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1. ÚVODNÍ ČÁST
Při pohledu na situaci v sociálně vyloučených lokalitách a strukturálně postižených – deprivovaných
lokalitách s vyšším podílem nízkopříjmových skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením můžeme konstatovat, že tyto lokality působí jednak jako sociální pasti, ale zároveň jako sociální filtry.
Sociálně integrační politika na komunální úrovni musí usilovat o to, aby procesy pod kontrolou obce
ještě více nepřispívaly k prohlubování nepříznivé situace obyvatel (k hlubší deprivaci) a aby obec
dokázala poskytnout podporu těm, kteří ji dokáží využít. Cílem sociálně integrační politiky na úrovni
obce – tedy i strategického plánování v oblasti sociální integrace a následného naplňování plánu musí být snaha o to, aby chudinské enklávy působily co nejvíce jako filtr a co nejméně jako past.
Kulturní, ekonomické a demografické procesy uvnitř populace v sociálně vyloučených
a deprivovaných lokalitách – jakožto i v celé společnosti – nemohou být a nejsou pod ničí kontrolou.
I přes tuto skutečnost mají mít občané ve slušně fungující společnosti možnost profesionální pomoci
se svými sociálními problémy. Snaha o profesionální pomoc jednotlivcům a rodinám ze sociálně
vyloučených nebo deprivovaných lokalit a systémová řešení ze strany obcí musí být realizovány
v kontextu následujících předpokladů:
-

Základem úspěšného procesu sociálního začleňování je především neustálá „vnitřní inventura“
vlastních názorů, představ, priorit a praxe zainteresovaných jednotlivců/subjektů.

-

Důležitější než konkrétní naplánovaná nebo schválená opatření je to, aby zástupci relevantních
institucí (zástupci místních municipalit, pracovníci neziskových organizací…ad.) považovali
kvalitní praxi v sociální oblasti za prioritu a aby přijali ideový rámec sociální integrace za svůj.

-

Ve veřejné správě musí fungovat udržitelné komunikační a koordinační platformy, na kterých
se budou efektivně sdílet informace a bude se přemýšlet o řešeních – cesta ke kvalitním
opatřením.

Strategický plán sociálního začleňování je základním pilířem spolupráce statutárního města Mostu
s Agenturou pro sociální začleňování pro další období a strategickým dokumentem města v oblasti
sociální politiky. Ambicí plánu je naplnit předpoklady pro upevnění sítě sociálních služeb a rozvoj
takových aktivit, které napomohou ke zlepšení situace všech obyvatel statutárního města Mostu.
A to i přesto, že jádro plánovaných intervencí představují především činnosti a aktivity zaměřené
na obyvatele strukturálně nejpostiženějších mosteckých lokalit. Plán vznikl především díky aktivnímu
zapojení zástupců institucí, které svou činností (ať už přímo nebo nepřímo) ovlivňují k lepšímu život
obyvatel sociálně vyloučených a deprivovaných lokalit ve městě Most. Návrhová část plánu
zohledňuje aktuální poznatky v souhrnu zpracované ve vstupní analýze (vytvořena pracovníky
Agentury pro sociální začleňování), včetně definovaných závěrů a doporučení. Dokument vychází
z analýzy potřeb, na které se podíleli zástupci zainteresovaných subjektů. V průběhu procesu
plánování bylo využito participativních metod práce s obyvateli deprivovaných lokalit, kteří se mohli
účastnit jednání pracovních skupin a konfrontovat tak (ze svého pohledu) definované potřeby
a opatření.
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Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory
obcím v procesu sociálního začleňování. Podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči,
zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. Agentura podporuje taková opatření, která pomohou
samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji
sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce a všech jejích občanů. Posláním Agentury
je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje
nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Pomáhá obcím
a místním subjektům zejména v těchto oblastech:
- v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního
bydlení, včetně zajištění infrastruktury pro tyto služby;
- v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních
programů a dalších zdrojů;
- v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování
v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních
titulů, sociálních politik, apod.
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL") je nástrojem pomoci městům,
obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků
Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury KPSVL vychází
z dosavadní praxe Agentury a její spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené
metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství (obec – úřady – neziskové
organizace – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost a další relevantní
aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ") k jeho naplňování
a vyhodnocování, včetně revize plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury trvá tři roky.
Vedle podpory rozvoje samotných sociálních (vzdělávacích, zaměstnanostních, bytových
a bezpečnostních) politik v obci se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků
strukturálních fondů a poskytuje obcím a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci
a zajištění udržitelnosti projektů.
Cílem KPSVL je zajistit adresnost, koordinaci, konzistenci a synergii sady místních opatření sociální
integrace založených na lokálních potřebách. Opatření budou realizována prostřednictvím
specifického mechanismu financování z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.
Základním východiskem tohoto přístupu na úrovni konkrétní obce/města je zmíněný strategický plán.
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1.1. Identifikace nositele strategie
Město Most je s přibližně 66 000 obyvatel (cizinci nejsou započítáni) 14. největším městem v ČR.
Nachází se v Ústeckém kraji, je statutárním městem a obcí s rozšířenou působností. Rozvoj obce
Most je v novodobých dějinách spjat s těžbou uhlí. Na konci 50. let byla v souvislosti s růstem těžby
zahájena výstavba nových sídlišť pro horníky a dělníky, v rozmezí 60. a 80. let byl pak historický
Most i s celou řadou významných památek postupně zbořen v důsledku nalezení ložisek uhlí přímo
pod městem, obyvatelé byli postupně přesunuti na území současného Mostu. Toto historické
rozhodnutí je i v současné době v životě Mostečanů stále přítomné. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Morový sloup se sousoším svaté Anny, renesanční kašna, Mariánský sloup a další památky
byly přesunuty z historického Mostu na území dnešního Mostu a v kontrastu s panelovými domy
v okolí připomínají obyvatelům zlomový moment dějin.
Rozsáhlé zásoby hnědého uhlí v tzv. severočeské uhelné pánvi se staly pro město Most osudnou.
V průběhu intenzivní těžby uhlí před rokem 1989 byla neustálá poptávka po pracovní síle, především
dělnických profesích. Po roce 1990, kdy byla těžba postupně utlumována, zaniká řada pracovních
míst i v rámci regionálních zaměstnavatelů. V důsledku těchto negativních strukturálních změn je
dnes Most městem s nejvyšším podílem nezaměstnaných v Česku. V srpnu 2016 činil podíl
nezaměstnaných Mostecku 10,8 %, celkově 8261 osob.

Obrázek č. 1: Poloha SO ORP Most

zdroj: ČSÚ

1.2. Představení lokálního partnerství,
Lokální partnerství je základem spolupráce obce, Agentury a dalších partnerů v rámci KPSVL a při
přípravě a zavádění SPSZ. Lokální partnerství je platforma, na které dochází k pravidelnému
setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo
mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Jednání lokálního partnerství
v Mostě se účastní lokální konzultant Agentury. Členové partnerství se setkávají na pravidelných
jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují
strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je
základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.
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Lokální partnerství Most bylo ustaveno v již v roce 2008 jako prostor pro sdílení poznatků
a zkušeností sociálně integračních politik jednotlivých členských subjektů. Partnerství bylo vytvořeno
za účelem koordinovaného a efektivního přístupu k fenoménu sociálního vyloučení ve městě.
V únoru 2010 byla po několika měsíční práci celého Lokálního partnerství Most i přizvaných expertů
dokončena tvorba strategického plánu. Posléze se stala činnost Lokálního partnerství Most
součástí koordinační skupiny komunitního plánování ve městě Most pod názvem: Osoby
a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení.

Do přípravy strategického plánu se zapojili primárně zástupci lokálního partnerství a dále pak
pracovníci relevantních institucí přizváni k účasti v jednotlivých tematických pracovních skupinách.
Následující přehled odráží členy lokálního partnerství / koordinační skupiny komunitního plánování
Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení, kdy ne všichni se zapojili do činnosti
tematických pracovních skupin.


Agentura pro sociální začleňování



Dětský domov a Školní jídelna, Most



Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě



Dobrá rodina, o.p.s.



Duhovka o. s.



DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.



K srdci klíč, o.p.s.



Klub národnostních menšin, zařízení statutárního města Most



Městská policie Most



Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace



Mgr. Jan Hrubeš



Most k naději z. s.



Naděje - M, o. p. s.



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let, zařízení statutárního města Most



o. s. MOSTY - sociálně psychologické centrum



Oblastní charita Most



Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace



Pobočka Diakonie Církve bratrské



Probační a mediační služba, pobočka Most



Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.



Středisko výchovné péče Dyáda v Mostě



Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Most



Základní škola, Zlatnická 186, sídliště Chanov
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Po uzavření memoranda o spolupráci s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám na počátku roku 2016 je hlavním posláním Lokálního partnerství Most připravit
SPSZ do roku 2019. Prostřednictvím zapojených institucí se bude Lokální partnerství Most následně
podílet na jeho naplňování, aktualizaci a průběžném hodnocení.
Členové tematicky zaměřených pracovních skupin se v první polovině roku 2016 podíleli
na zpracování analýzy potřeb cílových skupin a definovali priority, cíle a konkrétní kroky v oblastech:
1) Podpory rodiny, volného času a zdraví; 2) Bydlení; 3) Bezpečnosti a prevence kriminality
a 4) Vzdělávání a zaměstnanosti.
Činnosti pracovních skupin se v průběhu strategického plánování účastnili:

PS 1 - RODINA, VOLNÝ ČAS A ZDRAVÍ a PS 2 - BYDLENÍ

Lenka Acs Holakovská

Most k naději, z. s.

Denisa Barcziová

Klub národnostních menšin, zařízení statutárního města
Mostu

Irena Čapková

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Markéta Střížová

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Petr Fadrhons

Oblastní charita Most

Helena Fadrhonsová

Oblastní charita Most

Veronika Farkašová

lokalita STOVKY

Eva Farkašová

lokalita STOVKY

Monika Hnátková

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Most

Jana Pánková

Magistrát města Mostu, odbor sociálních věcí

Alexandra Hynešová

Magistrát města
sociálních věcí

Dagmar Jandová

Most k naději, z. s.

Karel Komárek

K srdci klíč, o.p.s.; Vedoucí KS2 - Osoby a rodiny v krizi
a prevence sociálního vyloučení

Mostu,

vedoucí

OSPOD,

odbor
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Veronika Loucká

Městská policie Most

Naděžda Krupczová

Magistrát města Mostu, vedoucí odboru sociálních věcí

Klára Tvrzová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26
let, zařízení statutárního města Mostu

Milena Pešoutová

Naděje-M, o.p.s.

Lucie Průšová

K srdci klíč, o.p.s.

Helena Pulgrová

Naděje-M, o.p.s.

Markéta Stará

Magistrát města Mostu, náměstkyně primátora

Jiřina Venclíčková

Most k naději, z. s.

Jitka Andršová

Magistrát města Mostu, oddělení rozvoje a dotací

Taťána Drahošová

Magistrát města Mostu, manažerka SPSZ

Petra Adamovská, Tereza Dvořáková

Lokální konzultantky – Agentura pro sociální začleňování

PS 3 – BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

Lenka Acs Holakovská

Most k naději z. s.

Jana Pánková

Magistrát města Mostu, odbor sociálních věcí

Vladimíra Ilievová

Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o.

Marie Jarolímová

Probační a mediační služba, pobočka Most

Veronika Loucká

Městská policie Most

Naděžda Krupczová

Magistrát města Mostu, vedoucí odboru sociálních věcí

Martin Rekl

Policie České republiky
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Markéta Stará

Magistrát města Mostu, náměstkyně primátora

Kateřina Svobodová

Probační a mediační služba, pobočka Most

Taťána Drahošová

Magistrát města Mostu, manažerka SPSZ

Petra Adamovská, Tereza Dvořáková

Lokální konzultantky - Agentura pro sociální začleňování

PS 4 - VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Petra Trojnová

Magistrát města Mostu, odbor školství, kultury a sportu

Petr Fadrhons

Oblastní charita Most

Helena Fadrhonsová

Oblastní charita Most

Veronika Farkašová

lokalita STOVKY

Jana Pánková

Magistrát města Mostu, odbor sociálních věcí

Karel Komárek

K srdci klíč, o.p.s.; Vedoucí KS2 - Osoby a rodiny v krizi a
prevence sociálního vyloučení

Monika Kynclová

ZŠ Zlatnická, sídliště Chanov

Martin Nebesař

Dům romské kultury, o. p. s.

Čestmír Pastyřík

Střední škola technická, p. o.

Pavel Prošek

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Helena Pulgrová

Naděje – M, o.p.s.

Erika Rácová

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace

Marcela Sakařová

Středisko výchovné péče Dyáda v Mostě

Zuzana Siváková

lokalita STOVKY
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Aleš Smetana

SpecialistsGrid Ltd

Markéta Stará

Magistrát města Mostu, náměstkyně primátora

Marie Škudrnová

Středisko výchovné péče Dyáda v Mostě

Petra Trojnová

Magistrát města Mostu, vedoucí oddělení školství

Monika Hnátková

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Most

Taťána Drahošová

Magistrát města Mostu, manažerka SPSZ

Petra Adamovská, Tereza Dvořáková

Lokální konzultant - Agentura pro sociální začleňování

Pracovní skupina Projekty a implementace byla založena v průběhu tvorby strategického plánu.
Členy pracovní skupiny jsou zástupci vedení města, manažerka SPSZ, lokální konzultant Agentury
pro sociální začleňování a významní předkladatelé a realizátoři projektů. Úkolem pracovní skupiny
je nastavit a sledovat indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích
práce a dopadech na cílové skupiny). Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které
mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost
v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich
propojování, efektivní synergie a vyhodnocování, včetně dopadů na cílové skupiny.

