětlení v ulicích

11

7

7

Statistické údaje Policie ČR, OOP Kadaň a statistické údaje Policie ČR, územní správy Chomutov za
roky 2015, 2016 a 2017
Kriminalita (přečiny i zločiny) Kadaň
celý rok/ pouze do
30.9.

kriminalita
celkem

násilná

mravnostní

majetková

2015

354/ 280

32/ 28

5/ 4

163/ 127

2016

253/ 197

22/ 15

3/ 1

104/ 96

2017

274/ 191

21/ 16

4/ 4

112/ 80

Údaj za lomítkem dokládá počty pouze od 1.1. do 30.9. v daném roce.
Oběti (údaj platný do září a za celý územní odbor PČR Chomutov)
celý rok/ pouze do 30.9.

děti (0-18 let)

ženy

osoby starší 60 let

2015

33

81

22

2016

21

45

21

2017

nezjištěno

Nezjištěno

nezjištěno

Údaj za lomítkem dokládá počty pouze od 1.1. do 30.9. v daném roce.

Statistické údaje na úseku přestupků za roky 2016 a 2017

přestupky

druh

počet obyvatel

k 31. 12.
2017

změna
proti
roku
2016

Proti veřejnému pořádku a
občanskému soužití
Proti majetku
na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi

12

17.416

-37

přestupky – absolutní
počet

rok
2016

k 31.1 změna
2.
16-17
2017

index na 10 tis. obyv.

rok
2016

rok
2017

změn
a
16-17
(inde
x)

120

169

+49

69

97

+28

70

91

+31

40

52

+12

9

6

-3

5

3

-2

Statistické údaje Městské Policie Kadaň za roky 2015, 2016 a 2017
typ události

rok 2015

rok 2016

rok 2017

zadržení pachatele (bez typu)

68

71

86

zadržení pachatele § 76 TŘ

4

9

9

zadržení pachatele přestupku

3

3

4

předvedení osoby (odmítnutí prokázání
totožnosti)

24

29

13

předvedení osoby hledané Policií ČR

2

2

3

asistence RZS (lékaři)

82

79

84

asistence Policii ČR

105

93

101

asistence hasičům

25

27

20

kontrola restaurací

240

151

176

rušení nočního klidu – doma

31

39

48

rušení nočního klidu – v restauraci

38

24

52

rušení nočního klidu – na veřejném
prostranství

37

22

38

přestupky proti veřejnému pořádku

385

329

390

přestupky proti občanskému soužití

123

152

186

přestupky na úseku ochrany před
alkoholem – toxikománií

96

51

68

Statistické
a 2017

údaje

na

úseku

celkem
z toho

sociálně

2015
dětí do

ých

13

136

ochrany

2016

mladistv

15 let

celkový počet

právní

dětí do

ých

159

roky

2015,

2017

mladistv

15 let

za

Děti do
15 let

mladistv
ých

154

2016

klientů kurátora pro
mládež

76

60

104

12

55

96

19

58
11

trestná činnost
4

8

5

13

14

5

17

6
18

přestupky
---

13

---

93

17

---

99

18
108

výchovné problémy
66

27

77

7

22

71

10

37
8

dohledy
3
uložená výchovná
opatření
návrh na předběžné
opatření
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Komentář ke statistickým údajům a změny oproti údajům z let 2013-2017
Z uvedených statistik vyplývá, že míra trestných činů v Kadani setrvale klesá, s výjimkou posledního
roku (2017), kdy opět o něco stoupla, ale stále je jí výrazně méně, nežli nejen v roce 2015, ale i nežli
v letech předchozích. Počty zločinů a přečinů se měnily v čase takto: 2013: 586, 2014: 533, 2015: 354,
2016: 253, 2017: 274. Největší pokles je z dlouhodobého hlediska zaznamenán u kriminality
majetkové, která je zároveň nejčastější, ale i u ní platí mírný nárůst v posledním sledovaném roce
(2013: 363, 2014: 334, 2015: 163, 2016: 104, 2017: 112). V menší míře platí totéž i u kriminality
násilné, v jejímž případě je pokles pozvolnější, leč na druhou stranu bez výkyvu v posledním roce
(2013: 38, 2014: 32, 2015: 32, 2016: 22, 2017: 21). Naopak v posledních dvou sledovaných letech
stoupají přestupky, a to jak proti veřejnému pořádku a občanskému soužití (2016: 120, 2017: 169),
tak proti majetku (2016: 70, 2017: 91). Pohlédneme-li na rok předchozí, zjistíme, že rok 2016 byl
výkyvem směrem dolů, a během roku 2017 se míra přestupků vrátila zpět tam, kde byla v roce 2015
(v roce 2015 bylo zaznamenáno 166 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, a 91
přestupků proti majetku). To lze snad připsat skutečnosti, že v roce 2016 bylo realizováno největší
množství opatření preventivního charakteru (asistenti prevence kriminality, terénní programy a další
sociální a prorodinné služby v sociálně vyloučených lokalitách, osvětlení v SVL Prunéřov, terénní
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programy pro uživatele omamných a psychotropních látek). Četnost přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomániemi přestupků je tak zanedbatelná, že zjištěný vývoj (v
sinusoidě, 2014: 9, 2015: 4, 2016: 9, 2017: 6) není možné nijak přesvědčivě interpretovat.
Mezi lety 2013 a 2017 mírně poklesl počet klientů kurátorů pro mládež orgánu sociálně -právní
ochrany dítěte, nejméně jich bylo v roce 2015 (136), od té doby o něco přibyli (154). V poměru
k vývoji počtů klientů OSPOD výrazně klesá míra jejich trestných činů (37 v roce 2013 při 174
klientech, 11 v roce 2017 při 154 klientech, 12 v roce 2015, kdy bylo klientů nejméně, tedy
zmiňovaných 136), mírněji již míra jejich přestupků (2013: 174 klientů/39 přestupků, 2014: 188/26,
2015: 136/13, 2016: 159/17, 2017: 154/18). Naopak nárůst lze sledovat v rovině výchovných
problémů (2013: 174 klientů/87 výchovných problémů, 2017: 154/108).
Domníváme se, že tato disproporce odráží na jedné straně zkvalitnění a zintenzivnění práce OSPOD
(navýšení pracovníků, ustavení a práci Týmu pro mládež, prohloubení spolupráce s poskytovateli
sociálních a prorodinných služeb, zvýšené využívání nástroje případových konferencí, inovativní
využití nástroje rodinných konferencí), na straně druhé nárůst sociálně vyloučených rodin v Kadani
díky soukromým pronajímatelům bytových jednotek a celých domů, primárně orientovaných na
domácnosti, pobírající příspěvek a doplatek na bydlení. Tento nárůst se odráží i ve statistikách
městské policie, kdy mezi roky 2015 a 2017 došlo k zvýšení objemu jak přestupků proti občanskému
soužití, tak přestupků vůči veřejnému pořádku.