1.3. Postup tvorby SPSZ
SPSZ je klíčovým dokumentem pro statutární město Most, jehož cílem je aktivizovat místní kapacity
a podpořit relevantní instituce k maximálnímu využití dostupných místních zdrojů (finančních,
personálních, koordinačních ad.) v procesu sociální integrace. Na přípravě plánu se podíleli členové
Lokálního partnerství Most / koordinační skupiny komunitního plánování osoby a rodiny v krizi
a prevence sociálního vyloučení. Role ASZ je v průběhu přípravy plánu zaměřena na koordinační
podporu při tvorbě plánu a konzultační činnost partnerům, kteří se podílejí na jeho tvorbě a podporu
partnerů v průběhu schvalování radou a zastupitelstvem.
V průběhu přípravy procesu plánování byl v rámci spolupráce místních partnerů v jednotlivých
pracovních skupinách dodržen princip strategického plánování. V průběhu procesu bylo definováno:
- Kde se v řešení nacházíme? – analýza současného stavu byla realizována na dvou úrovních:
1) metodou analýzy potřeb – na základě stanovení potřeb z pohledu cílových skupin v jednotlivých
oblastech (rodina, zdraví, bydlení, bezpečnost, zaměstnanost a vzdělávání) byl zpracován vhled
do jejich naplňování v daném čase, tzn. definováno jakými metodami (službami, aktivitami,
programy, systémovými opatřeními lokálního charakteru) jsou v současnosti potřeby cílových skupin
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uspokojovány. 2) prostřednictvím analytické činnosti výzkumných pracovníků ASZ, zpracováním tzv.
vstupní analýzy, jejichž průběžné výstupy byly přeneseny partnerům v rámci jednání tematických
pracovních skupin.
- Kam se chceme dostat? – Na základě definování současného stavu bylo směřování v oblasti
sociální integrace definováno partnery v rámci tematických pracovních skupin v průběhu tvorby
analýzy potřeb stanovením konkrétních aktivit, činností nebo služeb bez ohledu na bariéry
(personální, finanční, koordinační) k jejich realizaci.
- Jak se tam dostaneme? – Na základě skutečností a doporučení ze vstupní analýzy a analýzy
potřeb, na které se podíleli partneři z lokálního partnerství, byly stanoveny priority v jednotlivých
tematických oblastech, obecné a specifické cíle na období 2017 – 2020, kterých bude v tomto
období dosaženo a které budou naplňovány předem stanovanými garanty uvedenými u konkrétních
specifických cílů v návrhové části SPSZ. Definované specifické cíle jsou časově ohraničení
a obsahují konkrétní kvantitativní indikátory vedoucí k jejich naplnění.
SPSZ je „živým dokumentem“, který bude průběžně revidován. Bude vyhodnocována úspěšnost
jeho plnění a v rámci aktualizace budou na základě aktuálních analytických dat doplňovány
specifické cíle v jeho návrhové části. Plán je dokumentem, na jehož revizi se budou podílet všichni
zapojení partneři v rámci pracovních skupin lokálního partnerství. Cílem další práce v rámci
aktualizace SPSZ je především zintenzivnění kooperace zástupců zapojených institucí za účelem
celistvosti a komplexní šíře poskytovaných aktivit a služeb, včetně hledání možností pro nastavení
systémových opatření na úrovni místní samosprávy.
Na základě stanovených priorit, obecných a specifických cílů byl sestaven zásobník projektových
záměrů v oblasti intervence v mosteckých deprivovaných lokalitách. S ohledem na potřeby,
absorpční kapacity města a jeho partnerů pro realizaci projektů byl sestaven zásobník projektových
záměrů s typovými aktivitami pro Operační program Zaměstnanost (dále jen OPZ). Základem
zásobníku jsou projektové záměry jednotlivých partnerů. Projektové záměry byly konzultovány
s expertními pracovníky ASZ. V rámci přípravy plánu byly s partnery konzultovány investiční potřeby
(výstavba, rekonstrukce…) pro realizaci jednotlivých aktivit nebo služeb. Projektové záměry
pro IROP nejsou v rámci pilotního období součástí strategického plánu. Investiční záměry budou
s partnery nadále komunikovány a mohou se stát součástí revidovaného strategického plánu.
Pro oblast vzdělávání bude v následujícím období zpracován tzv. Místní plán inkluze jako příloha
SPSZ. Oblast vzdělávání je v rámci této strategie zpracována na úrovni doporučení z výstupů, které
vzešli z jednání pracovní skupiny PS 4 – vzdělávání a zaměstnanost. Po vypořádání připomínek
Řídícího orgánu prošel SPSZ připomínkovacím procesem v rámci lokálního partnerství Most
a následně schvalováním zastupitelstvem statutárního města Mostu. Dokument bude po dokončení
a schválení vedením města předán k posouzení ASZ, která SPSZ doporučí k realizaci, a tedy také
k otevření čerpání prostředků z výzvy č. 52 OPZ. Schválený SPSZ, včetně usnesení zastupitelstva
města zašle nositel (statutární město Most) v tištěné a elektronické podobě Řídícímu orgánu.
Tvorba SPSZ navazuje na dostupné strategie a analýzy, které již byly k relevantním tématům
zpracovány. Ve spolupráci s Agenturou se jedná zejména o Strategický plán Lokálního partnerství
2010 – 2012, který obsahuje baterii opatření a aktivit realizovaných ve městě Most. Navazující
dokument Evaluace v lokálních partnerstvích 2008 – 2010 zhodnocuje aktivity v oblasti sociální
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integrace a působení Agentury pro sociální začleňování v rámci předchozí spolupráce. Dokument
významným způsobem navazuje na strategické dokumenty statutárního města Mostu. SPSZ
zohledňuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. SPSZ je také rámován
dalšími relevantními strategiemi - Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, Koncepcí romské
integrace na období 2014 - 2020 , Strategií politiky zaměstnanosti do roku 2020, Strategií
regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů na období
let 2014 – 2020 a Programem rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Národní strategií
protidrogové politiky na období 2013 až 2015, Koncepcí boje proti extremismu pro rok 2015,
Koncepcí boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 - 2014 , Národní strategií boje proti
obchodování s lidmi 2012 - 2015 , Strategií prevence kriminality 2012 - 2015 , Koncepcí bydlení ČR
do roku 2020, Strategií pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let
2013 - 2014 .
Průběh přípravy SPSZ byl průběžně konzultován s představiteli vedení statutárního města Mostu.
Jednání pracovních skupin se účastnila náměstkyně primátora města pro sociální oblast. Postup
přípravy strategického plánu byl projednáván v rámci porady vedení statuárního města Mostu.
V rámci přípravy SPSZ jsme využili možnosti zapojení obyvatel deprivovaných lokalit do jednání
pracovních skupin. Jednání se účastnili obyvatele mostecké lokality Stovky. Zapojení obyvatel
lokality Stovky do tvorby plánu v pracovních skupinách byla pro výsledný plán důležitá z několika
hledisek: 1/ potřeby a navržená opatření byla konfrontována pohledem cílové skupiny; 2/ přispěli
jsme ke zvýšení vzájemné informovanosti, sdílení dat a zkušeností mezi obyvateli a partnery
z lokálního partnerství; 3/ přispěli jsme ke zvýšení důvěry obyvatel lokality v plánovací a rozhodovací
proces. Opatření SPSZ zároveň reagují na závěry a doporučení ze vstupní analýzy, v rámci které
probíhaly hloubkové rozhovory s obyvateli jednotlivých mosteckých lokalit. Doporučení vyplývající
ze vstupní analýzy odráží fakta získaná v průběhu realizovaných rozhovorů.
Termín platnosti strategického plánu sociálního začleňování byl stanoven dle metodiky
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) dle tříletého období spolupráce
statutárního města Mostu s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ), a to na základě Memoranda
o spolupráci mezi Statutárním městem Most a ASZ. Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)
je tudíž stanoven na období let 2017 – 2019.
V průběhu přípravy strategického plánu v tematických pracovních skupinách byly definovány
specifické cíle s plánovaným financováním z Operačního programu Zaměstnanost výzvy č. 52., která
umožňuje financování projektů v trvání až 36 měsíců. Plánované projekty tudíž přesahují časový
rámec platnosti SPSZ (2017 – 2019). Většina projektových záměrů je připravena s realizací do roku
2020. Vzhledem ke zjednodušení procesu hodnocení naplňování SPSZ (kvantifikace plánovaných
výsledků projektů by byla tříštěna) došlo k dohodě o určení termínu plnění specifických cílů do roku
2020. V rámci plánované revize strategického plánu (dle metodiky KPSVL ke konci spolupráce
města s ASZ – nejdříve však po roce platnosti SPSZ) bude jeho platnost prodloužena do roku 2020,
případně budou závazky uvedené u jednotlivých specifických cílů přeneseny do tzv. Exitstrategie,
ve které budou nastíněny aktivity partnerů v lokalitách po zahájení fáze tzv. Vzdálené podpory (fáze
po ukončení intenzivní podpory/spolupráce mezi ASZ a statutárním městem Most).
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1.4. Souhrn SPSZ
Strategický plán sociálního začleňování je zpracován pro statutární město Most.
Cílovou skupinou strategického plánu z pohledu území PRIMÁRNĚ jsou:
-

osoby žijící v sociálně vyloučené lokalitě – na sídlišti Chanov;

-

obyvatelé ze strukturálně postižených oblastí s vysokou koncentrací osob ohrožených sociálním
vyloučením – deprivovaných lokalit – Lokalita Stovky, Lokalita Sedmistovky, ulice K. H.
Borovského, ulice Javorová, ulice M. G. Dobnera, ulice U Věžových domů;

-

obyvatelé žijící v mikrolokalitách (domech vlastněných jedním vlastníkem orientujícím se na
nájemce odkázané na sociální dávky) – Blok 14 a 15 v Chomutovské ulici a ulice Čepirožská;

-

osoby žijící v ubytovnách - Ubytovna Velebudice; Ubytovna Domino; Ubytovna na nádraží;
Ubytovna U Špejcharu, Ubytovna UNO na sídlišti Chanov; Ubytovna Turbo;

-

obyvatelé ulic (mimo výše uvedené lokality) s podílem dlouhodobě nezaměstnaných
(v evidenci nezaměstnaných déle než 1 rok) vyšším než 4,9 % na celkovém počtu obyvatel
obyvatel dané ulice – Antonína Dvořáka; Brněnská; Františka Malíka; Hutnická; Jana
Kubelíka; Jaroslava Seiferta; Josefa Dobrovského; Josefa Skupy; Jožky Jabůrkové;
K. J. Erbena; Konstantina Biebla; Krátká; Lidická; Mladé Gardy; Pionýrů; Pod Lajsníkem;
Prokopova; Růžová;
Slovenského národního povstání, U stadionu; Václava Talicha;
W. A. Mozarta; Žatecká.

Cílovou skupinou strategického plánu z pohledu území SEKUNDÁRNĚ jsou:
Vzhledem ke skutečnosti, že pomyslná hranice mezi sociálně vyloučenými osobami a osobami
ohroženými sociálním vyloučením z důvodů příjmů je neostrá a v mnoha případech není
charakteristická pouze lokalitou jejich pobytu, je v rámci plánovaných intervencí žádoucí (v rámci
poskytování plánované podpory) brát zřetel na individuální situaci daného jedince. Cílovou skupinou
strategického plánu jsou proto také osoby žijící mimo uvedené lokality nebo ulice, které naplňují
charakteristiku osob žijících v hmotné nouzi, osob dlouhodobě nezaměstnaných (déle než jeden rok
v evidenci ÚP), osob žijících mimo systémovou evidenci (mimo evidenci ÚP) nebo osob ve výkonu
trestu odnětí svobody se sociální vazbou na město Most.

Řešené potřeby/problémy cílové skupiny strategického plánu:
-

Nestabilní rodinné prostředí.
Nedostatečné rodičovské kompetence.
Vysoká míra zadlužení – dluhová past, exekuce, insolvence.
Nízká míra finanční gramotnosti.
Absence příležitostí pro získání stabilního příjmu s jistotami.
Absence možností získat praxi na trhu práce.
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-

Nedostatek příležitostí pro osvojení pracovních návyků.
Nedostatek možností pro stabilní a důstojné bydlení.
Nedostatečné příležitosti pro bydlení v případě krizové situace.
Nedostatek příležitostí pro opuštění sociálně vyloučeného prostředí.
Nízká gramotnost v oblasti právních a finančních závazků týkajících se bydlení.
Nedostatek nástrojů pro řešení nepříznivých situací v oblasti bydlení – sousedské spory,
nepořádek…
Nepříznivé společenské klima v místě bydliště.
Vysoká míra sociálně – patologického chování – užívání drog, gamblerství, alkoholismus, …
Absence pocitu bezpečí v lokalitách a jejich sousedství.
Nízké právní povědomí.
Vysoká míra ohrožení závažnými nemocemi a nezdravý životní styl.
Nedostatek příležitostí pro trávení volného času, včetně zázemí pro jejich realizaci.
Nedostatek příležitostí pro ovlivňování dění ve svém okolí (uznání, seberealizace).
Nedostatek pozitivních vzorů a podnětů pro vnitřní změnu motivace vedoucí ke změně
nepříznivé životní situace.

2. popis/schéma intervenční logiky SPSZ:
1. Priorita
1.1. Obecný cíl
1.1.1. Specifický cíl
2. (…)
Návrhová část plánu je členěna v popsaném schématu a reaguje na definované problémy a potřeby
cílových skupin. U každého specifického cíle je uveden garant jeho naplnění v následujícím období.
V případě, že dosažení specifického cíle je vázáno na financování z Operačního programu
Zaměstnanost – výzvy KPSVL, jsou zde uvedeny náklady na jeho realizaci. U těchto specifických
cílů je zároveň popsána souvztažnost na další specifické cíle, které účinnost daného specifického
cíle posilují a bez popsané souvztažnosti jsou samostatně nerealizovatelné.

2. SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ VE MĚSTĚ MOST
V kontextu Mostu lze za klasickou sociálně vyloučenou lokalitu označit pouze sídliště Chanov,
několik lokalit pak lépe charakterizuje pojem „mikrolokalita“ (jde o domy ve vlastnictví jednoho
soukromého majitele, který se zaměřuje na pronajímání bytů osobám odkázaným na sociální dávky tento model je pro Most spíše netypický), několik lokalit představují ubytovny. Další významné
lokality spíše vystihuje termín lokality s vyšším podílem sociálně vyloučených osob. Část
(v Mostě zpravidla většina) obyvatel těchto lokalit totiž znaky sociálního vyloučení nenese, podíl
sociálně vyloučených osob je zde ovšem vyšší než v jiných částech města:
-

Hranice mezi sociálně vyloučenými a sociálně začleněnými obyvateli domů je neostrá. Jedná se
spíše o škálu, kde na jedné straně stojí pracující vzdělanější a nezadlužení vlastníci bytů
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a na straně druhé pak nezaměstnaní, nekvalifikovaní a zadlužení nájemníci, přičemž značná
část obyvatel se nachází někde uprostřed.;
-

Problémy spojené se sociálním vyloučením se dotýkají všech obyvatel lokalit (nezájem
některých vlastníků o dění v domě, nedostatek aktivit pro děti a mládež, štěnice…);

-

Nepříznivá situace obyvatel lokalit generuje četné problémy v oblasti sousedského soužití,
přičemž tyto spory jsou srozumitelné pouze v kontextu celých lokalit jako pomyslného
organismu.

2.1. Sociálně vyloučená lokalita – sídliště Chanov

Jediným územním celkem, který splňuje definici sociálně vyloučené lokality ve městě Most,
je sídliště Chanov. V Chanově žijí rodiny regionálně „starousedlé“, přesunuté při vzniku sídliště
na konci sedmdesátých let z města Mostu a z okolních vesnic, zrušených v důsledku těžby (a rodiny
jejich potomků) a jednak rodiny přestěhované sem v druhé polovině osmdesátých let 20. století
ze Slovenska i z českého vnitrozemí. Vznik sídliště je datován do let 1978-1979. Původním
záměrem bylo vytvořit nové sídlo hlavně pro obyvatele těžbou zanikajících městských čtvrtí a vesnic.
V počátcích bylo zastoupení „Romů“ a „Neromů“ na sídlišti zhruba rovnovážné, během několika let
však odliv „Neromů“ nabyl masivnější podoby, zejména proto, že „romští“ obyvatelé, přišlí
z vesnického prostředí (původně ze Slovenska, tehdy ale už i generace narozená v Čechách) se
obtížně adaptovali na bydlení v panelových domech (ústřední topení, vodovod, placení nájmu)
a ztěžovali podmínky pro život sousedům. Kromě toho město tiše podporovalo výměny bytů
„romských“ rodin z města s „neromskými“ z Chanova. Výrazné zhoršování situace na sídlišti
souviselo s příchodem dalších rodin, ať už ze Slovenska nebo z okolí, mezi lety 1985 – 1988.
Níže uvedená mapa zachycuje jednotlivé bloky bytových domů, černě jsou vybarveny ty bloky nebo
části bloků, které jsou neobývané a neobyvatelné. Pro město je velice náročné po odchodu nějaké
domácnosti byt udržet v obyvatelném stavu, proto počet obydlených bytů postupně
klesá – za poslední rok se např. snížil z 230 na 210-215 (odhad pracovnice Odboru sociálních věcí).
Souběžně s tím sílí demografický tlak chanovské populace – dorůstající mladí lidé zakládají rodiny
a chtějí bydlet ve vlastních bytech. Město na tento trend reagovalo přestavbou bloku 8 v roce 2012,
při které z původních 24 bytových jednotek vzniklo 36. Přesto je počet obyvatelných bytů už v tuto
chvíli pod úrovní situace z doby před rekonstrukcí. Častým argumentem zastánců podobných řešení
je postoj samotných obyvatel Chanova, o kterých se říká, že by jinde ani bydlet nechtěli, protože jsou
na Chanov zvyklí a do Mostu či jinam se bojí jet byť jen na návštěvu. Tento strach
nezpochybňujeme, ale považujeme ho za důsledek dlouholeté izolace rodin z Chanova
a domníváme se, že by se mělo postupně pracovat na jeho překonávání. Podle výpovědi některých
obyvatel Stovek, kteří dříve žili v Chanově a našli odvahu se přestěhovat, má na strachu navíc
značný podíl obava ze stěhování k soukromým vlastníkům. Bydlení v městských bytech
pochopitelně představuje větší jistotu. Z toho lze vyvozovat, že kdyby šlo o stěhování do některé
z forem sociálního bydlení v Mostě, část bariér by tím mohla být odstraněna.
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Obrázek č. 2: Mapa sociálně vyloučené lokality Chanov
Na sídlišti Chanov mezi nejvýznamnější subjekty které ovlivňují život v místě, patří Základní škola,
Most, Zlatnická 186. Dům romské kultury je organizací, která vytváří těžiště pro realizaci
volnočasových aktivit, je poskytovatelem terénních programů, realizátorem zaměstnanostních
projektů (rekvalifikace, pracovní místa na zkoušku, ad.), spolupodílí se na komunikaci
se vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli regionu ve prospěch místních obyvatel. V rámci
společného projektu s Domem romské kultury je zde poskytováno dluhové poradenství pracovníky
organizace Naděje – M. Oblastní charita Most v průběhu tvorby strategického plánu díky spolupráci
s místní základní školou vytvořila prostorové zázemí pro poskytování sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi. Na sídlišti Chanov působí jeden z Asistentů prevence kriminality mostecké
městské policie.
Sociálně vyloučená lokalita Chanov v číslech:
Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)
Odhad počtu obyvatel pracovnice Odboru sociálních věcí

V lokalitě
1 294

V Mostě
68 670

800

x

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

33 %

17 %

Podíl osob starších 69 let

1%

11 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 1569 let)

21 %

5%

Procento obyvatel, kteří mají dluh vůči městu

29 %

5%
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2.2. Deprivované lokality – místa s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných, osob
v hmotné nouzi, ohrožených sociálním vyloučením

2.2.1.