Klíčový aktéři v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
V současnosti lze za klíčové aktéry z hlediska opatření v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
identifikovat samotné město Kadaň, respektive sociální odbor a partneři, kteří se intenzivně podílejí
na realizaci platného SPSZ v této oblasti. Jsou to organizace RADKA z.s., Světlo Kadaň z.s. a NADĚJE,
z.s, kteří společně s městem realizují opatření v oblasti bezpečnosti převážně z OP Zaměstnanost.
V oblasti bezpečnosti a prevence kriminality poskytuje město Kadaň sociální službu terénní
programy, čítající terénní sociální práci a provázané poradenské činnosti ve městě Kadaň, včetně
prostorově vyloučené lokality Prunéřov. Organizace RADKA z.s. poskytuje sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, tedy i předcházení kriminality. Světlo Kadaň z.s. provozuje dva nízkoprahové
služby pro mládež od 15 do 26 let, jeden v centrální Kadani a druhý v Prunéřově“ a poskytuje terénní
program a poradnu pro osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Kadani.
Organizace NADĚJE poskytuje službu odborného sociálního poradenství „Dluhová poradna“, která se
zaměřuje na poradenské služby v oblasti dluhové problematiky. Město Kadaň realizuje projekt
„Asistenti prevence kriminality Kadaň“, díky němuž dva dvoučlenné týmy APK pokrývají od 7 do 22
hodin prostory sídliště B, projekt MVČR Domovník – preventista, kdy v městských bytových domech
v Prunéřově a na sídlišti C (ulice Golovinova) působí 4 domovníci – preventisté, jejichž úkolem je
provádět drobné opravy a údržbu v domech i bytech, dozorovat dodržování domovních řádů,
předcházet nebo řešit sousedské spory a narušování veřejného pořádku a předávat obyvatelům
informace od sociálního odboru města a hlavně bytové správy, a projekt „Sanace rodinného prostředí
v sociálně vyloučených oblastech Kadaně“, zaměřený na posilování rodičovských kompetencí a
předcházení odebírání dětí z klientských rodin OSPOD.
Město se navíc aktivně rozhodlo řešit problematiku prevence sociálně patologických jevů vlastními
investičními projekty v oblasti sociální integrace, jedná se zejména o projekty na vybudování denního
centra a noclehárny v Prunéřově a vybudování Komunitního centra na sídlišti B, v ulici Husově. Již
dříve město zbudovalo Centrum sociálních služeb v lokalitě Prunéřov, kde všechny výše jmenované
služby nalezly své zázemí. Další kroky k posílení pocitu bezpečí má přispět právě tento rozvojový
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dokument, věnující se intenzivně oblasti bezpečnosti. Proto město ve spolupráci s Agenturou
připravilo další nástroje a opatření vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečí a prevence kriminality
prostřednictvím TAP na bezpečnosti a prevence kriminality.

Role města Kadaně na naplňování TAP a strategií intervencí v oblasti bezpečnosti
Město Kadaň je klíčovým aktérem pro realizaci TAP v oblasti bezpečnosti, přičemž rozhodujícím
odborem pro naplňování SPSZ je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kadaň. Na něm působí i
manažerka SPSZ, která představuje gestora na městě pro naplňování TAP a koordinuje činnost
v rámci KPSVL s Agenturou pro sociální začleňování (dále rovněž ASZ).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hlediska naplňování TAPu v oblasti bezpečnosti má v gesci
především následující činnosti:
● sociální práce
● sociální kurátor
● terénní program
● plánování a koordinace sociálních služeb na území obce
● evidence žadatelů o přidělení bytu s pečovatelskou službou
● sociální pohřby
● výkon veřejného opatrovnictví osobám omezeným ve svépravnosti
● ustanovování zvláštního příjemce důchodu
● stanovování úhrad sociálních služeb pro děti svěřené do ústavní výchovy
● evidence a distribuce receptů na léčivé přípravky obsahující opiáty a návykové látky
● vydávání a výměna parkovacích průkazů přepravující osoby těžce zdravotně postižené
● výkon OSPODu Orgán sociálně-právní ochrany dětí při Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
● výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí
● náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče)
● dohody pěstounské péče
● týrané a zneužívané děti, domácí násilí
● problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých
● pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
● poradenská a informační činnost
● a rovněž naplňování SPSZ a do budoucna rovněž TAP (pozici manažera SZ zajišťuje Ing.
Veronika Pešičková) a koordinace jeho cílů a činností ve vztahu k ASZ a partnerům
v lokalitě
Role Agentury na naplňování TAP a strategií intervencí v oblasti bezpečnosti
Agenturu lze vnímat především jako odborného garanta TAPu a nástrojů a opatření v něm
připravovaných a realizovaných. ASZ mimo jiné poskytuje projektové poradenství spojené s přípravou
a realizací projektových záměrů, je odborným garantem rozvojových dokumentů v oblasti sociálního
začleňování, tj. stávajícího SPSZ a TAPu. Agentura rovněž provádí analýzy a výzkumy v lokalitě a
rovněž navrhuje možná řešení sociálních problémů a dalších nástrojů v oblasti sociální integrace.