Lokalita Stovky

Kvůli kombinaci vysokého podílu sociálně vyloučených a velkého počtu obyvatel celkově, je lokalita
Stovky z lokalit s vyšším podílem sociálně vyloučených nejvýznamnější. Lokalita se nachází
prakticky v centru města a sestává ze 4 4-7patrových staveb ve tvaru písmene „E“ („hrábě“), tedy
z 12 bloků spojených 8 „propojkami“, což dohromady představuje 52 vchodů (vždy 3 v bloku a 2
v propojce). Stovky jsou součástí starší cihlové zástavby Mostu, byly postaveny v první polovině 60.
let. Uspořádání domů vytváří 8 dvorů. Jednotlivé dvory se liší stavem i využitím. Nacházejí se v nich
parkovací místa, parky (někdy spíše neudržovaná zeleň) nebo dětská hřiště, v některých byly
odstraněny lavičky. Obyvatelé rozlišují níže položenou část lokality (blíže k nákupnímu centru OBI)
„Stovky“ a výše položenou část (blíž k Magistrátu) „Devadesátky“. Dispozice bytů zahrnují 1+1, 2+1
a 3+1. Bloky 95-100 jsou mezi sociálně vyloučené lokality řazeny tradičně (např. v tzv. Gabalově
mapě z roku 2006). Vyšší podíl hůře situovaných obyvatel charakterizoval tuto část města už před
revolucí, jelikož v době výstavby panelových sídlišť představovaly domy nižší standard bydlení.
Situaci pak umocnila privatizace a nástup vlastníků orientovaných na pronajímání rodinám
odkázaným na sociální dávky. Tento proces zasáhl i bloky 89-94, které v současné chvíli tvoří
s bloky 95-100 pás domů osob ohrožených sociálním vyloučením.
Lokalita Stovky je charakteristická vysokým nápadem přestupků. V lokalitě působí Asistenti prevence
kriminality. Mladí lidé mají možnost využívat služeb nedalekého nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež ve věku od 15 do 26 let, které je zařízením města. Přímo v lokalitě pak působí další
městské zařízení Klub národnostních menšin, který realizuje aktivity pro děti do 15 - ti let. V rámci
klubu je snaha o větší propojení s místními obyvateli a je příležitostí pro realizaci aktivit komunitního
typu např. s místními matkami. Obyvatelé lokality využívají možností sociálních služeb,
a to především odborného sociálního poradenství (Diakonie ČCE, Naděje - M). Terénní programy
mají v lokalitě minimální zastoupení. Ve Stovkách je vysoký potenciál pro realizaci aktivit
komunitního typu a volnočasových aktivit, včetně zázemí pro jejich realizaci. V lokalitě Stovky
se nachází největší z mosteckých ubytoven DOMINO.
Pro ilustraci jsme vyčíslili dostupné charakteristiky týkající se skladby obyvatel v lokalitě.
Připomínáme, že podíl sociálně vyloučených je obtížné určit zejména proto, že mezi sociálně
vyloučenými a nevyloučenými není ostrá hranice.
Lokalita Stovky v číslech:

V lokalitě

V Mostě

Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)

2 933

68 670

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

27 %

17 %

Podíl osob starších 69 let (podle Evidence obyvatel)

5%

11 %

Přibližný podíl romských domácností

33 %

x
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Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 15-69
let)

14 %

5%

Procento obyvatel, kteří mají dluh vůči městu

16 %

5%

2.2.2.

Lokalita M. G. Dobnera

Lokalitu M. G. Dobnera tvoří čtyři 13patrové panelové domy nacházející se v samotném centru
města za budovou Úřadu práce. Přímo za domy se nachází dětské hřiště. Vnitřek domu je řešen tak,
že se chodba nachází uprostřed a nemá žádná okna. Na patře je 6 bytů, 2 malometrážní (1+0
2
2
o velikosti 27 m ) a 4 větší (3+1 o velikosti 63 m ). Každý dům je samostatným SVJ, ve všech
případech je pověřeným vlastníkem SBD Krušnohor. Vlastnická struktura domů je rozdrobena,
významnější podíl má pouze SBD Krušnohor a jeden soukromý vlastník z Mostecka, který sice
pronajímá byty i osobám a rodinám odkázaným na sociální dávky, ale podle obyvatel i úřadů
komunikuje a řeší vznikající problémy.
Za nejproblematičtější ze 4 domů byl obyvateli v rozhovorech shodně označován druhý dům shora
(č. p. 2941). Dům je také z celé čtveřice v nejhorším technickém stavu – výtah a chodby jsou
neopravené, místy poničené, výtah se zasekává, v některých patrech nesvítí světlo, na chodbě
a v okolí domu je nepořádek. Podle výpovědí obyvatel je v domě také několik osob s mentálním
postižením nebo závažnou psychiatrickou diagnózou, zmíněny byly osoby nejen užívající, ale také
distribuující a vyrábějící návykové látky. Obyvatelé domu mluvili o hluku, nepořádku, poničených
výtazích, schránkách apod. Podle obyvatel se skladba domu zhoršila po privatizaci, která proběhla
přibližně před 5 lety. Už tehdy většinu bytů v domě získali lidé zvenčí s úmyslem byty pronajímat,
často právě za vysoké částky rodinám odkázaných na sociální dávky. Takových vlastníků v dalších
letech přibylo, protože mnozí sousedé byly z vývoje v domě nešťastní, byty nepříliš výhodně prodali
a odstěhovali se. Podle obyvatel se nájemníci často mění, stěhování je doprovázeno výskytem
štěnic. Za problém byly opakovaně označovány garsonky obývané početnějšími rodinami. Situaci
dokládá i pohled do katastru nemovitostí, z něhož je patrné, že právě v č. p. 2941 je pravděpodobně
nejvíce pronajímaných bytů.
Další tři domy vykazují v menší míře obdobné problémy s některými nájemníky (hluk, nepořádek,
vandalismus, štěnice) i shodné mechanismy jejich vzniku. Na některých patrech
se s problematickými vlastníky či sousedy již setkali, na některých považovali bydlení
za bezproblémové. Více si lidé stěžovali ještě v č. p. 2942. Na rozdíl od č. p. 2941 mají zbývající
domy vlastní předsednictva, která se starají o chod domů. Obyvatelé lokality obecně popisovali
strach, ponejvíce spojený s osobami, které tráví čas v blízkosti vchodu do č. p. 2941. V domech jsou
využívány čipy (u vchodových dveří a částečně u výtahů).
Lokalita M. G. Dobnera v číslech:

V lokalitě

V Mostě

Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)

720

68 670

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

21 %

17 %
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Podíl osob starších 69 let (podle Evidence obyvatel)

11 %

11 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 1569 let)

11 %

5%

Procento obyvatel, kteří mají dluh vůči městu

13 %

5%

2.2.3.

Lokalita K. H. Borovského

Jedná se o sedmipatrový panelový dům se 14 vchody v ulici K. H. Borovského poblíž vlakového
nádraží. Dům byl privatizován v první vlně. Byty částečně přešly do rukou vlastníků, kteří
se nezajímají o dění v domě a pronajímají byty osobám a rodinám odkázaným na sociální dávky.
V současné době přibližně 40 % vlastníků nemá trvalou adresu ve sledovaném domě. Nedaleko
lokality se nachází dětský domov. Děti a mladí lidé z domova se přes den samostatně pohybují
v ulici, přátelí se s dětmi a mladými ze zkoumaného domu a vznikající „partičky“ pak z nedostatku
jiné zábavy sklouzávají k vulgaritám a vandalismu. Negativně vnímáno je okolí domu, zejména pak
průchod přibližně v polovině stavby, u kterého se lidé shromažďují.
Problematika v K. H. Borovského se v dalších ohledech významně neliší od situace již popsaných
lokalit. Problémové rodiny bydlí v drtivé většině v 1+1 (na každém patře je jeden 1+1 a dva 3+1),
ačkoliv jde mnohdy o rodiny početné (někdy i více než 10 osob). Taková situace bývá provázena
zhoršenými hygienickými podmínkami a výskytem švábů a štěnic. Rodiny tohoto typu se zároveň
hodně stěhují, nezřídka i v rámci lokality. Počet rodin ohrožených sociálním vyloučením
je odhadován předsedkyně na tři v každém z tamních vchodů, tedy celkem přibližně 40. V lokalitě
byly zaznamenány různé jevy spojené se sociálním vyloučením – užívání drog, záznamy v rejstříku
trestů, invalidita a zhoršený zdravotní stav ad. Projevy užívání návykových látek a častější výjezdy
policie jsou spolu se skupinkami lidí v okolí domu zdrojem obav některých obyvatel. Za dobrou praxi
lze kromě skupování bytů sousedy označit postup některých nebydlících vlastníků, kterým
s výběrem nájemníků pomáhají bydlící vlastníci (je tu ovšem riziko diskriminace na etnickém
principu). Podle některých pomohlo také odstranění laviček v blízkosti domu. Ponechány byly lavičky
v přilehlém parku, kde skupinky lidí obyvatele domu tolik neruší. Občasné přebývání lidí bez domova
v domě vyřešili v K. H. Borovského zavedením světel na chodbách, která reagují na pohyb.
Podle předsedkyně opatření oceňují také starší lidé, kteří díky světlům vidí kukátkem před dveře.
V domě se ale najdou i kritici této nadstandardní kontroly. V lokalitě je minimální zastoupení
poskytovatelů sociálních služeb, především terénních programů, služeb odborného sociálního
poradenství s intenzivním dluhovým poradenstvím.
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Lokalita K. H. Borovského v číslech:

V lokalitě

V Mostě

Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)

780

68 670

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

23 %

17 %

Podíl osob starších 69 let (podle Evidence obyvatel)

16 %

11 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 1569 let)

10 %

5%

Procento obyvatel starších 15 let, kteří mají dluh vůči městu

10 %

5%

2.2.4.

Lokalita Javorová

Jako další deprivovanou lokalitu lze označit ulici Javorovou - tzv. hokejku nebo Jaltu. Zvenku
nedávno opravený dvanáctipatrový panelový dům se 14 vchody obývá více než tisícovka lidí. Dům
byl privatizován v poslední vlně (přibližně před 5 lety). Přes 30 % vlastníků nemá adresu
ve sledovaném místě. Jednotlivé vchody i patra se od sebe podle obyvatel liší. Za problematičtější
bývá označována severní část, která se nachází v blízkosti herny, pohostinství a místa,
kde se zdržují osoby bez domova. Tato část domu byla (podle výpovědí místních) problematická
již historicky, další možné příčiny horší pověsti domu pak obyvatelé spatřují v přítomnosti
malometrážních bytů, absenci balkonů a donedávna neopravené fasádě. Celkově byl ze strany
zástupců společenství vlastníků odhadován počet „problémových“ rodin na 10 s tím, že se několik
takových rodin v posledním roce odstěhovalo. Aktuálně je podle něj situace zvladatelná, větší podíl
by ale podle mohl mít za následek odchod některých sousedů, a tedy uvolňování bytů pro další
nájemníky, což by vedlo k nastartování procesu nezadržitelného zhoršování. Na rozdíl o jiných lokalit
jsme ovšem v Javorové zaznamenali případy nových vlastníků, kteří byty koupili s úmyslem v nich
bydlet.
Problémy představují opět nekomunikující vlastníci, kteří nebydlí na Mostecku, dlužící vlastníci
(asi 13 významnějších) a několik početných rodin v předražených 1+1 (nájem je tu oproti běžné tržní
ceně až trojnásobný). V lokalitě byl zaznamenán vyšší výskyt štěnic, švábů včetně přemnožených
hlodavců. Místní hřiště pro děti původně provozovalo město, později se ho pokoušelo prodat
a nakonec ho zrušilo. Děti a dospívající tak v lokalitě nemají vyžití - hřiště před domem je určeno
předškolním dětem. Celkově je okolí domu vnímáno negativně (bezprizorné děti a hloučky
dospělých) a zejména rodiče zmiňovali i strach. Problémem je zvýšené užívání a distribuce drog.
Podobně jako v jiných domech se v Javorové pokusili zlepšit prostředí v blízkém okolí domu
odmontováním laviček pod okny, důsledkem byla ale např. i nespokojenost matek na mateřské
či rodičovské a seniorů, navíc se někteří lidé začali scházet na chodbách, což obyvatelům rovněž
nevyhovuje. Dalším využitým nástrojem byla instalace kamer na chodbách, která vzešla z iniciativy
SVJ. Kamery jsou pod dohledem Městské policie a podle předsedy domovního výboru mají
za následek nejen větší šanci na objasnění nepravostí, ale i menší výskyt takových jevů (rozbité
výtahy, pomočené chodby apod.). Domovní výbor plánuje rozšíření kamer na další místa. Potenciál
představuje také značná plocha nebytových prostor ve vlastnictví SBD Krušnohor, s obyvateli i členy
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domovního výboru jsme hovořili o jejich možném využití pro klub pro děti a mládež (např.
s internetem, posilovnou, doučováním apod.). Dalším opatřením, které by místní uvítali, by byla
přítomnost pochůzkáře či asistenta prevence kriminality. Pokrytí obyvatel lokality ze strany
poskytovatelů sociálních služeb – terénních programů, odborného sociálního poradenství
je minimální.
Lokalita Javorová v číslech:

V lokalitě

V Mostě

Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)

1 165

68 670

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

21 %

17 %

Podíl osob starších 69 let (podle Evidence obyvatel)

7%

11 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 15-69
let)

8%

5%

Procento obyvatel, kteří mají dluh vůči městu

9%

5%

2.2.5.

Lokalita Věžové domy

Čtyři panelové domy v řadě v ulici U věžových domů představují společenství vlastníků, jehož
pověřeným vlastníkem je SBD Krušnohor. Pátý věžák stojící stranou je rovněž SVJ, pověřeným
vlastníkem je ovšem lokální bytové družstvo Věžové domy. Ve vlastnické struktuře SVJ nenajdeme
žádné dominantní vlastníky s významnějšími podíly. Vlastníci s adresou v lokalitě představují 2/3
vlastníků. Pokrytí lokality z pohledu poskytovaných sociálních služeb – terénních programů,
odborného sociálního poradenství je minimální.
Lokalita Věžové domy v číslech:

V lokalitě

V Mostě

Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)

820

68 670

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

18 %

17 %

Podíl osob starších 69 let (podle Evidence obyvatel)

12 %

11 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 15-69
let)

7%

5%

Procento obyvatel, kteří mají dluh vůči městu

9%

5%

2.2.6.

Lokalita Sedmistovky
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Lokalitu tvoří celá čtvrť v okolí Liščího vrchu v jihovýchodní části města. Velká část domů je zde
přímo ve vlastnictví SBD Krušnohor, další část představují SVJ, u nichž většinou figuruje družstvo
v roli pověřeného vlastníka. Lokalita představuje velkou koncentraci osob se znaky sociálního
vyloučení, představuje však také velkou koncentraci osob obecně. Podíl osob se znaky sociálního
vyloučení je zde ze sledovaných lokalit nejnižší a odpovídá mosteckému průměru. V lokalitě sídlí
NZDM Záplata a zázemí pro realizaci širokého spektra služeb a aktivit zde má také Oblastní charita
Most. Zázemí zde má také městská policie a další poskytovatelé sociálních služeb.
Lokalita Sedmistovky v číslech:
V lokalitě

V Mostě

Počet obyvatel (podle Evidence obyvatel)

5 639

68 670

Podíl dětí do 15 let (podle Evidence obyvatel)

17 %

17 %

Podíl osob starších 69 let

5%

11 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (z celkového počtu lidí ve věku 1569 let)

5%

5%

Procento obyvatel, kteří mají dluh vůči městu

5%

5

%

2.3. Mikrolokality – ulice Chomutovská a Čepirožská
Model dobře známý z jiných měst, kdy majitel vlastní celý dům a byty pronajímá rodinám odkázaným
na sociální dávky, je pro Most spíše netypický. To je dáno kombinací charakteru zástavby a průběhu
privatizace. Přesto jsme narazili na tři případy, které se tomuto schématu blíží – jde o bloky 14 a 15
v Chomutovské ulici a dva sousedící činžovní domy v Čepirožské ulici.
Chomutovská ulice - Blok 14 představuje činžovní dům s 36 malometrážními byty, který koupil
na jaře roku 2016 od SBD Krušnohor soukromý vlastník. V květnu 2016 bylo v domě obsazeno
přibližně 20 bytů, neobsazené byty se nacházely ve špatném technickém stavu. Dům vyžaduje
intenzivní opravy – chodby a dveře do bytů jsou poničené, někteří nájemníci nemají teplou vodu.
V domě se vyskytují štěnice. V domě žijí převážně rodiny odkázané na sociální dávky a také několik
2
seniorů. V jednom bytě bydlí např. 4členná rodina na 29 m . Vztahy mezi obyvateli jsou někdy
napjaté, ale zmiňována byla i sousedská výpomoc. Současné obyvatele domu sestěhovalo do bloku
14 SBD Krušnohor, převážně šlo o neplatiče z jiných adres, někdy ale byt posloužil také jako
náhrada za jiný prodávaný byt. Blok 15 vlastní jiný soukromý majitel. Dům byl v květnu 2016 z velké
části prázdný, podle místních bylo obsazeno cca 10 bytů, a to převážně jednotlivci a páry.
K vystěhování původně obsazeného a problematického domu došlo podle dostupných informací
v nedávné době, aktuální nájemníci jsou v domě chvíli. Obyvatelé doufají, že majitel dům opraví
a byty obsadí „slušnými sousedy“.
Ulice Čepirožská - Dva sousedící domy v Čepirožské ulici vlastní napůl dva soukromí majitelé.
Podle místních jsou domy v jejich vlastnictví přibližně 8 let. Obyvatelé napočítali dohromady 17 rodin
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ve dvoupokojových a větších bytech, z toho 5 rodin je romských. Podle místních je v lokalitě klid,
v minulosti zde ale žily početnější romské rodiny, které byly hlučné a neudržovaly pořádek. Výjezdy
policie tu tehdy byly na denním pořádku. Lokalita působí jako hierarchizovaná komunita – lidé tráví
čas na svépomocně vybudovaných zahrádkách za domem, přičemž je patrné, že některé rodiny mají
s vlastníky užší vztahy. Mezi zmiňovanými problémy se objevovala nezaměstnanost (vysoký podíl
nezaměstnaných nás také na lokalitu upozornil), zadluženost nebo nedocházení dětí do MŠ. Bydlení
a lokalitu si místní pochvalují, stěžují si jen na nebezpečnou rychlost projíždějících aut, absenci
obchodu v docházkové vzdálenosti a nedostatečnou dopravní obslužnost (ta však byla v době
návštěvy právě řešena budováním zastávky v blízkosti domu, možná i v návaznosti na petici,
prostřednictvím níž obyvatelé o vybudování žádali).
2.4. Ubytovny
Ubytovna Domino - Počtem obyvatel nejvýznamnější ubytovnou je někdejší internát Domino
umístěný v lokalitě Stovky. Ubytovna se nachází v 10 patrech z 12 (zbývající dvě patra slouží jako
hotel zejména pro sezónní pracovníky) a tvoří ji 220 pokojů, přičemž v květnu 2016 byly místnosti
obsazeny přibližně z 80 % (zbylých 20 % pokojů je ve špatném technickém stavu). Na ubytovně tedy
přebývalo 150-180 osob, ze 2/3 šlo o muže, zejména kolem 20 a pak kolem 50 let. Páry tvoří 5 %
osazenstva a rodiny s dětmi berou v Dominu jen ve výjimečných případech. Za pokoj v Dominu
zaplatí jednotlivec 4 500 Kč. K místnosti náleží sociální zařízení, pračky ani kuchyně na ubytovně
nenajdeme (někteří si pořizují elektrické vařiče na pokoj). Návštěvy jsou povoleny jen v případě
nejbližších příbuzných. Mezi nejčastější identifikované problémy patří nezaměstnanost (několik osob
ale pracuje na VPP), výskyt štěnic, hierarchickou strukturu, prodej drog a závislost na návykových
látkách. Část obyvatel ubytovny se průběžně obměňuje – uzavírá se zde 4 - 5 smluv měsíčně. Lidé
se na ubytovnu dostávají po rozvodu, v důsledku finanční tísně nebo kvůli závislostem. Přicházejí
z bytů v Mostě, výjimečně z Litvínova či jiných měst. Migrace z jiných ubytoven je minimální.
Odchody jsou z poloviny dobrovolné, z poloviny vynucené neplacením či porušováním řádu.
Ubytovna Dělnická - Ubytovna firmy KAPIMOST nazývaná též Bytový dům se nachází na okraji
průmyslové čtvrti Velebudice. Původně sloužil objekt k ubytovávání polských pracovníků, současný
provozovatel jej převzal v roce 2006. Budovu tvoří tři třípodlažní budovy, přičemž nejzápadnější
je využívána pro sezónní pracovníky, prostřední pro dlouhodobě ubytované a nejvýchodnější
pro dlouhodobě ubytované – dle správců neudržují pořádek, užívají alkohol nebo tvrdé drogy,
utrácejí peníze za výherní automaty apod. Dlouhodobých obyvatel ubytovny je kolem 130, polovinu
z toho tvoří ženy (podle provozovatele obvykle alkoholičky, matky, kterým byly odebrány děti,
a seniorky bez rodiny). Dříve byly na ubytovně i rodiny s dětmi, ale provozovatel ubytovny se později
rozhodl děti až na výjimečné případy (např. požádá-li Odbor sociálních věcí o pokoj na přechodnou
dobu) v zařízení neubytovávat. Důvodem prý byly větší starosti s hygienou, pohybem dětí v okolí,
absencemi ve škole atd. Aktuálně patří mezi hlavní problémy kromě zmíněných narušených vztahů,
návykových látek a gamblingu také nezaměstnanost, trestní minulost, špatné hospodaření s příjmy
a s tím související dluhy a exekuce. Svébytným jevem je lichva – řada ubytovaných své příjmy
na poště rovnou odevzdává do rukou rodin, které se na tento druh obživy specializují. Ani na
ubytovně v Dělnické ulici se nevyhnou štěnicím. Pokoje mají vždy tři společný vchod, sociální
zařízení
a kuchyň, pračky jsou umístěny v jedné místnosti sloužící všem obyvatelům ubytovny. Kvůli
společnému sociálnímu zřízení byli také provozovatelé nuceni snížit sazbu ze 4 600 Kč na 3 800-4
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000 Kč. Návštěvy smějí na pokoj jen na hodinu. Měsíčně se na ubytovně obmění až dvacet lidí, část
z nich přichází i z jiných obcí než z Mostu. Podle slov provozovatelů se ale na ubytovně snaží
ubytovávat spíše mostecké obyvatele.
Ubytovna Nádraží - 6 let fungující ubytovna zabírá 10. a 11. patro nádražní budovy, dohromady 20
pokojů (14 dvoulůžek, 3 pětilůžka, 1 šestilůžko). V době květnu 2016 zde žilo přibližně 50 lidí
(2 pokoje byly volné a čekaly na opravu), z toho pouze 4 ženy. Většinou šlo o muže po výkonu
trestu, z více než 50 % o neromské obyvatele. Bydlela tu také jedna rodina se 4 dětmi (2 z toho jsou
nezletilé). Sociální zařízení mají zvlášť muži a ženy. Cena za osobu je 3900 Kč (rodiny to pak mají
levnější). Na seznamu problémů figuruje nezaměstnanost, špatná hygiena, štěnice, vandalismus
a návykové látky.
Ubytovna U Špejcharu - Někdejší hotel Špejchar ve Vtelně byl kvůli nízkým výdělkům v roce 2013
přeměněn na ubytovnu. Změnu provázela značná nevole obyvatel Vtelna. S některým problémovými
obyvateli se majitelka rozloučila a situace se postupně uklidnila. Na jaře roku 2016 bydlelo
na ubytovně asi 30 osob ve 28 pokojích. Šlo převážně o samotné muže kolem 50 let, ale také o dvě
rodiny s dětmi. Romové U Špejcharu nebydleli. V pokoji je zpravidla jedno lůžku, dva pokoje mají
společné sociální zařízení. Za lůžko platí ubytovaní 4 600 Kč (za oba propojené pokoje pak 7 200
Kč). K vaření slouží ubytovaným kuchyň zavřené restaurace. Návštěvy jsou povolené do 10 hodin
večer, lze si připlatit také 50 Kč za přespání. Ubytovna platí za nejhezčí a nejméně problémovou.
Motel Turbo - Jednopodlažní budova někdejšího motelu na severozápadním okraji Mostu nabízí 12
dvou až šestilůžkových pokojů. Poskytuje střechu nad hlavou přibližně 16 ubytovaným.
Jde převážně o muže, rodiny s dětmi na ubytovně nenajdeme.
Ubytovna UNO - Jediná městská ubytovna se nachází v těsném sousedství sídliště Chanov.
Přidělování místností i chod ubytovny má na starosti Odbor sociálních věcí. Kapacita ubytovny
je v krajním případě až 135 osob, v květnu 2016 obývalo areál 55 osob, převážně mužů. Na začátku
roku 2016 řešilo město ztrátovost ubytovny, objevily se tlaky na větší naplnění kapacity, nakonec
se situace vyřešila zvýšením plateb – namísto 1 300 Kč stojí lůžko 3 000-3 400 Kč. Osazenstvo
ubytovny je spíše stabilní, na zimu počet obyvatel obvykle naroste. Rodiny s dětmi se Odbor
sociálních věcí snaží umisťovat jinam, v květnu přebývaly na ubytovně UNO dvě rodiny. Romové
představují cca 80 % ubytovaných. Návštěvy jsou v areálu zakázané. Sociální zařízení je v každém
bloku společné (v bloku C jsou sprchy nahrazeny koryty s vodou), topí se přímotopy nebo tuhými
palivy. Ubytovna je vnitřně členěná – blok A představují „domečky“ pro rodiny a páry, v bloku C bydlí
převážně drogově závislí („čichači“), blok B pak obývají jednotlivci, kteří nejsou drogově závislí.
V této části areálu je také krizové lůžko a sídlí zde bezpečnostní agentura. Celkově se na ubytovně
nachází řada lidí se zdravotními a duševními problémy, jejichž život provázejí nejrůznější patologie.
Ubytovna je patrně posledním záchytným bodem před propadem na úplné sociální dno.
Ubytovny – shrnutí - Na Mosteckých ubytovnách žije přibližně 450 osob, čímž jsou kapacity
ubytoven téměř naplněné. Ubytovanými jsou převážně muži, rodiny s dětmi představují výjimky.
Neromští obyvatelé představují na ubytovnách nadpoloviční většinu. Ceny ubytoven se pohybují
mezi 3 000 Kč a 4600 Kč za osobu. Na ubytovnách končí často osoby po výkonu trestu, po rozvodu,
odebrání dětí, závislé na alkoholu a drogách, ale také senioři a tělesně a duševně nemocní. Bariéru
pro stěhování do bytů představují vysoké kauce a jevy spojené se sociálním vyloučením
(nezaměstnanost, dluhy a exekuce, závislosti, lichva atd.). Obzvláště v situaci, kdy se počet rodin
s dětmi na ubytovnách pohybuje v jednotkách, doporučili bychom lokálním partnerství směřovat
k tomu, aby na ubytovnách nebydlely děti vůbec. Pokrytí obyvatel ze strany poskytovatelů sociálních
služeb je minimální.
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3. OBLASTI STRATEGICKÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ – ANALYTICKÁ ČÁST,
NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1. Oblast RODINY, ZRAVÍ A VOLNÉHO ČASU
3.1.1.

Oblast RODINY, ZRAVÍ A VOLNÉHO ČASU - Analytická část

Sociální dávky
Jedním z indikátorů sociálního vyloučení rodin je závislost na sociálních dávkách, zejména
pak na dávkách pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí (PnŽ) a doplatek na bydlení (DnB).
Rozložení příjemců těchto dávek po městě je tak vhodným nástrojem pro identifikaci lokalit s vyšším
podílem sociálně vyloučených osob. Tato data ovšem nebyla v době přípravy plánu
k dispozici – v rámci přípravy vstupní analýzy se totiž ukázalo, že dostupné statistiky obsahují chybu,
jejíž náprava je očekávána. Namísto sociálních dávek jsme tak pro identifikaci míry sociálního
vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením využili data z Evidence uchazečů o zaměstnání. – viz.:
analytická část v oblasti zaměstnanosti.
Dluhy
Nejvýznamnější z příčin zhoršování sociální situace rodin a důvodem proč se rodiny ocitají
v sociálně vyloučeném prostředí je vysoká míra zadlužení. Poslední aktuální celorepublikové
informace hovoří až o 10 % občanů, kteří se nachází v exekuci. Více jak 120 000 osob má 10 a více
exekucí, více jak 500 000 osob má 3 a více exekucí. Tato hranice je považována za ukazatel míry
předlužení. Pokud má člověk 3 a více exekucí je považován za předluženého a stabilizace jeho
situace je na hraně, nebo spíše za ní. Zejména proto, že v současné době není jiný nástroj na řešení
této situace než institut oddlužení a s ním aktuálně spojená novela insolvenčního řádu. Podle
dostupných statistik je situace v oblasti zadluženosti nejkritičtější právě v Ústeckém kraji
a Mosteckém okrese. Druhé místo za okresem Ústí nad Labem patří v rámci Ústeckého kraje okresu
Most, i co se týče počtu nově zahájených exekucí v roce 2015 (viz Tabulka).

Obrázek č. 4 – Rejstřík nařízených exekucí v Ústeckém kraji v roce 2015
Na základě dat Finančního odboru, oddělení správy daní, poplatků a pohledávek mosteckého
magistrátu lze určit koncentraci největšího podílu dlužníku vůči městu. Následující mapa zobrazuje
největší koncentrace v rozložení dluhů vůči městu podle adresy dlužníka. Zachyceny jsou dluhy vůči
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městu k 31. 12. 2015, 90 % je z posledních šesti let (starší dluhy obvykle v evidenci již nejsou).
Nejedná se o dluhy na nájemném (zde by v současnosti figuroval již pouze Chanov, případně adresy
lidí v Chanově dříve bydlících), v drtivé většině jde o pokuty a místní poplatky.

Obrázek: Koncentrace v rozložení dluhů vůči městu
Mapa do značné míry kopíruje jiné mapy zachycující jevy, které souvisejí se sociálním vyloučením.
Větší počet dluhů mají obyvatelé Chanova, Stovek, ubytovny Dělnická a lidé hlášení na Magistrátu.
Celkově bylo na seznamu dluhů vůči městu (povaha soupisu viz pozn. 43 a 44) téměř 4000 osob,
což představuje přibližně 5 % z celkového počtu obyvatel Mostu. Přibližně 40 % z těchto osob
má adresu v některé ze sledovaných lokalit. Z toho je patrné, že se problém zadluženosti zdaleka
netýká pouze obyvatel lokalit s vyšším podílem sociálně vyloučených, ubytoven, mikrolokalit
a Chanova. Dalším významným zjištěním je, že 148 z osob dlužících městu je mladších 15 let – tito
lidé jsou tak zatíženi dluhem již v momentě, kdy si jdou vyzvednout občanský průkaz. K 31. 12. 2015
činil dluh vůči městu přes 142 milionů Kč, a to i přesto, že byl v Mostě zrušen poplatek za svoz
odpadů. V rodinách se objevuje souvislost mezi dluhy a gamblerstvím, u řady předlužených rodin
jsou příčinou zadluženosti půjčky, zejména u nebankovních společností. Dluhy jsou v rodinách
spojovány s novou životní situací, zejména s narozením dětí, ztrátou zaměstnání, ale také např.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v
rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo
projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
Více
na
www.socialnizaclenovani.cz.

26

odchodem
do Anglie, respektive s návratem z Anglie. Nejzávažnější důsledky mají dluhy za bydlení, které
mohou vyústit až ve ztrátu majetku, podílu nebo bydlení. V souvislosti s některými vlastníky a správci
domů hovořili konkrétně obyvatelé lokality Stovky o podvodném jednání, které může mít za následek
vznik neexistujícího dluhu a ztrátu bydlení. Oba případy potvrdili i pracovníci ÚP. Další kategorií
závažných dluhů, je pak neplacení společenství vlastníků (za teplo, vodu, do fondu oprav apod.).
Celkově dosahují pohledávky některých SVJ až cca milionu korun. Tyto dluhy ochromují
hospodaření celého společenství – například je třeba déle šetřit na zásadní opravy, je mnohem těžší
získat úvěr atd.

Dluhové poradenství

Dluhy obyvatelům Mostu pomáhají řešit pracovníci sociálních služeb, a to obvykle v rámci
odborného sociálního poradenství, případně terénních programů. Dluhy řeší také pracovníci Odboru
sociálních věcí Magistrátu.
Na základě analýzy ASZ v oblasti dluhového poradenství ve městě Most bylo zjištěno:
-

-

-

-

-

-

Přes veškerou snahu lokálně působících neziskových organizací je kvalitní a hlavně vhodná
podpůrná podoba řešení dluhové situace občanů ze SVL, potažmo celé řady dalších občanů
města Mostu, kapacitně zcela nedostatečná a spíše podporuje vznik dalších rizik
a patologických jevů.
Nedostatečná se zdá být hlavně prevence a včasný záchyt osob v počátečních fázích
předluženosti, kdy je možné ještě situaci efektivně řešit. Tento stav má za následek
prohlubování dluhové pasti s následnou minimální šancí na vhodné vyřešení celé situace
se všemi následnými negativními společenskými dopady.
Ve městě neexistuje dostatečná kapacita terénních programů, která má být jedním
ze základních stavebních kamenů prevence a řešení předluženosti. Klíčové je pak její
propojení s ambulantní formou dluhové poradny.
Předpokládáme-li, že situace v Mostě není výrazně horší, než je republikový průměr
co do počtu exekucí, pak je zde přes 7 tisíc osob v exekuci. Pro tyto osoby je pak dostupné
odborné dluhové poradenství pouze v podobě 6 přepočtených úvazků, což činí více než tisíc
osob v exekuci na jednoho dluhového poradce.
Dluhoví poradci poskytli v roce 2015 v rámci ambulantní podpory své služby necelým 1 300
klientům. Z velké většiny se však jednalo pouze o jednorázový kontakt v rámci služby, nikoli
o dlouhodobou podporu při řešení tíživé finanční situace. Dlouhodobou podporu, která vede
ke stabilizaci či vyřešení situace tak dostává z celkového počtu velmi málo klientů.
V roce 2015 bylo organizacemi zpracováno a podáno méně než 50 insolvenčních návrhů,
což je jen zhruba 1 % z celkového odhadovaného počtu osob s vícečetnými exekucemi.
To je způsobeno jednak nedostatečnou personální kapacitou dluhových poraden,
zdlouhavým procesem přípravy insolvenčního návrhu, kdy je klientovi nutné věnovat
dostatek času a v neposlední řadě skutečností, že mnoho osob aktuální podmínky oddlužení
zkrátka nesplňuje.
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Většina zadlužených osob tak vyhledává komerční oddlužovací společnosti, které
představují pro dlužníka potenciálně velké riziko. Soukromí poskytovatelé se velice často
dopouštějí neetického jednání, časté mystifikace dlužníků ohledně podmínek a povinností
v procesu oddlužení a v nejhorším případě pouze „simulací“ zákonného oddlužení. Za své
služby si navíc účtují vysoké poplatky v řádech tisíců i desetitisíců korun. Situaci těchto osob
tak často dále zhoršují a jejich dluhovou past ještě prohlubují.
Nízká právní a metodická podpora v oblasti dluhů je další stránkou, která byla akcentována
dluhovými poradnami (s výjimkou Diakonie ČCE).
Současný systém se vyznačuje nízkou důvěrou zadlužených v možnost nalezení řešení
a jejich malou aktivitou v tomto směru.