2. Návrhová část
Vznik návrhových řešení je souborem dílčích kroků, které jsou vždy vázány k metodě definice stromu
příčin a cílů. Vznik řešení je pak rozfázován do následujících kroků:
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1. Definice jádrového problému, který je zastřešujícím pro danou tematickou oblast, tj . v tomto
případě oblast Bezpečnosti a prevence kriminality, z nichž vyšel jako jádrový problém „nízký pocit
bezpečí – nízká atraktivita lokality“
2. Vytvoření stromu příčin. Za příčiny jsou považována negativní tvrzení, která se podílí na existenci
problému – tento je pro množinu příčin zastřešující (viz strom příčin v kapitole „analytická část“).
3. Vytvoření stromu cílů, tj. překlopení stromu příčin do pozitivna. Cílem chápeme pozitivní tvrzení,
kterého chceme dosáhnout. Z technického hlediska se pak jedná o pozitivní formulace příčin (příklad:
pokud příčina je „ne“, potom cílem je „ano“)
4. Vytvoření priorit na tematických pracovních skupinách „prevence sociálně patologických jevů“ si
místní aktéři určili prioritní cíle, které je, s přihlédnutím k místním kapacitám, možné v lokalitě řešit
(viz tabulka „Ideální stav situace vycházející z analýzy vytvořené metodou stromů příčin a dopadů“
níže a kapitola 3. „Implementační část“ TAP).
5. Stanovení garanta daného řešení, který má na starosti přípravu projektové žádosti, včetně
stanovení finančních zdrojů a evaluačních indikátorů
Stanovení priorit a cílů, kterých má být dosaženo prostřednictvím implementace TAP vychází
z provedené analýzy metodou stromů. Analytická metoda byla prováděna a vyhodnocena na PS
„Prevence sociálně patologických jevů“. Z ní vzešly nástroje a opatření vedoucí k dosažení globálního
cíle TAP, jímž je dosažení „Vysokého pocitu bezpečí - vysoké atraktivity lokality.
Dosažení globálního cíle bude dosaženo prostřednictvím opatření v oblasti bezpečnosti a prevence
sociálně patologických jevů“. Naplňování TAP má provazbu rovněž cílů a opatření v rámci stávajícího
SPSZ, konkrétně na oblast SPSZ „Bezpečí a prevence sociálně patologických jevů“, a rovněž nově
vzniklý Plán prevence kriminality města Kadaň na léta 2019 – 2021.

Ideální stav situace vycházející z analýzy vytvořené metodou stromů příčin a dopadů
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Nástroje a opatření vedoucí k naplnění identifikovaných potřeb dle provedené analýzy v oblasti
bezpečnosti a prevence kriminality
Na základě vyhodnocení stromu příčin a cílů byly stanoveny priority a opatření vedoucí k naplnění
globálního cíle TAP, jímž je dosažení „Vysokého pocitu bezpečí - vysoké atraktivity lokality“ a priority
„Vyšší úroveň vnímaného bezpečí v rámci sociálně vyloučených lokalit a předcházení sociálněpatologických jevů v SVL města Kadaně“.
K tomu byly stanoveny prioritní cíle a opatření, přičemž byly zohledněny místní kapacity aktérů, kteří
se podílejí na naplňování TAP. Současně došlo ke stanovení garantů daného řešení a konkrétních
opatření. Garant má zejména na starosti přípravu projektové žádosti, včetně stanovení finančních
zdrojů a evaluačních indikátorů.

Stanovení cílů a priorit TAP v Bezpečnosti a prevence kriminality
Strategie
(název):
prevence
sousedství

intervence
Bezpečnost,
kriminality,

Priorita 1: Zvýšení pocitu bezpečí a posílení občanských postojů a
sousedských vazeb obyvatel sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených lokalit

Tematická
oblast/
tematické oblasti (v případě
průřezových)
1.1.
Obecný cíl: Zvýšit pocit
bezpečí obyvatel sociálně
vyloučených lokalit a lokalit
sociálním vyloučením
ohrožených

Bezpečnost a prevence kriminality

Očekávaná změna:
Pocit bezpečí se
v Kadani každým
rokem zvyšuje jak
na sídlištích,
nesoucích znaky
ohrožení sociálním
vyloučením (B, C,
D), tak v sociálně
vyloučených
lokalitách Prunéřov
a Tušimice.