Sociální služby
V oblasti podpory rodiny jsou nevýznamnějšími činiteli ve městě Most poskytovatelé služeb sociální
prevence – Terénních programů (TP), Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS),
odborného sociálního poradenství (OSP). V oblasti naplňování volného času mladých lidí ve městě
Most jsou to Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Obecně lze konstatovat, že práce
s rodinami ze strany sociálních pracovníků poskytovatelů služeb je územně na různé kvantitativní
úrovni. K nastavení a pokrytí rodin sociálními službami lze konstatovat následující:

-

-

-

Z analýzy pokrytí mosteckých lokalit ze strany pracovníků terénních programů v roce 2015
je zjevné, že počet klientů terénních programů v žádné ze sledovaných lokalit neodpovídá
potřebnosti. Terénní programy jsou v rámci praxe se sociálně vyloučenými rodinami
a rodinami ohroženými sociálním vyloučením jakousi vstupní branou sociálních pracovníků
do rodin, křižovatkou na cestě ke specializovaným službám a komplexnímu přístupu k rodině
jako celku. Nejvyšší nepoměr mezi dlouhodobě nezaměstnanými a klienty terénních
programů v roce 2015 byl v lokalitě STOVKY. V této lokalitě v roce 2015 pracovali terénní
pracovníci poskytovatelů sociálních služeb pouze zhruba s pětinou z celkového počtu
dlouhodobě nezaměstnaných v daném území. Situace je dána především skutečností,
že terénní programy jsou ve městě poskytovány pouze jednou organizací, jejíž kapacity jsou
v tuto chvíli omezené.
Při porovnání počtu rodin, které spolupracují s neziskovými organizacemi v rámci SAS (resp.
spolupracují s pracovnicemi z Klubu národnostních menšin), s přibližným počtem
domácností se závislými dětmi v hmotné nouzi, lze konstatovat, že služby pokrývají jen asi
12 % potřebných rodin. Naopak oddělení sociální práce společně s OSPOD mají
ve spolupráci počet rodin, který odpovídá počtu domácností se závislými dětmi v hmotné
nouzi. Ačkoliv se pracovníkům neziskových organizací může zdát, že poptávka po službě
nepřevyšuje nabídku, v obci je evidentně značný počet rodin, kterým by služba mohla
pomoci. Tato skutečnost vyplývá i terénního šetření ASZ, v rámci kterého byly kontaktovány
rodiny, kterým by takto zaměřená služba zjevně prospěla, ale z nějakého důvodu
ji nevyužívaly.
Pokrytí službou OSP se v poměru k počtu dlohodobě nezaměstnaných jeví jako dostatečné
v lokalitě Sedmistovky a Stovky (v lokalitě Chanov byla služba částečně zastoupena činností
Domu romské kultury).. Z ostatních lokalit je službami OSP lépe pokryta lokalita K. H.
Borovského na rozdíl od lokalit Javorová, M. G. Dobnera a U Věžových domů.
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V Mostě žije celkem téměř 20 000 dětí a mladých lidí ve věku 15-26 let, ve sledovaných
lokalitách je to přes 4 000 (ne všechny a všichni jsou pochopitelně ze sociálně vyloučených
rodin). 456 dětí dochází do místních nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Pro město
je tato skutečnost nepochybně velkým úspěchem, přesto je na místě uvažovat o rozšíření
kapacit, obzvlášť pokud je trendem otevírat podobná zařízení širší cílové skupině tak,
aby nedocházelo k segregaci v rámci trávení volného času. Např. z K. H. Borovského
do klubů dochází minimum dětí a mladých lidí, přestože volný čas této skupiny byl v rámci
šetření ASZ byla potřeba zařízení pro děti a mládež hojně tematizována.

Most z pohledu vybraných kriminogenních a sociálně patologických jevů

Drogy - Podle pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro drogově závislé je nejrozšířenější
tvrdou drogou v Mostě pervitin. Celkový počet klientů organizace se pohybuje kolem jednoho tisíce,
z čehož až 90% jsou právě uživatelé pervitinu. Podle pracovníků se u uživatelů pervitinu jedná
pouze o špičku ledovce, je zde totiž velká skupina latentních uživatelů: „…umějí s tím, chodí
do práce, akorát si dělají takové prodloužený víkendy…“ U této skupiny jde především o konzumaci
drog, které nemají tak významný devastační účinek. Výrobou pervitinu se ve městě zabývá více
skupin. Kromě tradičních „velkoproducentů“ pervitinu jsou velmi významnou skupinou vařičů
tzv. malí vařiči, kteří produkují pervitin pro vlastní potřebu a velmi malý uzavřený okruh lidí.
Informace o produkci pervitinu se v průběhu realizace rozhovorů s obyvateli lokalit vyskytovaly velmi
často. O výrobcích pervitinu se ve většině případů v rámci lokalit ví. V souvislosti s užíváním drog
pracovníci sociálních služeb pro drogově závislé akcentovali zvýšenou potřebu práce a podpory
rodinným příslušníkům uživatelů, kteří se díky životu s osobou závislou na pervitinu dostávají často
do velmi obtížně řešitelné finanční situace. Samostatnou kapitolou jsou podle pracovníků také děti,
respektive uživatelé mladší 15 let. Významnými subjekty v oblasti prevence jsou označovány
základní školy, které nejen v oblasti drogové problematiky mohou mít významný pozitivní vliv na děti
a mladé lidi. Minimální preventivní programy škol mají v Mostě podle respondentů různou kvalitu.
Podle místních aktérů by bylo vhodné nastavit motivační systém pro vedení škol tak,
aby zohledňoval kvalitu a úspěšnost realizace preventivních opatření školy.
Prostituce - Pouliční prostituce je v porovnání například s nedalekým městem Teplice v Mostě
ojedinělým jevem. V případě, že se prostitutky na veřejnosti objeví, tak především na hlavní dopravní
komunikaci propojující města Ústeckého kraje na silnici E 442, a to v oblasti sídliště Chanov nebo
nedalekých Obrnic. V případě Mostu ve vztahu k prostituci lze mluvit spíše o skryté formě. Jedná
se ve většině případů o prostituci, která probíhá v bytech průřezově celým městem (bez ohledu
na lokalitu nebo sociální skladbu obyvatel). Kontakt a zprostředkování probíhá prostřednictvím
specializovaných internetových stránek nebo telefonicky. V blízkém pohraničí se Saskem jsou
v nočních klubech spíše než místní, ženy z východních částí Evropy. Pro osoby pohybující
se v sexbysnysu je z hlediska výdělku jistější dojíždět do pražských lokalit a klubů. Řada z nich proto
své služby v Mostě neposkytuje. Nejohroženější skupinou v sexbysnysu se mohou v tuto chvíli jevit
homosexuální prostituti, kteří jsou vystaveni velmi rychlému nárůstu osob infikovaných virem HIV
uvnitř gay komunity. V oblasti „harm reduction“ služeb (minimalizace, omezení či zmírnění rizika
život a zdraví ohrožujících infekcí) pro cílovou skupinu osob v sexbysnysu působí v Mostě
(a to ve velmi omezeném režimu) pouze organizace Rozkoš bez rizika. Ta provádí kontakt
se ženami a jejich testování vždy (za účasti terénní pracovnice a zdravotního personálu) při své
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pravidelné cestě z Ústí nad Labem do Chomutova, respektive Hory sv. Šebestiána. Prostituce
je jednou z oblastí, která by mohla být v dalším období objektem zájmu podrobnější analytické
práce.
Lichva - Informace o lichvě se v průběhu tvorby vstupní analýzy objevovaly jen v náznacích jak
od sociálních pracovníků, tak v rámci hloubkových rozhovorů s obyvateli lokalit či provozovateli
ubytoven. I přes nekonkrétní informace vedoucí k možné identifikaci lichvářských skupin ve městě
a jejich konkrétních praktik, se pracovníci dotazovaných institucí shodují v tom, že lichva je pro
velkou část jejich klientů jednou z největších překážek pro úspěšné řešení nepříznivé životní situace.
Důkazem může být pracovníky zmiňovaný případ invalidní důchodkyně (obyvatelky jedné
z mosteckých ubytoven), která před třemi lety využila možnosti půjčit si od lichváře 5000 Kč
a do současnosti každý měsíc (přímo u přepážky na poště) vyplácí mosteckým lichvářům ze svého
důchodu 11 500 Kč. Již v minulosti byly v rámci bezpečnostních analýz na Mostecku zmiňovány
v souvislosti s lichvou především dva klany původně ze sídliště Chanov, které své aktivity
provozovali již před rokem 1989. Překážkami pro identifikaci nelegálního jednání lichvářů mohou být
především dva klíčové faktory. Prvním z nich je fakt, že lichva nemusí být v prostředí sociálně
vyloučených lokalit vnímána jako sociálně patologický jev, jedná se o něco pro dané prostředí
běžného (podobně jako půjčky u bank v rámci majoritní společnosti), nebo dokonce o projev
solidarity nebo náklonnosti místních „autorit“. V extrémních případech je velmi komplikované
a složité oběti lichvy motivovat ke změně situace nebo dokonce ke spolupráci s policií. Strach
je proto druhým faktorem, který v tuto chvíli brání jakékoli změně situace, na čemž se shodují
i mostečtí policisté.
3.1.2.

Oblast RODINY, ZRAVÍ A VOLNÉHO ČASU – Návrhová část

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.1

Priorita

Zmírnit rizika závislostního chování a způsobu života u osob
ze SVL

1.1.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 bude zahájen komplex aktivit pro osoby
v závislosti ze SVL
V období 2017 – 2020 bude minimálně 300 osob ročně osloveno
osvětovou preventivní kampaní se zaměřením na prevenci závislostí.

1.1.1.1

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

bez návaznosti

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.1

Priorita

Zmírnit rizika závislostního chování a způsobu života u osob
ze SVL

1.1.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 bude zahájen komplex aktivit pro osoby
v závislosti ze SVL

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v
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V období 2017 – 2020 bude ve stávajícím rozsahu udržen chod Kcentra. Služba bude poskytnuta minimálně 500 uživatelům.
1.1.1.2

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.1

Priorita

Zmírnit rizika závislostního chování a způsobu života u osob
ze SVL

1.1.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 bude zahájen komplex aktivit pro osoby
v závislosti ze SVL
V období 2017 – 2020 bude ve stávajícím rozsahu udržen chod
drogového terénu. Služba bude poskytnuta min. 200 uživatelům ročně.

1.1.1.3

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.1

Priorita

Zmírnit rizika závislostního chování a způsobu života u osob
ze SVL

1.1.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 bude zahájen komplex aktivit pro osoby
v závislosti ze SVL
V období 2017 – 2020 bude realizován program zaměřený na uživatele
konopných drog. Tuto službu využije min. 150 osob ročně z cílové
skupiny (450 osob za dobu realizace projektu).

1.1.1.4

Specifický cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

bez návaznosti

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.2

Priorita

Posílit terénní práci s důrazem na oblast zdraví

1.2.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou posíleny aktivity s důrazem na oblast
sociálně zdravotní péče, včetně oblasti terénní práce. Programem
projde minimálně 720 osob v Mostě a Chanově.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v
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V období 2017 – 2020 dojde k navýšení kapacity terénních programů,
součástí kterých se stane i oblast zdraví (doprovody k lékaři, preventivní
působení při práci s rodinou nebo jednotlivcem, odborné přednášky…
ad.) pro osoby v SVL minimálně o 2 celé úvazky pro lokalitu Most.
V období 2017 – 2020 se minimálně 280 osob stane uživateli služeb
terénních programů v Mostě (z toho 140 v rámci navýšení úvazků).
1.2.1.1

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Návaznost na další cíle

OPZ – výzva KPSVL náklady: 9 907
678 Kč (souhrnný náklad pro cíle
1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4,
1.5.1.3, 2.2.1.1)
1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4,
1.5.1.3, 2.2.1.1

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.2

Priorita

Posílit terénní práci s důrazem na oblast zdraví

1.2.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou posíleny aktivity s důrazem na oblast
sociálně zdravotní péče, včetně oblasti terénní práce. Programem
projde minimálně 720 osob v Mostě a Chanově.

1.2.1.2

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 dojde k navýšení kapacity terénních programů,
součástí kterých se stane i oblast zdraví (doprovody k lékaři, preventivní
působení při práci s rodinou nebo jednotlivcem, odborné přednášky…
ad.) pro osoby v SVL min. o 1,0 celý úvazek pro lokalitu Chanov.
V období 2017 – 2020 se 70 osob stane uživateli služeb terénních
programů v Chanově.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

---

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.2

Priorita

Posílit terénní práci s důrazem na oblast zdraví

1.2.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou posíleny aktivity s důrazem na oblast
sociálně zdravotní péče, včetně oblasti terénní práce. Programem
projde minimálně 720 osob v Mostě a Chanově.

1.2.1.3

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 bude udržen chod NDC ve stávajícím rozsahu.
Služba bude poskytnuta minimálně 300 osobám
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projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
Více
na
www.socialnizaclenovani.cz.

32

Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.2

Priorita

Posílit terénní práci s důrazem na oblast zdraví

1.2.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou posíleny aktivity s důrazem na oblast
sociálně zdravotní péče, včetně oblasti terénní práce. Programem
projde minimálně 720 osob v Mostě a Chanově.

1.2.1.4

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 bude zahájen komplex aktivit (streetwork,
safesex, psychosociální podpora, preventivní aktivity apod.) pro osoby,
kterých se dotýká problematika HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných
chorob a infekčních onemocnění. Do programu bude zapojeno
minimálně 70 osob.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

bez návaznosti

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.2

Priorita

Posílit terénní práci s důrazem na oblast zdraví

1.2.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou posíleny aktivity s důrazem na oblast
sociálně zdravotní péče, včetně oblasti terénní práce. Programem
projde minimálně 720 osob v Mostě a Chanově.

1.2.1.5

Specifický
cíl

Po ukončení realizace projektu" Podpora sociální práce v obci Most",
budou od roku 2019 zachována na Odboru sociálních věcí aspoň dvě
pracovní místa sociálních pracovníků, vzniklých v rámci toho projektu.
Garant

statutární město Most

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

--

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času

1.3.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL
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V období 2017 – 2020 se stane minimálně 360 osob ve věku od 15
do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí uživateli služeb
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
1.3.1.1

Specifický
cíl

Garant

NNO, další poskytovatelé služeb,
statutární město Most

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

---

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času

1.3.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL

1.3.1.2

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 se minimálně 685 dětí ve věku do 15 let
ze sociálně znevýhodněného prostředí stane uživateli služeb
volnočasových klubů, komunitních center a nízkoprahových zařízení,
působících ve městě Most.
Garant

NNO, další poskytovatelé služeb

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL

1.3.1

V období 2017 – 2020 bude realizováno 120 případových konferencí.
Celkem se jich zúčastní 150 osob.
1.3.1.3

Specifický
cíl

Garant

statutární město Most, OSV (OSPOD)

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

1

Oblast

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času
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1.3.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL
V období 2017 – 2020 se uskuteční 33 jednodenních a vícedenních
integračních akcí pro děti z problémových rodin (tábory, výlety apod.).

1.3.1.4

Specifický
cíl

Garant

NNO, statutární město
poskytovatelé služeb

Most,

další

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času

1.3.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL
V období 2017 – 2020 minimálně 210 dětí a mladistvých bude vybaveno
informacemi pro zodpovědný vstup do rodinného života.

1.3.1.5

Specifický
cíl

Garant

NNO, další poskytovatelé
statutární město Most

služeb,

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času

1.3.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL

1.3.1.6

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 proběhne preventivní osvětový program pro děti
a mládež ve věku od 15 do 26 let, v oblasti prevence HIV/AIDS. Služba
bude poskytnuta minimálně 70 uživatelům.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

bez návaznosti

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.3

Priorita

Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v SVL a efektivní
trávení volného času
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1.3.1

1.3.1.7

Obecný cíl

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány integrační a resocializační
programy pro děti a mladistvé ze SVL
V období 2019 – 2020 bude odkoupen a zrekonstruován vnitřní prostor
pro NZDM s okamžitou kapacitou 15 osob. Zařízení ročně využije
minimálně 80 dětí.
Garant

NNO
IROP - výzva KPSVL, náklady: 2
369 858

Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.4

Priorita

Posílit rodičovské kompetence
znevýhodněného prostředí.

1.4.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány aktivity pro rodiny ze SVL
zaměřené na posílení rodičovských kompetencí a rodinného
zázemí.

v

rodinách

ze

sociálně

V období 2017 – 2020 bude pro minimálně 260 rodin zajištěno
poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS).
1.4.1.1

Specifický
cíl

1

Oblast 1

1.4

Priorita

1.4.1

Obecný cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Částečně OPZ – výzva KPSVL, dále
jiné zdroje

Návaznost na další cíle

1.2.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4,
1.5.1.3, 2.2.1.1

Rodina, zdraví, volný čas
Posílit rodičovské kompetence v rodinách ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
V období 2017 – 2020 budou realizovány aktivity pro rodiny ze SVL
zaměřené na posílení rodičovských kompetencí a rodinného
zázemí.
V období 2017 – 2020 bude minimálně 540 rodičů podpořeno v rámci
ambulantních aktivit registrovaných a neregistrovaných služeb
pro rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí

1.4.1.2

Specifický
cíl

NNO, další zařízení pracující s rodinou

Garant
Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

Částečně OPZ – výzva KPSVL, dále jiné
zdroje
1.2.1.1, 1.4.1.1, 1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.5.1.3,
2.2.1.1
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1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.4

Priorita

Posílit rodičovské kompetence
znevýhodněného prostředí.

1.4.1

Obecný cíl

1.4.1.3

Specifický
cíl

v

rodinách

ze

sociálně

V období 2017 – 2020 budou realizovány aktivity pro rodiny ze SVL
zaměřené na posílení rodičovských kompetencí a rodinného
zázemí.
V období 2017 – 2020 absolvuje minimálně 136 rodičů ročně vzdělávací
aktivity, setkání s odborníkem v oblasti zdraví, bydlení, zadluženosti
apod.
Garant

NNO, další poskytovatelé služeb

Finanční zdroj

Částečně OPZ – výzva KPSVL, dále jiné
zdroje

Návaznost na další cíle

1.2.1.1, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.4 1.5.1.3,
2.2.1.1

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.4

Priorita

Posílit rodičovské kompetence
znevýhodněného prostředí.