Cílová skupina:
Rizika2 (kapacitní, externí,
- Obyvatelé
apod.):
sociálně
- prostorová segregace
vyloučených
Prunéřova a Tušimic
lokalit Prunéřov
sama o sobě snižující
a Tušimice
pocit bezpečí
- obyvatelé
- vysoká fluktuace
lokalit
nájemníků ve všech
ohrožených
lokalitách předmětu
sociálním
zájmu, vyvolaná
vyloučením
soukromými
(sídliště B, C a
pronajímateli
D) a dalších
orientovanými na osoby,
sídlištních
pobírající příspěvek a
lokalit (sídliště A
doplatek na bydlení
a E)
- obyvatelé jiných
částí města

1.1.1
Specifický cíl: Do roku 2021
se zvýší pocit bezpečí
v ulicích, blocích, parcích a
dalších veřejných
prostorách lokalit

-

-

2

alespoň 70%
dotázaných
obyvatel lokalit
Prunéřov,
Tušimice,
sídliště B, C a

-

Obyvatelé
sociálně
vyloučených
lokalit Prunéřov
a Tušimice
obyvatelé

Závěry a doporučení vyplývající z analýzy rizik (viz příklad shrnutí výsledků doporučeného postupu analýzy
rizik).
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-

D se bude
v místě
bydliště cítit
bezpečně
v lokalitách se
bude cítit
bezpečně
alespoň 40%
dotázaných
obyvatel
z jiných částí
Kadaně

-

lokalit
ohrožených
sociálním
vyloučením
(sídliště B, C a
D) a dalších
sídlištních
lokalit (sídliště A
a E)
obyvatelé jiných
částí města

Opatření:

Termín:

Garant:

Indikátor výsledku:

Zdroje

Celkové
náklady na
realizaci
opatření

1.1.1.1 (a 1.1.2.1)
Mezi lety 2020 a 2022 bude
v městských bytových
domech v Prunéřově, na
sídlišti C a v domech
s městskými byty na sídlišti B
působit 5 domovníků preventistů

10/2019
-6/2022

Město
Kadaň

-počet domovníků –
preventistů (5)
-počet domů, v
nichž působí (5)

OPZ výzva č.
052

6 500 000,Kč

1.1.1.2
Mezi lety 2019 a 2022
budou na sídlišti B, C a D
působit pod vedením
městské policie 4 asistenti
prevence kriminality

10/2019
-6/2022

Město
Kadaň

-počet APK (4)

OPZ - MAS
Vladař,
Ministerstvo
vnitra

1.1.2
Specifický cíl: Do roku 2021
se zvýší pocit bezpečí
obyvatel v bytových
domech s městskými byty

-

-
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alespoň 70%
dotázaných
nájemníků
v městských
bytových
domech
v Prunéřově a
na sídlišti C se
bude ve svých
domech cítit
bezpečně
ve svých
domech se
bude cítit
bezpečně
alespoň 40%
dotázaných

-

-

nájemníci
v městských
bytech v
Prunéřově
nájemníci
v domech
s městskými
byty na
sídlištích B a C

osob na sídlišti
B
Opatření:

Termín:

Garant:

Indikátor výsledku:

Zdroje

Celkové
náklady na
realizaci
opatření

1.1.2.1
Mezi lety 2020 a 2022 bude
v městských bytových
domech v Prunéřově, na
sídlišti C a v domech
s městskými byty na sídlišti B
působit 5 domovníků preventistů

10/2019
-6/2022

Město
Kadaň

-počet domovníků –
preventistů (5)
-počet domů, v
nichž působí (5)

OPZ výzva č.
052

6 500 000,Kč

1.2
Obecný cíl: Posílit
sousedské vztahy v sociálně
vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených
lokalitách

V lokalitách jsou
položeny základy
komunity,
sousedství,
obyvatelé sdílí
společný zájem,
kterým je místo
bydliště a
podmínky k životu
v něm, hledají
společné cíle a jsou
občansky aktivní
při jejich
dosahování.

-

-

-

Obyvatelé
sociálně
vyloučené
lokality
Prunéřov
obyvatelé
lokalit
ohrožených
sociálním
vyloučením
(sídliště B, C a
D) a dalších
sídlištních
lokalit (sídliště A
a E)

-

-

-

1.2.1
Specifický cíl: Od roku 2020
mají obyvatelé lokalit
pravidelnou možnost
definovat své potřeby
přímo vedení města
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-obyvatelé dokáží
pojmenovat
společné potřeby a
definovat společný
zájem a pravidelně
toho využívají

-

-

Obyvatelé
sociálně
vyloučené
lokality
Prunéřov
obyvatelé
lokalit
ohrožených
sociálním
vyloučením

-

-

lokalita Prunéřov je
obývaná stále z velké
části domácnostmi
s nízkými kompetencemi
k bydlení
koncept rituální
nečistoty, zabraňující
společné péči o sdílené
prostory v prunéřovských
domech
vysoká fluktuace
nájemníků ve všech
lokalitách předmětu
zájmu, vyvolaná
soukromými
pronajímateli
orientovanými na osoby,
pobírající příspěvek a
doplatek na bydlení
převládající parciální
socioekonomické
(existenční) starosti
obyvatel lokalit (nad
starostmi o lokalitu)
lokalita Prunéřov je
obývaná stále z velké
části domácnostmi
s nízkými kompetencemi
k bydlení
koncept rituální
nečistoty, zabraňující
společné péči o sdílené
prostory v prunéřovských
domech

(sídliště B, C a
D) a dalších
sídlištních
lokalit (sídliště A
a E)

-

-

Opatření:

Termín:

Garant:

Indikátor výsledku:

vysoká fluktuace
nájemníků ve všech
lokalitách předmětu
zájmu, vyvolaná
soukromými
pronajímateli
orientovanými na osoby,
pobírající příspěvek a
doplatek na bydlení
převládající parciální
socioekonomické
(existenční) starosti
obyvatel lokalit (nad
starostmi o lokalitu)

Zdroje

Celkové
náklady
realizaci
opatření

na

1.2.1.1
Mezi lety 2019 a 2022
proběhne na sídlištích A, B,
C, D a E, a v lokalitě
Prunéřov alespoň 24
facilitovaných setkání
obyvatel s politickým
vedením města a jeho
relevantních odborů

10/2019
-6/2022

Město
Kadaň

-počet veřejných
setkání (24)

OPZ výzva č.
052

6 500 000,- Kč

1.2.1.2
Mezi lety 2019 a 2020
proběhne 8 domovních
schůzí v Prunéřově a
v městském bytovém domě
v ulici Golovinově

10/2019
-6/2022

Město
Kadaň

-počet domovních
schůzí (8)

OPZ výzva č.
052

6 500 000,- Kč

Strategie
intervence
(název): Prevence sociálně
patologických jevů, sociální
služby, sociální integrace,
rovné příležitosti

Priorita 2: Aktivizace sociálně vyloučených osob a rodin a jejich integrace
do společnosti

Tematická
oblast/ Bezpečnost a prevence kriminality, prevence sociálně patologických jevů,
tematické oblasti (v případě rodina, rovné příležitosti
průřezových)
Očekávaná změna:

3

Cílová skupina:

Rizika3 (kapacitní, externí,
apod.):

Závěry a doporučení vyplývající z analýzy rizik (viz příklad shrnutí výsledků doporučeného postupu analýzy
rizik).
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2.1
Obecný cíl: Podchytit a
aktivizovat osoby sociálně
vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené

-zlepšený přístup
CS k veřejným
službám, jako je
vzdělání,
zdravotnictví,
samospráva,
bydlení
-CS bude
připravenější a
motivovanější
sehnat si legální
zaměstnání a část
se zaměstná
-bude snížena míra
sociálně
patologických jevů
(alkoholismus,
narkomanie,
domácí násilí,
kriminogenní
činnost, zanedbání
výchovy dítěte…)
-CS bude řešit své
dluhy a vystříhá se
dalšímu
zadlužování

-

2.1.1
Specifický cíl: Minimálně do
roku 2022 budou
podpořeny domácnosti
jednotlivců i rodin
v přístupu na trh práce, ke
vzdělání, v obstarávání
kvalitního bydlení, v jednání
s úřady, v předcházení
patologiím, zvyšování
finanční gramotnosti a
předcházení zadlužení,
v procesu oddlužování a
v rozvoji rodičovských
kompetencí

-zlepšený přístup
CS k veřejným
službám, jako je
vzdělání,
zdravotnictví,
samospráva,
bydlení
-CS bude
připravenější a
motivovanější
sehnat si legální
zaměstnání a část
se zaměstná
-CS bude řešit své
dluhy a vystříhá se
dalšímu
zadlužování

- sociálně vyloučené osoby a rodiny
s dětmi,
žijící v lokalitách
Prunéřov, Tušimice,
sídliště B, C a D
-

Opatření:

Termín:

Garant:

Indikátor výsledku:

Zdroje

Celkové
náklady na
realizaci
opatření

2.1.1.1

1/2019 -

Město

-počet terénních

Ústecký kraj

1 500 000,-
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sociálně
vyloučené
osoby a rodiny
s dětmi, žijící
v lokalitách
Prunéřov,
Tušimice,
sídliště B, C a D

-

-

rezignace na změnu,
nízká motivace CS
vysoká fluktuace CS
nedostatečné financování
z krajských a národních
zdrojů
předsudky, stereotypy a
diskriminace na trhu
s bydlením a
zaměstnáním a ve
společnosti vůbec

rezignace na změnu,
nízká motivace CS
vysoká fluktuace CS
nedostatečné financování
z krajských a národních
zdrojů
předsudky, stereotypy a
diskriminace na trhu
s bydlením a
zaměstnáním a ve
společnosti vůbec

Město Kadaň bude do roku
2022 poskytovat službu
terénní programy na území
celého města

6/2022

Kadaň

pracovníků (4)
-počet podpořených
osob (240)