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 budou realizovány aktivity pro rodiny ze SVL
zaměřené na posílení rodičovských kompetencí a rodinného
zázemí.

1.4.1

v

rodinách

ze

sociálně

V období 2017 – 2020 bude posílena oblast sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi (SAS) pro lokalitu Chanov, minimálně o 2,0
pracovní úvazky.
1.4.1.4

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, souhrnný náklad
(9 907 678 Kč) je uveden u cíle 1.2.1.1

Návaznost na další cíle

1.2.1.1, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3,
1.5.1.3, 2.2.1.1

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

1.5.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace
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1.5.1.1

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 bude minimálně 800 osob zapojeno
do protidluhové kampaně pro osoby ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Dojde k posílení kapacit protidluhových poraden a to
minimálně u dvou stávajících poskytovatelů těchto služeb (vycházíme
z dlouhé čekací doby působících poraden).
Garant

NNO

Finanční zdroj

Částečně OPZ – výzva KPSVL, dále jiné
zdroje

Návaznost na další cíle

1.5.1.2, 1.5.1.4, 1.5.1.5, 1.5.1.6, 1.5.1.7

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

1.5.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace

1.5.1.2

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 bude minimálně 750 osob osloveno preventivní
osvětovou kampaní pro děti a mládež se zaměřením na prevenci
zadluženosti (aktivity v zařízeních pro děti a mládež).
Garant

NNO, další poskytovatelé služeb

Finanční zdroj

Částečně OPZ – výzva KPSVL, dále jiné
zdroje.

Návaznost na další cíle

1.5.1.1, 1.5.1.4

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

1.5.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace

1.5.1.3

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 absolvuje minimálně 136 rodičů ročně vzdělávací
aktivity, setkání s odborníkem v oblasti zdraví, bydlení, zadluženosti
apod.
Garant

NNO, další poskytovatelé služeb

Finanční zdroj

Částečně OPZ – výzva KPSVL, dále jiné
zdroje

Návaznost na další cíle

1.4.1.1, 1.4.1.3, 1.4.1.2

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti
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1.5.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace
V období 2017 – 2020 bude 350 klientů ze SVL zapojeno do programů
právní a finanční gramotnosti a bude jim poskytnuto protidluhové
poradenství individuální formou.

1.5.1.4

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, náklady: 6 745 786
Kč

Návaznost na další cíle

1.5.1.1, 1.5.1.5

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL programem
finanční stabilizace

1.5.1

V období 2017 – 2020 bude 350 klientů ze SVL zapojeno do programů
právní a finanční gramotnosti a bude jim poskytnuto protidluhové
poradenství individuální formou.
1.5.1.5

Specifický cíl

Garant
Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

NNO
OPZ – výzva KPSVL, náklady: 6 745 786
Kč
1.5.1.1, 1.5.1.5

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

1.5.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace
V období 2017 – 2020 bude minimálně 300 klientů zapojeno
do programů právní a finanční gramotnosti a bude jim poskytnuto
protidluhové poradenství individuální formou.

1.5.1.6

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, náklady: 4 734 385
Kč

Návaznost na další cíle

1.5.1.1, 1.5.1.7

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti
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1.5.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace
V období 2017 – 2020 v SVL „Sedmistovky“ nebo jejím okolí bude
zřízeno kontaktní místo pro poskytování protidluhového poradenství.

1.5.1.7

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL (souhrnný náklad
je uveden u SC 1.5.1.6.)

Návaznost na další cíle

1.5.1.1, 1.5.1.6

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

1.5.1

Obecný
cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace

1.5.1.8

Do roku 2020 proběhnou minimálně 3 setkání pracovní skupiny dluhy,
Specifický k tématům včasné sanace dluhů a způsobů řešení, včetně tématu
zmírnění dluhové zátěže.
cíl
Agentura pro sociální začleňování

Garant

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.5

Priorita

Zmírnění dopadu zadluženosti

1.5.1

Obecný
cíl

V období 2017 – 2020 projde minimálně 1686 osob ze SVL
programem finanční stabilizace

1.5.1.9

Do roku 2020 bude realizována protidluhová kampaň zaměřená
na prevenci a řešení zadluženosti, včetně představení možnosti
Specifický zavedení vyhlášky zákazu prezentace nebankovních poskytovatelů
cíl
půjček.
Agentura pro sociální začleňování

Garant

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.6

Priorita

Posílit oblast práce s rodinou a jednotlivcem v krizi

1.6.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 dojde k posílení práce s rodinou
a jednotlivcem v krizi

1.6.1.1

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 bude ve stávajícím rozsahu udržen chod krizové
poradny. Služba bude poskytnuta min. 350 uživatelům
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva
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KPSVL
Návaznost na další cíle

----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.6

Priorita

Posílit oblast práce s rodinou a jednotlivcem v krizi

1.6.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 dojde k posílení práce s rodinou
a jednotlivcem v krizi

1.6.1.2

Specifický
cíl

Služby následné péče
minimálně ambulantní
a finančních prostředků
Ve sledovaném období
35 osob.

budou v letech 2017 – 2020 poskytovány
formou (se snahou o nalezení prostor
pro rozšíření služby i na pobytovou formu).
projde doléčovacím programem minimálně

Garant

NNO

Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva
KPSVL
----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.6

Priorita

Posílit oblast práce s rodinou a jednotlivcem v krizi

1.6.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 dojde k posílení práce s rodinou
a jednotlivcem v krizi

1.6.1.3

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 ve stávajícím rozsahu bude pokračovat působení
Linky duševní tísně. V uvedeném období bude realizováno minimálně
10 500 kontaktů.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva
KPSVL

Návaznost na další cíle

----

1

Oblast 1

Rodina, zdraví, volný čas

1.7

Priorita

Zajistit proces sociálního začleňování po návratu z výkonu trestu
odnětí svobody

1.7.1

Obecný cíl

V období 2017 – 2020 bude zajištěn soubor aktivit pro osoby
ze SVL opouštějící výkon trestu odnětí svobody

1.7.1.1

Specifický
cíl

V období 2017 – 2020 se minimálně 53 osob ze SVL, kteří opustí výkon
trestu odnětí svobody, zapojí do aktivit vedoucích k začleňování
do společnosti.
Garant

NNO
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Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, náklady: 2 929
170 Kč

Návaznost na další cíle

------

3.2. Oblast BYDLENÍ
3.2.1.

Oblast BYDLENÍ - Analytická část

S výjimkou sociálně vyloučené lokality Chanov (bytový fond ve vlastnictví města), bydlí lidé ohrožení
sociálním vyloučením v Mostě většinou v nájemních bytech, které jsou součástí společenství
vlastníků jednotek. Jen minimum ohrožených rodin nebo jednotlivců se nachází v družstevních
bytech. Ve většině lokalit, které jsou charakteristické zvýšeným počtem obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením, byly byty z městského majetku privatizovány v poslední vlně privatizace
(více než 40% bytů privatizovaných ve 3. vlně privatizace, představují domy s nejvyšším podílem
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením). Nízká cena byla v průběhu privatizace lákadlem
pro obchodníky, kteří svůj družstevní podíl za velmi nízkou cenu přeměnili v osobní vlastnictví.
Posléze byly byty pronajímány vícečetným rodinám v hmotné nouzi pobírající sociální dávky
na bydlení. Mechanismus vzniku problémů se opakuje ve všech domech – někteří původní obyvatelé
se odstěhovali nebo zemřeli, noví vlastníci kupují byty za účelem podnikání a částečně je pronajímají
rodinám za podstatně vyšší částky, než představuje tržní nájemné (kauce naopak bývají nižší,
aby na ně lidé odkázaní na sociální dávky dosáhli), což jim umožňuje aktuální nastavení dávkového
systému v České republice. Řada vlastníků bytů zplnomocňuje místní realitní kanceláře ke správě
svých bytů. V mnoha případech se finanční prostředky ze sociálních transferů určených na bydlení
nedostanou na bankovní účty určené na fond oprav nebo zálohy na další služby (teplo, teplá voda
ad.)
Důsledkem tohoto stavu v současnosti je ve městě Most vysoká míra vnitřní migrace sociálním
vyloučením ohrožených obyvatel města - Odchod lépe situovaných obyvatel má za následek
zhoršování situace v lokalitách; Člověk, který se „propadne“ do lokality s vyšším podílem sociálně
vyloučených se obtížněji začleňuje zpět do společnosti; Lidé bez vztahu k místu svého bydliště mají
spíše tendenci se o své okolí nestarat či ho dokonce ničit (nepořádek, vandalismus); Lidé
bez dlouhodobých vazeb na své sousedy mají spíše tendenci přehlížet potřeby lidí ve svém okolí
(hluk, nepořádek); Stěhování je finančně nákladné a zhoršuje ekonomickou, a tedy i sociální, situaci
domácnosti; Stěhování a ohrožení ztrátou bydlení se negativně podepisuje na jiných oblastech
života (práce, škola, zdraví, zadluženost…); Lidi, kteří často mění bydliště, je obtížnější podporovat
prostřednictvím služeb. Odstěhování klienta vedoucí k přerušení spolupráce je navíc demotivující
i pro pracovníka služby.
V rámci města Most lze definovat:
1) Zvýšenou potřebu podpory obyvatel ohrožených sociálním vyloučením za účelem
stabilizace jejich situace v oblasti bydlení, která je limitována: a/ Absencí kapacit v krizovém
bydlení pro ubytování celých rodin - azylový dům pro rodiny s dětmi, dále pak noclehárna
pro ženy nebo samostatně fungující služba krizového lůžka; b/ Nedostatkem nesegregovaných
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bytů v obecním vlastnictví – město disponuje větším počtem bytů pouze na sídlišti Chanov;
c/ absencí koordinačních kapacit v prostředí místní samosprávy pro zajištění fungování systému
dostupného bydlení a sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel; d/ Nedostatečnou
mírou nastavení spolupráce mezi sociálními pracovníky obce / neziskových organizací
a zástupců společenství vlastníků a správců obytných domů; e/ Nízkou kapacitou sociálních
služeb, které mohou zajistit intenzivní podporu rodinám a systematický rozvoj dovedností rodin
ve vztahu k bydlení (především terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi); f/ Absencí analytických dat a jejich zpracování, na základě kterých by bylo možné
kvantifikovat počet potřebných bytů a kapacit pro systém prostupného bydlení a sociálního
bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
2) Zvýšené nároky na správu bytů a kompetence představitelů bytových družstev nebo
společenství vlastníků. Příčinou tohoto stavu je především: a/ nízká obeznámenost obyvatel
lokalit s majetkovou strukturou domu; b/ nízká míra informovanosti o fungování správy v domech
nebo o právech a povinnostech jednotlivých složek /správce, předseda, údržbář, domovník
apod.); c/ nezájem vlastníků bytů, kteří pronajímají byty rodinám ohroženým sociálním
vyloučením o dění v domě (např. neúčast na domovních schůzích – SVJ není
usnášeníschopné); d/ Nízké povědomí obyvatel domů v lokalitách o hospodaření a finanční
kondici jednotlivých SVJ; e/ nezájem obyvatel lokalit o podobu a dění v místě bydliště;
f/ nepříznivá finanční situace jednotlivých SVJ;
Ve chvíli, kdy město Most vzhledem k privatizaci bytů v lokalitách ztratilo možnost ovlivňovat dění
v lokalitách, je nutné volit intenzivnější a svým způsobem koordinačně komplikovanější nástroje
sociální politiky na místní úrovni (v tomto případě se jedná o pomyslnou „daň“ za realizovanou
privatizaci). Svým způsobem je řada opatření realizována již nyní. U řady obyvatel lokalit přispívá
město Most a poskytovatelé sociálních služeb ke zlepšování životní situace, anebo napomáhá
k pozastavení jejich propadu na úplně sociální dno. Předpokladem pro pozitivní změnu klimatu
v lokalitách je v kombinaci kvalitně a intenzivně realizovaných sociálních služeb a sociální práce,
metod komunitní práce průřezově sociálními a etnickými skupinami (včetně posílení možností
participace místních obyvatel na řešení daného stavu), zintenzivnění a posílení prvků prevence
kriminality, rychlého a systematického řešení podnětů přicházejících od obyvatel lokality ze strany
zainteresovaných subjektů, posilování kompetencí zástupců společenství vlastníků prostřednictvím
vzdělávání, komunikace a spolupráce s dalšími subjekty a především komunikace a síťování
mezi zástupci institucí, které mají na život obyvatel lokality největší vliv.
Návrhová část SPSZ v oblasti bydlení je v tuto chvíli limitována především nejistou situací týkající se
platnosti zákona o sociálním bydlení. Město Most se ve chvíli přípravy SPSZ připojilo k projektu
ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na podporu při zavádění systému sociálního
bydlení. Revize SPSZ, definovaných obecných a specifických cílů na další období bude reflektovat
aktuální předpoklady a přípravu systému sociálního bydlení města Most v oblasti podpory
nízkopříjmových skupin obyvatel.
3.2.2.
2

Oblast BYDLENÍ – Návrhová část

Oblast 2

Bydlení
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2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěna dostatečná kapacita krizového
a sociálního bydlení

2.1.1.1

Specifický
cíl

bydlení

V období 2017 – 2020 vzniknou prostorové kapacity ve městě Most
pro zřízení sociální služby azylový dům pro rodiny s dětmi pro celkový
počet 6 - ti rodin s dětmi.
Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, (souhrnný náklad
je uveden u SC 2.1.1.2.)

Návaznost na další cíle

2.1.1.1

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěna dostatečná kapacita krizového
a sociálního bydlení

bydlení

V období 2017 – 2020 vznikne ve městě Most sociální služba azylový
dům pro rodiny s dětmi s kapacitou 6 - ti rodin.
2.1.1.2

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, náklady: 10 093
475 Kč

Návaznost na další cíle

2.1.1.1

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěna dostatečná kapacita krizového
a sociálního bydlení

2.1.1.3

Specifický
cíl

bydlení

V období 2017 - 2020 bude ve městě zrekonstruován azylový dům pro
muže včetně prostor pro realizaci služeb nocleháren pro muže a ženy.
V případě potřeby, se bude v těchto prostorách nebo v dosažitelné
blízkosti poskytovat i služba nízkoprahového denního centra.
Garant

Statutární město Most, NNO

Finanční zdroj

IROP – výzva KPSVL, náklady 31 000
000 Kč

Návaznost na další cíle

------
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2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěna dostatečná kapacita krizového
a sociálního bydlení

bydlení

Prostřednictvím stávajících sociálních služeb v oblasti krizového bydlení
bude do roku 2020 podpořeno minimálně 400 osob.
2.1.1.4

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva
KPSVL

Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěna dostatečná kapacita krizového
a sociálního bydlení

bydlení

Do roku 2020 bude odkoupeno a zrekonstruováno min. 14 bytových
jednotek pro účely sociálního bydlení.
2.1.1.5

Specifický Garant
cíl
Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

NNO
IROP – výzva KPSVL, náklady 12
670 000 Kč
1.2.1.1 nebo 1.4.1.1

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěna dostatečná kapacita krizového
a sociálního bydlení

2.1.1.6

Do roku 2020 proběhne několik jednání s poskytovateli soc. služeb
k vytvoření podmínek pro rozšíření nabídky služby azylového domu
Specifický
pro rodiny s dětmi
cíl
NNO, Agentura pro sociální začleňování,
Garant
statutární město Most

2

Oblast 2

bydlení

Bydlení
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2.1

2.1.2

2.1.2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

Obecný cíl

Do roku 2020 budou podpořeny osoby z mosteckých
deprivovaných lokalit při hledání a udržení bydlení na běžném trhu
s bydlením

Specifický
cíl

bydlení

V letech 2017 - 2020 bude v rámci služeb sociální prevence podpořeno
minimálně 140 rodin a dalších 190 jednotlivců při hledání a udržení
bydlení.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

Návaznost na další cíle

----

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

Obecný cíl

Do roku 2020 budou ve městě Most zajištěny koordinační
a realizační kapacity systému sociálního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel

2.1.3

2.1.3.1

Specifický
cíl

bydlení

Do konce roku 2019 se ve městě Most uskuteční celkem 5 jednání
pracovní skupiny lokálního partnerství zabývající se plánováním v
oblasti bydlení ve městě Most.
Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ), členové lokálního partnerství,
statutární město Most.

Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

Obecný cíl

Do roku 2020 budou ve městě Most zajištěny koordinační
a realizační kapacity systému sociálního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel

2.1.3

2.1.3.2

Specifický
cíl

bydlení

Do roku 2020 se uskuteční min. 4 setkání se soukromými vlastníky
bytového fondu nebo jejich zástupci, včetně realitních kanceláří za
účelem zapojení do procesu sociálního bydlení.
Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ), členové lokálního partnerství,
statutární město Most.

Návaznost na další cíle

-----
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2

Oblast 2

2.1

Priorita

2.1.3

Obecný cíl

2.1.3.3

Specifický
cíl

Bydlení
Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
bydlení
prostřednictvím systému prostupného bydlení
Do roku 2020 budou ve městě Most zajištěny koordinační
a realizační kapacity systému sociálního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel
Do roku 2020 se uskuteční min. 2 setkání s potenciálními donátory
sociálního bydlení s možností vytvoření garančního fondu pro sociální
bydlení.
Agentura pro sociální začleňování
Garant
(ASZ), členové lokálního partnerství,
statutární město Most.
Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.3

Do roku 2020 budou ve městě Most zajištěny koordinační
Obecný cíl a realizační kapacity systému sociálního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel

2.1.3.4

Specifický
cíl

bydlení

Do roku 2019 vznikne v rámci projektu "Pilotní ověření implementace
systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most" 10 sociálních
bytů.
Garant

statutární město Most

Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.1

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.1.3

Do roku 2020 budou ve městě Most zajištěny koordinační
Obecný cíl a realizační kapacity systému sociálního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel

bydlení

Do roku 2020 vznikne lokální metodika koordinovaného přístupu
pro sociální bydlení
2.1.3.5

Specifický
cíl

Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ) ve spolupráci se statutárním
městem Most.

Návaznost na další cíle

-----

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v
rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo
projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
Více
na
www.socialnizaclenovani.cz.

47

2

Oblast 2

2.2

Priorita

2.2.1

Obecný cíl

2.2.1.1

Specifický
cíl

2

Oblast 2

2.2

Priorita

2.2.1

Obecný cíl

2.2.1.2

Specifický
cíl

Bydlení
Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
bydlení
prostřednictvím systému prostupného bydlení
Do roku 2020 je zajištěn systematický monitoring a efektivní
intervence v oblasti bydlení v deprivovaných mosteckých
lokalitách
Do roku 2020 budou posíleny terénní programy v deprivovaných
lokalitách. V rámci těchto programů se uskuteční minimálně 20 jednání
se zástupci SVJ a družstev v zájmu uživatelů.
Garant
NNO
OPZ – výzva KPSVL, (souhrnný
Finanční zdroj
náklad je uveden u SC 1.2.1.1.)
Nové znění: 1.2.1.1, 1.4.1.1, 1.4.1.2,
Návaznost na další cíle
1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.5.1.3
Bydlení
Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
bydlení
prostřednictvím systému prostupného bydlení
Do roku 2020 je zajištěn systematický monitoring a efektivní
intervence v oblasti bydlení v deprivovaných mosteckých
lokalitách
Do roku 2020 se uskuteční 3 jednání pracovní skupiny lokálního
partnerství zaměřené na přípravu a plánování v oblasti komunitních a
participativních metod práce v mosteckých deprivovaných lokalitách,
včetně možnosti pracovní pozice pracovníka pro oblast bydlení.
Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ), statutární město Most

Finanční zdroj

-----

Návaznost na další cíle
2

Oblast 2

Bydlení

2.2

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.2.1

Obecný cíl

Do roku 2020 je zajištěn systematický monitoring a efektivní
intervence v oblasti bydlení v deprivovaných mosteckých lokalitách

2.2.1.3

Specifický
cíl

bydlení

Do roku 2020 se uspořádají minimálně 2 sbírky pro účely vybavení
sociálních bytů, bytů v SVL, včetně iniciativy vzniku nábytkové banky.
Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ), statutární město Most, NNO

Návaznost na další cíle

-----
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2
2.2
2.2.1

2.2.1.4

Bydlení
Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
bydlení
Priorita
prostřednictvím systému prostupného bydlení
Do roku 2020 je zajištěn systematický monitoring a efektivní
Obecný cíl
intervence v oblasti bydlení v deprivovaných mosteckých lokalitách
Oblast 2

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude prostřednictvím projektů "Společně to dokážeme
v Ústeckém kraji" a " Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
NUTS2 Severozápad" a dalšími nástroji APZ, OPZ podpořen vznik
5 pracovních pozic domovníků.
Agentura pro sociální začleňování
Garant
(ASZ)
Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.2

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.2.2

Obecný cíl

2.2.2.1

Specifický
cíl

bydlení

Do roku 2020 bude posílena role orgánů společenství vlastníků
v oblasti sociální integrace
Do roku 2020 budou ve městě Most realizovány s představiteli SVJ
celkem 4 jednání a to včetně vzdělávacích akcí týkající se témat dluhů,
ekonomické správy, práce s obyvateli deprivovaných lokalit apod.
Agentura pro sociální začleňování
Garant
(ASZ)
Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.2

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.2.2

Obecný cíl

Do roku 2020 bude posílena role orgánů společenství vlastníků
v oblasti sociální integrace

2.2.2.2

2

Specifický
cíl

Oblast 2

bydlení

Do roku 2020 bude prostřednictvím projektů "Společně to dokážeme
v Ústeckém kraji" a " Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
NUTS2 Severozápad" a dalšími nástroji APZ, OPZ podpořen vznik
5 pracovních pozic správců lokalit v oblasti bydlení.
Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ)

Návaznost na další cíle

-----

Bydlení
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2.2

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

bydlení

2.2.3

Obecný cíl

Do roku 2020 dojde k implementaci akčního plánu pro "Stovky" práci ve čtvrtích
Do roku 2020 dojde k podpoře vzniku zázemí pro participaci s občany
v blízkosti lokality Stovky.

Specifický
cíl

2.2.3.1

Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ)

Návaznost na další cíle

-----

2

Oblast 2

Bydlení

2.2

Priorita

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
prostřednictvím systému prostupného bydlení

2.2.3

Obecný cíl

Do roku 2020 dojde k implementaci akčního plánu pro "Stovky" práci ve čtvrtích

2.2.3.2

Specifický
cíl

bydlení

Do roku 2020 se uskuteční kampaň "Život ve Stovkách" pro aktivní
občany čtvrti na podporu realizace participačních a komunitních aktivit
k tématům: založení spolku, komunikace s medii, (sociálního) podnikání
včetně monitoringu a využití financí z různých dotačních titulů.
Garant

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ)

Návaznost na další cíle

-----

3.3. Oblast BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY
3.3.1.

Oblast BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY - Analytická část

Trestná činnost v Mostě z pohledu PČR
Zatímco ještě v roce 2011 byl nápad trestné činnosti v Ústeckém kraji zhruba na úrovni třiceti tisíc
zjištěných trestných činů (30 287 skutků), v roce 2015 bylo spácháno a zjištěno v Ústeckém kraji
celkem 21 061 trestných činů. Ze zprávy Policie České republiky o bezpečnostní situaci na území
Ústeckého kraje (ÚK) za rok 2015 vyplývá, že nápad trestné činnosti (zjištěné skutky) se na území
ÚK meziročně (oproti roku 2014) snížil o celých 18,8 % (nejvyšší pokles nápadu ze všech krajů
v ČR). Ze zprávy je dále zřejmé výrazné meziroční snížení nápadu v oblasti majetkové trestné
činnosti. Naopak nárůst byl zaznamenán v oblasti drogové kriminality (meziročně o 6,6 %) a dále
pak v oblasti mravnostní kriminality (meziročně o 2,7 %).
Celorepublikové i krajské trendy ve snižování nápadu trestné činnosti lze sledovat také ve městě
Most. Pozitivním posunem je meziroční zvyšování poměru objasněnosti trestných činů vůči
celkovému počtu nápadu trestné činnosti. I přesto zůstává město Most na druhém místě v Ústeckém
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kraji v celkovém počtu spáchaných skutků - celkem 3 575 skutků v roce 2015. Více činů bylo v roce
2015 spácháno pouze v Ústí nad Labem, celkem 3 594. V přepočtu nápadu trestné činnosti
na deset tisíc obyvatel je tak město Most v Ústeckém kraji na prvním místě s celkovým počtem
310 skutků na 10 000 obyvatel.
Graf: Celková kriminalita v územních odborech v letech 2013-2015 – nápad/objasněno Zpráva
Policie České republiky o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území Ústeckého kraje za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Graf: Srovnání nápadu trestné činnosti ve městě Most - 1.Q 2015 / 1. Q 2016 - Statistiky PČR
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Trend snižování nápadu trestné činnosti (TČ) lze vysledovat i nadále v roce 2016 a to z porovnání
nápadu trestné činnosti ve městě Most v prvních čtvrtletích roku 2015 a 2016. V tomto místě
je zapotřebí upozornit na skutečnost, že se jedná o kvantifikaci zjištěných – tedy hlášených trestných
činů ze strany občanů. V rámci rozhovorů se zástupci Policie České republiky i mostecké městské
policie je však akcentován jako faktor ovlivňující objasněnost a sledování informací o páchání trestné
činnosti nezájem a nechuť obyvatel k hlášení a objasňování TČ. Skutečný nápad TČ může být
ve skutečnosti tedy vyšší, než je uvedeno v oficiálních statistikách PČR.
Trestná činnost dětí a mladistvých v Mostě
V roce 2015 bylo ve městě Most evidováno celkem 88 pachatelů trestných činů z řad dětí
a mladistvých. Po několikaletém trendu snižování počtu těchto pachatelů v Mostě došlo v roce 2015
k meziročnímu nárůstu o 30 osob. U trestné činnosti dětí do 15 - ti let byl zaznamenán meziroční
nárůst dětských pachatelů o 100%.
Graf: Vývoj počtu dětských a mladistvých pachatelů trestné činnosti v Mostě - KÚ ÚK Odbor
sociálních věcí, 2010-2015

Celkový počet dětských a mladistvých pachatelů na 10.000 obyvatel byl v Mostě v roce 2015
na úrovni 11,60. Tento index představuje druhou nejvyšší hodnotu v rámci sledovaných obcí
v Ústeckém kraji.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v
rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo
projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
Více
na
www.socialnizaclenovani.cz.

52

Graf: Počet dětských a mladistvých pachatelů trestných činů v přepočtu na 10 000 obyv. - KÚ ÚK
Odbor sociálních věcí, 2015
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Přestupky
Mostecká městská policie (MP) uvádí z hlediska bezpečnosti mezi nejproblematičtější místa,
ze kterých přichází nejčastěji podnětů a hlášení, které vyžadují větší počet výjezdů. Z pohledu MP
aktuálně nejproblematičtější lokalitou jsou Stovky, specificky pak horní část Devadesátky,
kde dochází ke zvýšenému nápadu přestupků z oblasti rušení nočního klidu, ničení vybavení domů,
zakládání černých skládek, přestupkům proti občanskému soužití atd. Lokalita Chanov je z tohoto
úhlu pohledu Městskou policií označována naopak jako klidná. Městská policie sem vyjíždí pouze
ve výjimečných případech (např. z důvodu rozdělávání požárů, nebo tvorby černých skládek), nejsou
zde hlášeny přestupky proti občanskému soužití. Chanov je ovšem na druhou stranu spojen s celou
řadou závažných sociálně patologických jevů, jako je lichva, prostituce nebo závislost na tvrdých
drogách, především pervitinu.
Tabulka: Meziroční porovnání zásahů a typů přestupků ve sledovaných lokalitách
Statistiky Městské policie Most
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Podle slov zástupce Městské policie je řada podnětů a stížností od obyvatel města Most směřována
jako stížnost na realitní kanceláře a soukromé pronajímatele, kteří z pohledu obyvatel mají svůj
významný podíl na zhoršující se bezpečnostní situaci v lokalitách. V případě velmi výrazného
narušování soužití obyvatel lokalit byl v minulosti využíván tzv. institut „mapování“, které probíhalo
na žádost obyvatel dotčených domů. Jednalo se o jakési místní šetření situace za přítomnosti
městské policie, pracovníků Odboru správních činností a Odboru sociálních věcí Magistrátu
a správce domu, např. SBD Krušnohor.
Opatření a činnost institucí v oblasti prevence kriminality
Na situaci v oblasti bezpečnosti reaguje celá řada nástrojů a opatření. Kromě práce státní i městské
policie jde o využívání asistentů prevence kriminality (APK), kamerových systémů, sociální služby
pro osoby v krizi (včetně obětí trestných činů a domácího násilí) uživatele drog, mládež atd., ale také
o diskutovanou vyhlášku města o zákazu sezení ve vybraných částech obce. Pod koordinací odboru
sociálních věcí magistrátu ve městě Most funguje tzv. Systém včasné intervence – preventivní
nástroj využívaný především ve prospěch sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v oblasti prevence
záškoláctví, kriminality a sociálně patologických jevů u dětí a mladých lidí. Systém včasné intervence
je v Mostě realizován formou sdílení informací a využíváním elektronické databáze, a to za účasti
širšího spektra zainteresovaných institucí (městská policie, odbor sociálních věcí a školy.). Systém je
spravován pro město Most a 14 okolních obcí. V některých lokalitách do určité míry působí
ve prospěch bezpečnosti předsedové či místopředsedové SVJ, správci či domovníci (více viz
kapitola Jednotlivé lokality s vyšším podílem sociálně vyloučených), jejichž potenciál by mohl být
v rámci prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečí v lokalitách dále rozvíjen. Na realizaci
preventivních opatřeních se významnou měrou podílejí ve městě Most neziskové organizace.
Workshopy, semináře a besedy zaměřené na preventivní témata jsou realizovány průřezově
sociálními službami - NZDM Zimák, Záplata, Dům romské kultury atd.
Ve městě působilo v září 2016 na pozici Asistentů prevence kriminality sedm osob. Jednalo se
o pracovníky financované z prostředků Úřadu práce v režimu veřejně prospěšných pracovníků
(VPP). Mimo jiné šlo o absolventy středních škol s maturitou, kteří se mohou (v případě, že se
„osvědčí“) stát kmenovými strážníky mostecké Městské policie. Šest asistentů působilo ve městě
Most a jeden na odlehlém sídlišti Chanov. APK Městská policie je vnímá především jako kontaktní
osoby v lokalitách, kteří se zaměřují na řešení stížností místních obyvatel.
Kromě Asistentů prevence kriminality využívá Městská policie příslušníky tzv. Dohledové služby
(pracovníci VPP). Jedná se o preventivní nástroj, který funguje vždy v rámci školního roku od září
do června. Příslušníci dohledové služby jsou přítomni před základními školami a v jejich okolí
(především školy s velkým provozem u hlavních komunikací). Před začátkem a po konci vyučování
zajišťují přechody pro chodce. Monitorují situaci a předávají informace MP. V případě potřeby jsou
zpracované informace předávány pracovníkům Odboru sociálních věcí Magistrátu (záškoláci, kuřáci
apod.)
Městská policie ve městě Most využívá pro svou činnost celkem 66 kamerových bodů. Kamerový
systém obsluhují nonstop tři policisté. Kamerový systém městskou policií je průběžně modernizován.
MP využívá pro svou činnost také další vybavení jako foto pasti nebo mobilní kameru. Kamery jsou
využívány i v některých domech a chodbách domů či ve výtazích. Už tři roky mají kamery v lokalitě
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Javorová, další společenství vlastníků o instalaci uvažují. Jeden z předsedů SVJ v Javorové řešení
doporučuje, pomohlo jim dopátrat se několika vandalů a podle jeho slov působí i preventivně.
V městské policii Most působilo v době zpracování vstupní analýzy celkem 110 pracovníků, z toho
20 civilních. Městská policie má ve svých řadách celkem devadesát strážníků. Podle slov zástupce
MP lze konstatovat, že v daný moment je v mosteckých ulicích celkem 20 strážníků (pěší
a motorizované hlídky). Kromě města Most zajišťuje mostecká MP také dohled v nedalekých
Obrnicích a dalších menších obcích na Mostecku.
V rámci prevence kriminality organizuje mostecká městská policie kurzy sebeobrany (např.
pro pracovníky magistrátu a neziskových organizací), výlety pro děti (celkem 4 x v roce) a letní
příměstský tábor. Významnou součástí činnosti MP jsou aktivity informačního centra MP
a přednášková činnost ve školách a v prostředí neziskových organizací (např. nízkoprahové kluby
pro děti a mládež).
Z pohledu městské policie je významným problémem v lokalitách lhostejnost a rezignovanost
ze strany místních obyvatel, kteří se i přes mnohé poznatky na příslušné instituce neobracejí.
Důvodem je podle MP především obecně převládající názor, že i když obyvatelé policii volají,
ta v rámci svých kompetencí „stejně nic nezmůže“, obzvlášť „zařídit to, aby se problematické rodiny
z lokality odstěhovali“.
Vnímání pocitu bezpečí v mosteckých lokalitách
Samostatnou kapitolou v oblasti bezpečnosti je vnímání pocitu bezpečí obyvatel mosteckých lokalit
a jejich sousedství. V průběhu hloubkových rozhovorů v rámci tvorby vstupní analýzy vyjadřovali
zvýšené obavy v rozhovorech spíše senioři. Obvykle své pocity nespojovali s konkrétní lokalitou,
ale s pohybem mimo byt obecně. Větší strach jsme zaznamenali v nejproblematičtějším domě v ulici
M. G. Dobnera, částečně pak ve Stovkách. Městská policie v Mostě realizuje intenzivní informační
a mediální činnost, vydává tiskové zprávy a do veřejného prostoru se tak především prostřednictvím
mainstreamovým medií dostává řada zpráv.
V roce 2015 byla ve městě Most přijata vyhláška o zákazu sezení, přesněji „Obecně závazná
vyhláška č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně
a o zlepšení vzhledu města“, odhlasovaná zastupitelstvem 10. září 2015. Vyhláška zakazuje
vykonávat bez souhlasu vlastníka následující činnosti: a) umísťování předmětů sloužících
k odpočinku, rekreaci a stravování (lavice, lavičky, židle, křesla, sedací soupravy, stoly a podobný
nábytek) a přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná zařízení), jakož i používání těchto
předmětů; b) sezení na stavebních částech, předmětech a zařízeních, které k takovému účelu
nejsou určeny (palisády, zděné a betonové zídky a zábrany, odpadkové koše apod.). Územní
působnost vyhlášky viditelně koresponduje s lokalitami s vyšším podílem sociálně vyloučených.
Vyhláška je reakcí na stížnosti obyvatel těchto částí města a je nástrojem, který městské policii
umožňuje více kontrolovat dění ve veřejném prostoru.
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3.3.2.