ročně

Popis projektových záměrů vedoucích k naplnění globálního cíle TAP
„Vysokého pocitu bezpečí a zvýšení atraktivity lokality“
1. Projektový záměr Podpora sousedství v kadaňských SVL v návaznosti na:
Opatření 1.1.1.1 a 1.1.2.1: „Mezi lety 2020 a 2022 bude v městských bytových domech v Prunéřově a
na sídlišti B a C působit 5 domovníků – preventistů“ přičemž samotné zahájení projektu bude již
v říjnu 2019.
Opatření 1.2.1.1 „Mezi lety 2019 a 2022 proběhne na sídlištích A, B, C, D a E, a v lokalitě Prunéřov
alespoň 24 facilitovaných setkání obyvatel s politickým vedením města a jeho relevantních odborů“
Opatření 1.2.1.2 „Mezi lety 2019 a 2022 proběhne 8 domovních schůzí v Prunéřově a v městském
bytovém domě v ulici Golovinově“
Předmět projektu: zaměření na zlepšení životních podmínek obyvatel sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených lokalit Kadaně, na zvýšení jejich pocitu bezpe čí, na jejich
občanskou aktivizaci a posílení sousedských vazeb, a na podporu zaměstnanosti vybraných osob.
Zvolenými nástroji jsou pravidelná veřejná setkání reprezentace města a NNO s obyvateli sídlišť a
řešení jejich konkrétních problémů, nastavení systému domovnictví a domovní samosprávy, a
zaměstnání 5 osob z CS coby domovníků. Projekt by měl zajistit zlepšení bytových podmínek osob v
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalitách, zvýšení vymahatelnosti práv a
povinností nájemců i pronajímatelů, ochranu bytového fondu města, zkrášlení veřejného prostoru,
nárůst zaměstnanosti, nárůst občanské odpovědnosti obyvatel, posílení jejich sebevědomí a
partnerského přístupu k představitelům města, vybudování vztahu obyvatel k místu bydliště, a le
zároveň zvýšení jejich horizontální i vertikální mobility, zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v domech i v
jejich okolí, snížení vandalismu a kriminality a omezení migrace řízené obchodníky s chudobou
Hlavní cíle: 1. Zlepšit životní podmínky a sousedské vztahy ve vybraných lokalitách města s důrazem
na participaci samotných jejich obyvatel 2. Integrovat sociálně vyloučené osoby do společnosti,
probudit jejich občanské postoje
Klíčové aktivity projektu: 1. Řízení a koordinace projektových aktivit 2. Veřejná setkání obyvatel
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit 3. Nastavení a realizace systému
domovnictví ve vybraných bytových domech v exponovaných lokalitách.

2. Projektový záměr: „Terénní programy Kadaň“ v návaznosti na:
Opatření 2.1.1.1 „Město Kadaň bude do roku 2022 poskytovat službu terénní programy na území
celého města“
Předmět projektu: Sociální služba terénní programy je zaměřená na osoby v SVL města, v Prunéřově,
Tušimicích, na sídlišti B a C jež pomáhají zajistit cílové skupině přístup do společnosti a k jejím
veřejným službám. Podporuje klienty zařazené do systému prostupného bydlení tak, aby se z
vyloučených lokalit vrátili do standardního bydlení ve městě.
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Hlavní cíle: Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením
ohrožené v úspěšné integraci do společnosti.
Klíčové aktivity projektu: 1. Poskytování sociální služby terénní programy v lokalitách Prunéřov,
Tušimice, sídliště B a C. 2. Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod
práce s cílovou skupinou. 3. podporu osobám zařazeným v systému prostupného bydlení

3. Projektový záměr Asistenti prevence kriminality Kadaň v návaznosti na:
Opatření: 1.1.1.2 „Mezi lety 2019 a 2022 budou na sídlišti B, C a D působit pod vedením městské
policie 4 asistenti prevence kriminality“
Předmět projektu: čtyři asistenti prevence kriminality, kteří budou zařazení pod městskou policií,
pomůže ve vybraných lokalitách k objasněnosti trestných činů, přečinů, přestupků, později ke
snížení jejich počtu a ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Kadaně. APK mají především předcházet
sousedským sporům, přestupkům proti veřejnému pořádku, vandalismu, bagatelní a latentní
protiprávní činnosti (kterou PČR a MP obtížně řeší) a zesílit vymahatelnost práva v sociálně
vyloučených lokalitách. APK budou vedeni strážníkem-mentorem.
Hlavní cíle: Hlavním cílem projektu je přispět k zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města, hlavně
v lokalitách Prunéřov, Tušimice, Chomutovská (sídliště B), sídliště D, ale i dalších částech Kadaně.
Splnění cíle chceme prokázat srovnávacím šetřením pocitu bezpečí na začátku a na konci projektu.
Klíčové aktivity projektu: 1: Výběr, vyškolení a vybavení asistentů prevence kriminality, 2: Působení
asistentů prevence kriminality v terénu, 3: Evaluace efektivnosti projektu

Matice rizik v oblasti bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů (ve vztahu k cílům
a opatřením v jednotlivých tematických oblastech)
Matice rizik byla sestavena pro nástroje a opatření připravované v rámci TAP v oblasti bezpečnosti a
prevence sociálně patologických jevů identifikovaných na pracovní skupině prevence sociálně
patologických jevů, které jsou klíčové pro naplnění globálního cíle a priorit stanovených v rámci TAP
Druh rizika ve vztahu Závažnost
k naplňování TAP
rizika
(1 – nejnižší,
5 – nejvyšší)
Vysoká míra zadluženost
cílové skupiny

5

nízká míra finanční
5
gramotnosti cílové skupiny
Socio-patologické jevy
(drobná kriminalita,
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5

Pravděpodobnost Předcházení/eliminace rizika
výskytu/četnost
výskytu rizika (1 –
téměř vyloučená
až 5 – téměř jistá)
4
Vzdělávání a poradenství v této
oblasti, předcházení zadlužení
poradenstvím v oblasti hospodaření
s příjmy domácnosti vč. aktivního
řešení dluhů
4
Vzdělávání CS v oblasti finanční
gramotnosti, omezení rizika
spadnutí do dluhové pasti
3
Motivační programy pro cílové
skupiny, práce s dětmi, zapojení

závislost na alkoholu a
drogových látkách)
Finanční rizika realizace
jednotlivých opatření TAP

5

3

nesehnání vhodných osob
na pozici domovníka

4

2

chybějící motivace
obyvatel řešit svou životní
situaci
nezájem veřejnosti o účast
na veřejných setkáních

4

3

4

2

nedostatek
kvalifikovaných osob pro
pozice terenních
Pracovníků
Nízká kapacita terénních
pracovníků

4

1

4

2

rodičů, hledání pozitivních příkladů
apod.
Riziko nezískání dotace, resp.
finanční riziko bude eliminováno
kvalitní přípravou projektových
žádostí a konzultací s ŘO OPZ, resp.
Krajským úřadem ÚK a to ve
spolupráci s ASZ, která je gestorem
TAP
Aktivní výběr uchazečů před
zahájením projektu spoluprací
s terénním pracovníky, kteří
přicházejí do styku s vhodnými
klienty
Práce všech složek města a jejich
partnerů/neziskového sektoru
Kvalitní a včasná propagace přes
media a pomocí terénních
pracovníků a partnerských
organizací
Město dlouhodobě spolupracuje
v této oblasti a má k dispozici
kvalitní tým lidí
Zachování a rozšíření nabídky
sociálních služeb na území města a
podpora rozvoje soc. služeb ze
strany města a dalších aktérů –
vzájemná spolupráce a koordinace
aktivit s NNO působícími v Kadani

3. Implementační část
Město bude vystupovat při implementaci tematického akčního plánu ve dvojí roli:
a) Jako koordinátor a garant plnění cílů (prostřednictvím realizace naplánovaných opatření) město bude s garanty jednotlivých opatření domlouvat postup, konzultovat přípravu opatření
a kontrolovat jejich realizaci; některá z opatření, realizovaná partnery (NNO a p.o.) bude
spolufinancovat (služby, tábory, kroužky); plnění plánu bude periodicky monitorováno na
platformě PS prevence sociálně patologických jevů a jednou za kalendářní rok bude stav
plnění plánu předložen orgánům města, které navrhnou aktualizaci plánu a případně revizi
některých cílů
b) Jako realizátor některých opatření – samo město bude nositelem projektů z OPZ na asistenty
prevence kriminality, domovníky – preventisty a veřejná setkání na sídlištích a projektu na
podporované zaměstnávání, projektů z IROP (komunitní centrum) a poskytovatelem služby
terénní programy z dotací Ústeckého kraje; některá z opatření bude město realizovat ze
svého rozpočtu (případové a rodinné konference, Tým pro děti a mládež, psy cholog a
psychiatr).
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Partneři města budou realizovat opatření z plánu díky dotacím Ústeckého kraje (služby), případně
MŠMT (programy primární prevence) a MVČR (tábory).
Agentura pro sociální začleňování Agenturu lze vnímat především jako odborného garanta TAPu a
nástrojů a opatření v něm připravovaných a realizovaných. ASZ mimo jiné poskytuje projektové
poradenství spojené s přípravou a realizací projektových záměrů, je odborným garantem rozvojových
dokumentů v oblasti sociálního začleňování, tj. stávajícího SPSZ a TAPu. Agentura rovněž provádí
analýzy a výzkumy v lokalitě a rovněž navrhuje možná řešení sociálních problémů a dalších nástrojů
v oblasti sociální integrace. V neposlední řadě působí agentura rovněž jako metodický konzultant
TAPu.
Financování TAP (celkový rozpočet TAP a jeho čerpání)

Oblast

Priorita

Bezpečnost 1.
a prevence
kriminality

2

KPSVL celkem:
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Obecný cíl
1.1

Specifický
cíl

1.2

1.1.1.
1.1.2
1.2.1

1.1
2.1

1.1.1
2.1.1

Opatření
1.1.1.1
1.1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.1.1.2
2.1.1.1

6 500 000 Kč (výzva č 052 OPZ)

Prioritní osa a
specifický cíl
OP
– 2.1
č.

Alokace
(KPSVL)

Operační
program

6 500 000

OPZ
výzva
052

5 000 000
1 500 000

OPZ MAS
Ústecký
kraj

2.1
roční dotace
z Ústeckého
kraje
2.1
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Vyjádření Agentury pro sociální začleňování
k Tematickému akčnímu plánu pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality
města Kadaně

Žadatel o vyjádření stanoviska: Město Kadaň
Tematický akční plán (TAP) schválen v radě města Kadaně dne: 11. 4. 2019

Kritérium

Komentář
-

Návaznost TAP na předchozí strategické plány
(jejich účinnost/úspěšnost) 4

-

Soulad TAP se strategickými dokumenty kraje
a ČR v oblasti sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími politikami, strategiemi a
plány
4

Pokud je relevantní.
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Realizace navržených cílů a opatření vychází ze
Strategického plánu sociálního začleňování
města Kadaň 2015 – 2019, revize č. 4 a Plánu
prevence kriminality města Kadaň na období
2019 – 2021, jejich výsledky a dopady na změnu
situace obyvatel sociálně vyloučené lokality, na
možnosti a aktivity lokálních partnerů a na
sociální politiku obce/města.
Na tvorbě dokumentu se podíleli zástupci
Agentury pro sociální začleňování (ASZ)
sociálního odboru města, zástupci samosprávy a
členové organizací působících v oblasti prevence
sociálně patologických jevů. ASZ je z hlediska
obsahového podobně jako město Kadaň
garantem TAPu. Organizační zajištění realizace
TAPu je primárně zajištěno městem Kadaň, které
je nositelem TAP, do organizačního zajištění jsou
však zapojeni i partneři města, kteří se v
současnosti podílejí na realizaci SPSZ, přičemž
ASZ je především odborným garantem tohoto
dokumentu.
TAP pro oblast bezpečnosti a prevence
kriminality, včetně jeho cílů a opatření je
v souladu se Strategií sociálního začleňování
2014 – 2020, se Strategií boje proti sociálnímu
vyloučení 2016 – 2020 a se Strategií romské
integrace 2015 – 2020.
Z místních strategických dokumentů vychází TAP

ze Strategického plánu sociálního začleňování
města Kadaň 2015 – 2019, revize č. 4 a Plánu
prevence kriminality města Kadaň na období
2019 – 2021.
-

Kvalita procesu strategického plánování

-

-

-

Při zpracování TAP došlo k dodržení požadavků
dle formuláře osnovy TAP, přičemž dokument je
členěn na analytickou část včetně problémové
analýzy, návrhovou část strukturovanou na
oblasti podpory, priority, hlavní cíle, specifické
cíle, opatření a kroky s uvedením odpovědných
subjektů/osob, termínů. Dále jsou v této části
stanoveny indikátory a předpokládané zdroje (za
celý TAP a z toho ESIF), v TAPu je dále popsána i
implementační fáze, která spolu s návrhovou
částí uvádí způsob řízení realizace jednotlivých
opatření a plnění cílů vč. prevence rizik.

-

V TAPu jsou dodrženy vztahy a souvislosti od
příčin problémů a potřeb přes cíle a opatření,
alokace a zdroje až k výstupům a indikátorům:
v analytické části jsou argumentované a

Kvalita zpracování TAP

Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
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Tematický akční plán pro oblast bezpečnosti a
prevence kriminality byl projednán na
pracovních skupinách Prevence sociálněpatologických jevů, s partnery města při
naplňování SPSZ v oblasti bezpečnosti a
prevence kriminality, jako rovněž v orgánech
města (schváleno na radě města Kadaň
11.4.2019). Metodologicky byl dokument
projednán a připomínkován v rámci Agentury
pro sociální začleňování, která je jeho odborným
garantem.
Pracovní skupiny TAP Prevence sociálněpatologických jevů se podílely na přípravě,
tvorbě a konečném projednání tohoto
dokumentu. Plánování a projednávání
dokumentu TAP probíhalo od analytické přes
návrhovou až po implementační část.
Projednání dokumentu na PS Prevence sociálněpatologických jevů, v orgánech města a v rámci
Agentury pro sociální začleňování zaručuje
formulování relevantních problémů, potřeb, cílů
a opatření TAP s ohledem na cílové skupiny a
znalost podmínek v SVL města Kadaně.

„problém-příčina-návrh řešení“)
-

-

-

Tematický akční plán se zaměřuje na prevenci
sociálně patologických jevů se snahou zvýšit
pocit bezpečí v Kadani, primárně pak situaci
v SVL, přičemž se zaměřuje zejména na zhoršující
se pocit vnímání bezpečí na sídlišti B v Kadani,
jemuž se doposud nevěnovala taková pozornost
jako SVL Prunéřov a Tušimice.

-

Cíle, opatření a cílové skupiny TAP, u nichž se
předpokládá financování z operačních programů
zařazených do Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám, odpovídají
cílům, podporovaným aktivitám/opatřením a
cílových slupinám příslušných investičních priorit
těchto programů;
čerpání z operačních programů dle jednotlivých
opatření vychází z alokací stanovených
v příslušných výzvách a z nich plynoucích limitů.

Dopady TAP

Způsobilost TAP pro čerpání dotací z výzvy
k předkládání žádostí o podporu v rámci
Operačního programu Zaměstnanost určené
pro podporu sociálního začleňování v sociálně
vyloučených lokalitách
-

Celkový komentář
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podložené konkrétní příčiny problémů a
související cíle;
návrhová část TAPu řeší příčiny problémů
identifikovaných v analytické části a jednotlivá
opatření odpovídají identifikovaným příčinám
v analytické části;
každé opatření má formulovaný výstup vč.
stanoveného indikátoru.

Tematický akční plán pro oblast bezpečnosti a
prevence kriminality na katastrálním území města
Kadaně byl zpracováván za účelem zvýšení pocitu
bezpečí a zlepšení vzájemného soužití obyvatel
v Kadani. Plán je rozdělen na analytickou část,
návrhovou a implementační část. TAP se zaměřuje
na prevenci sociálně patologických jevů se snahou
zvýšit pocit bezpečí v Kadani, primárně pak situaci
v SVL. TAP, obdobně jako SPSZ, obsahuje přehled
indikátorů, opatření včetně předpokládaných
rozpočtů, harmonogram, indikátorovou soustavu,
implementační část a přílohy. TAP je v souladu
s příslušnými rozvojovými dokumenty, přičemž tento
dokument byl vytvářen a projednán s Agenturou pro
sociální začleňování, přičemž ASZ je rovněž
odborným garantem tohoto dokumentu.

Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE
Tematický akční plán obce Kadaň pro oblast
bezpečnosti a prevence kriminality k financování
v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
určené pro podporu sociálního začleňování
v sociálně vyloučených lokalitách.

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, Oddělení regionálního centra západ zpracoval/a:

Dne 25. 4. 2019

Příjmení, jméno: Svoboda Daniel
Funkce: lokální konzultant
Podpis:

Potvrzení stanoviska ředitelem Agentury pro sociální začleňování:

Dne………………………

Mgr. David Beňák, DiS.

podepsal
Mgr. David Digitálně
Mgr. David Beňák, DiS.
2019.05.16
Beňák, DiS. Datum:
14:50:28 +02'00'

Ředitel Odboru (Agentury) pro sociální začleňování
Úřadu vlády ČR
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