Oblast BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY – Návrhová část

3

Oblast 3

3.1

Priorita

3.1.1

Obecný cíl

3.1.1.1

Specifický
cíl

Bezpečnost a prevence kriminality
Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství
Do roku 2020 realizovat aktivity sociální prevence v deprivovaných
lokalitách ve městě Most
Do roku 2020 proběhnou 3 setkání pracovní skupiny zabývající se
pravidelným monitoringem a koordinací řešení aktuálních problémů v
lokalitách za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb, PČR,
městské policie, úřadu práce, relevantních odborů města a to nejen v
období nepříznivého klimatu.
Agentura pro sociální začleňování (ASZ), statutární
město Most, členové lokálního partnerství

Garant

3

Oblast 3

3.1

Priorita

3.1.1

3.1.1.2

Bezpečnost a prevence kriminality

Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství
Obecný
Do roku 2020 realizovat aktivity sociální prevence v deprivovaných
cíl
lokalitách ve městě Most
Do roku 2020 realizují poskytovatelé sociálních služeb a Probační a
mediační služba pobočka Most celkem 10 preventivních seminářů a
Specifický přednášek pro cílovou skupinu mladých lidí.
NNO, Probační a mediační služba pobočka
cíl
Garant
Most, další poskytovatele služeb
Finanční zdroj

3

Oblast 3

3.1

Priorita

3.1.1

Obecný cíl

3.1.1.3

Specifický
cíl

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

Bezpečnost a prevence kriminality
Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství
Do roku 2020 realizovat aktivity sociální prevence v deprivovaných
lokalitách ve městě Most
Do roku 2020 budou realizovány Odborem sociálních věcí (OSPOD) 3
tábory pro děti a mládež a 3 výjezdy kurátorů pro mládež.
Garant

Statutární město Most, OSV, OSPOD

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.1

Priorita

Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství
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Obecný cíl

Do roku 2020 rozšířit kapacity pro působení asistentů prevence
kriminality, školní dohledové služby, správců lokalit.

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.1

Priorita

Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství

Obecný cíl

Do roku 2020 rozšířit kapacity pro působení asistentů prevence
kriminality, školní dohledové služby, správců lokalit

3.1.2

3.1.2

3.1.2.1

Specifický
cíl

3

Oblast 3

3.1

Priorita

3.1.2

Obecný cíl

3.1.2.2

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude rozšířen počet asistentů prevence kriminality
Městské policie ve městě Most na celkový počet 19.
Garant

Statutární město Most, městská policie

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, náklady: 10 874 600 Kč

Bezpečnost a prevence kriminality
Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství
Do roku 2020 rozšířit kapacity pro působení asistentů prevence
kriminality, školní dohledové služby, správců lokalit
Do roku 2020 bude zachován stav pracovníků dohledové služby v
kapacitě minimálně 12 osob.
Garant

statutární město Most, městská policie

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.1

Priorita

Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství

3.1.2

Obecný cíl

Do roku 2020 rozšířit kapacity pro působení asistentů prevence
kriminality, školní dohledové služby, správců lokalit

3.1.2.3

Specifický
cíl

3

Oblast 3

3.1

Priorita

3.1.2

Obecný
cíl

Do roku 2020 bude ve spolupráci zainteresovaných subjektů i nadále
realizován Systém včasné intervence.
Garant

statutární město Most, OSPOD, OSV,

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

Bezpečnost a prevence kriminality
Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství
Do roku 2020 rozšířit kapacity pro působení asistentů prevence
kriminality, školní dohledové služby, správců lokalit
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3.1.2.4

Do roku 2020 zaměstná Městská policie ve městě Most minimálně
4 správce lokalit.
Specifický
statutární město Most, městská policie,
Garant
cíl
Agentura pro sociální začleňování
Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.1

Priorita

Přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v mosteckých deprivovaných
lokalitách a jejich sousedství

3.1.3

Obecný cíl

3.1.3.1

Specifický
cíl

Zvýšit počet strážníků Městské policie Most s cílem zvýšit pocit
bezpečí ve městě, s pozorností na mostecké deprivované lokality
Do roku 2020 se realizují minimálně 3 náborové kampaně za účelem
navýšení počtu strážníků Městské policie minimálně o 5 osob.
Garant

statutární město Most, městská policie,
Agentura pro sociální začleňování

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.2

Priorita

Systematicky a efektivně pracovat s účastníky trestných činů

3.2.1

Obecný cíl

3.2.1.1

Specifický
cíl

Podpořit oběti trestných činů v nepříznivé životní situaci
Do roku 2020 bude realizováno poradenství pro oběti domácího násilí
s celkovou roční kapacitou 10 osob.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.2

Priorita

Systematicky a efektivně pracovat s účastníky trestných činů

3.2.1

Obecný cíl

Podpořit oběti trestných činů v nepříznivé životní situaci

3.2.1.2

Specifický
cíl

Do roku bude realizováno poradenství pro oběti trestných činů
s celkovou roční kapacitou 30 osob.
Garant

NNO

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.2

Priorita

Systematicky a efektivně pracovat s účastníky trestných činů

3.2.2

Obecný cíl

Udržet stávající stav spolupráce Probační a mediační služby
pobočky Most s poskytovateli sociálních služeb ve městě v oblasti
práce s pachateli a oběťmi trestných činů
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3.2.2.1

Specifický
cíl

Do roku 2020 v rámci vzájemné spolupráce poskytovatelů sociálních
služeb a Probační a mediační služby pobočka Most bude podpořeno
celkem 200 osob.
NNO, další poskytovatelé služeb, Probační
Garant
a mediační služba pobočka Most
Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ – výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

3.3.1

Obecný cíl

3.3.1.1

Specifický
cíl

Posílit informovanost bezpečnostních složek ve městě Most
o poskytovaných
sociálních
službách
pro
obyvatele
deprivovaných lokalit
Do roku 2020 se uskuteční celkem 2 prezentační setkání poskytovatelů
sociálních služeb pro Probační a mediační služba pobočka Most, státní
zastupitelství, soudy, příslušníky policie apod.
Garant

statutární město Most; Agentura pro sociální
začleňování

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

3.3.1

Obecný cíl

3.3.1.2

Specifický
cíl

Posílit informovanost bezpečnostních složek ve městě Most
o poskytovaných
sociálních
službách
pro
obyvatele
deprivovaných lokalit
Do roku 2020 dojde celkově 2 x k aktualizaci a distribuci tištěných
informačních materiálů o poskytovaných sociálních službách
příslušníkům MP a PČR
Garant

statutární město Most.

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

3.3.2

Obecný cíl

Zapojení veřejnosti do aktivit prevence kriminality

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality
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3.3

Priorita

3.3.2

Obecný cíl

3.3.2.1

Specifický
cíl

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality
Zapojení veřejnosti do aktivit prevence kriminality
Do roku 2020 vzniknou minimálně 2 příležitosti pro spoluúčast občanů
na prevenci kriminality prostřednictvím výzkumu bezpečí, na základě
kterých Městská policie Most realizuje minimálně 2 plánované
intervence (přesun hlídek apod.).
Garant

statutární město Most, městská policie,
Agentura pro sociální začleňování

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

3.3.2

Obecný cíl

Zapojení veřejnosti do aktivit prevence kriminality
Do roku 2020 Městská policie Most realizuje minimálně 2 kurzy
sebeobrany pro zvlášť zranitelné oběti (ženy, děti, seniory).

3.3.2.2

Specifický
cíl

Garant

statutární město Most, městská policie,
Agentura pro sociální začleňování

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

3.3.2

Obecný cíl Zapojení veřejnosti do aktivit prevence kriminality
Do roku 2020 realizuje Městská policie Most informační kampaň
na ochranu seniorů, ochranu žen, obětí domácího násilí, a ochranu
dětí pohybujících se ve veřejném prostoru (bezpečné chování na ulici,
Specifický šikana, sexuální násilí).
cíl
statutární město Most, městská policie,
Garant
Agentura pro sociální začleňování

3.3.2.3

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

3.3.2

Obecný cíl Zapojení veřejnosti do aktivit prevence kriminality
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Specifický
cíl

3.3.2.4

3

Oblast 3

3.3

Priorita

Do roku 2020 iniciuje Městská policie Most vznik programu prevence
kriminality zaměřený na mladé. Jehož cílem bude vytvoření efektivní
spolupráce mezi Městkou policií Most a základními školami v oblasti
prevence kriminality.
Garant

Statutární město Most, městská policie,
Agentura pro sociální začleňování

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

Bezpečnost a prevence kriminality

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality
Aplikace efektivních přístupů k předcházení bezpečnostním
Obecný cíl hrozbám (včetně nových hrozeb) s využitím všech druhů
preventivních opatření a situační prevence
Do roku 2020 bude Městská policie Most hledat volné prostředky
na rozvoj/modernizaci technických, režimových a organizačních
nástrojů a opatření situační prevence pro zvýšení bezpečnosti
Specifický ve všech částech města. Do prostor deprivovaných lokalit umístí
minimálně 4 nové kamerové body.
cíl
statutární město Most, městská policie,
Garant
Agentura pro sociální začleňování

3.3.3

3.3.3.1

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3

Oblast 3

Bezpečnost a prevence kriminality

3.3

Priorita

Zefektivnit systém předávání informací v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

Obecný cíl

Aplikace efektivních přístupů k předcházení bezpečnostním
hrozbám (včetně nových hrozeb) s využitím všech druhů
preventivních opatření a situační prevence

3.3.3

Specifický
cíl

3.3.3.2

Do roku 2020 Městská policie Most podpoří minimálně 2 opatření,
která budou reagovat na nové hrozby v oblasti bezpečnosti,
veřejného pořádku, proti rasismu, extremismu a xenofobii.
Garant

statutární město Most, městská policie,
Agentura pro sociální začleňování

Finanční zdroj

Jiné zdroje mimo OPZ - výzva KPSVL

3.4. Oblast ZAMĚSTNANOSTI
3.4.1.

Oblast ZAMĚSTNANOSTI - Analytická část
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Celkově bylo k lednu 2016 v evidenci uchazečů o zaměstnání v Mostě registrováno 5148 osob,
což představuje přibližně 10 % osob ve věku 15-69 let v Mostě. 53 % nezaměstnaných představují
ženy a 47 % muži. Více než polovina z celkového počtu osob v evidenci (2668 z 5148)
je nezaměstnaná kontinuálně déle než rok, což je mezník, od kterého zvykově hovoříme
o dlouhodobé nezaměstnanosti. Průměrná délka evidence všech uchazečů je 2,5 roku. Co se týče
vzdělání, platí, že mezi nezaměstnanými je vyšší zastoupení osob s nižším vzděláním než v běžné
populaci – viz Graf č. 2, který porovnává vzdělanostní strukturu obyvatel Mostu, nezaměstnaných
obyvatel Mostu a dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Mostu.
Graf: Porovnání vzdělanostní struktury v Mostě a v evidenci ÚP -(SLDB 2011, Evidence uchazečů
o zaměstnání leden 2016)

Z grafu je patrné, že v evidenci je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním (v populaci necelá
čtvrtina, v evidenci téměř polovina), ještě o něco markantnější je posun u dlouhodobě
nezaměstnaných (osob se základním vzděláním je více než polovina). Z tohoto srovnání
lze konstatovat, že šance na nalezení zaměstnání s úrovní vzdělání souvisí, což samozřejmě nelze
interpretovat tak, že vyšší vzdělání je samo o sobě klíčem k nalezení zaměstnání.
Poněkud alarmující je rozbor věkové struktury nezaměstnaných – mladí lidé jsou ve skupině těch,
kteří nemají stálou práci, zastoupeni daleko výrazněji než v běžné populaci Mostu. Osoby ve věku
15-26 let tvoří necelou pětinu obyvatel Mostu v produktivním věku, v evidenci ÚP představuje tato
skupina třetinu (Situaci zachycuje graf č. 3). Celkově je mladých lidí ve věku 15-26 v evidenci
nezaměstnaných 1021.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v
rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo
projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
Více
na
www.socialnizaclenovani.cz.

62

Graf: Porovnání věkové struktury v Mostě a v evidenci ÚP - (Evidence obyvatel březen 16, Evidence
uchazečů o zaměstnání leden 2016)

Nejzajímavější výstupy z dat skýtají adresy nezaměstnaných. Porovnáním počtu dlouhodobě
nezaměstnaných s celkovým počtem obyvatel v produktivním věku (stanoveno podle Evidence
uchazečů o zaměstnání na 15-69 let), získáme lepší představu o skladbě obyvatel v jednotlivých
částech města. Srovnáme-li takto například ulice, dostaneme následující obrázek:
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Graf: Ulice s největším podílem dlouhodobě nezaměstnaných - Evidence uchazečů o zaměstnávání
leden 2016 a Evidence obyvatel březen 2016
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Uvedeny jsou pouze ulice s více než 50 obyvateli a více než 4,9 % dlouhodobě nezaměstnaných
(průměr Mostu), řazeny jsou podle podílu dlouhodobě nezaměstnaných vůči celkovému počtu
evidovaných obyvatel ve věku 15-69 let. Z grafu je patrné, že ulice s největším podílem dlouhodobě
nezaměstnaných nepředstavují obvyklé lokality jako Chanov, Stovky, Sedmistovky apod., ale ulice
s menším počtem obyvatel (Čepirožská, Dělnická). „Klasické lokality“ se vyznačují kombinací
vysokého podílu nezaměstnaných a vysokého počtu osob celkově. Existují ovšem adresy s vyšší
koncentrací obyvatel, které nekoncentrují sociálně vyloučené, a naopak některé koncentrace
sociálně vyloučených nelze vysvětlit pouze větší koncentrací obyvatel celkově. Více nám napoví
porovnání dvou teplotních map – hustoty obyvatel v Mostě a rozložení dlouhodobě nezaměstnaných.

Mapa: Hustota obyvatel v Mostě - Evidence obyvatel

Mapa byla vytvořena následujícím způsobem: Z celkového soupisu obyvatel Mostu byly do mapy
vyneseny adresy všech obyvatel, jejichž věk představuje liché číslo. Celý soupis adres program
nedokázal zpracovat a touto metodou byl počet zredukován přibližně na polovinu, aniž by došlo
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k výraznějšímu zkreslení. Dále je třeba upozornit, že nejvýraznějším adresním bodem na mapě je
adresa Magistrátu, a to z toho důvodu, že celá řada obyvatel je evidovaná na ohlašovně města. Tato
adresa se objevuje i na dalších mapách, jelikož určitá část sociálně vyloučených (především
z ubytoven, pobytových služeb, bez domova…) je hlášena právě zde.
Mapa: Rozložení dlouhodobě nezaměstnaných v Mostě
Evidence uchazečů o zaměstnání leden 2016

Mapa zobrazující bydliště dlouhodobě nezaměstnaných byla vygenerována analogicky k mapě
zachycující všechny obyvatele v Mostě. Tentokrát bylo možné do mapy vynést všechny adresy
na seznamu dlouhodobě nezaměstnaných. Ze srovnání vidíme, že například Zahradní čtvrť
a Výsluní představují velkou koncentraci obyvatel, ale nesoustředí výrazný počet dlouhodobě
nezaměstnaných, naopak Chanov, Stovky a ubytovna ve Velebudicích upoutají na mapě
nezaměstnaných, nikoliv na mapě hustoty obyvatel. Není bez zajímavosti, že v případě Sedmistovek
není posun výrazný.
Lze konstatovat, že ačkoliv si některé lokality v Mostě zaslouží větší pozornost, míst s určitým
podílem nezaměstnaných (viz Graf) či větších koncentrací nezaměstnaných (viz Mapa) je ve městě
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celá řada, což do určité míry koresponduje s tvrzením některých aktérů, že Most je celý sociálně
vyloučenou lokalitou.
Toto vyjádření je pochopitelně nadnesené, jelikož i ve sledovaných lokalitách s výjimkou Chanova
bydlí značné množství lidí, které za sociálně vyloučené označit nelze. Velkou část Mostu
tak můžeme považovat za území ohrožené sociálním vyloučením – stačí, když pár bytů koupí méně
zodpovědní vlastníci, do domu se nastěhuje rodina nebo několik rodin s jiným životním stylem
či rytmem, původní rodiny mohou začít hledat jiné bydlení a situace se může začít překlápět.
Při dalším plánování změn v obci je tudíž dobré mít na paměti, že nestačí věnovat pozornost
domům, v nichž jsou problémy již dlouhodobě pociťované, ale zabývat se také preventivními kroky,
které by předcházely zhoršování sociální situace jednotlivců a rodin a také vzniku nových lokalit
potýkajících se s důsledky sociálního vyloučení.
Ze statistik je třeba po obeznámení s lokalitami hodnými zřetele (lokality s vyšším podílem sociálně
vyloučených, ubytovnami, mikrolokalitami a Chanovem) ještě uvést, že na sledovaných adresách má
bydliště přibližně 40 % dlouhodobě nezaměstnaných.
Z rozhovorů s obyvateli Mostu, kteří nemají práci, vyplynulo několik poznatků ohledně bariér
pro nalezení práce. Kromě často zmiňované nedostatečné nabídky stálé práce („sehnat se dají jen
krátkodobé brigády“) a diskriminace na trhu práce vůči Romům („po telefonu vám řeknou, že vás
berou, a když vás pak vidí, už mají to místo obsazené“) šlo často o malou atraktivitu práce, která
se lidem s nízkým vzděláním nabízí, a to nejen v souvislosti s finančním ohodnocením, ale
především kvůli náplni práce. Práce pro nízko kvalifikované zaměstnance je navíc často obtížně
slučitelná s jejich rodinnou situací, která bývá nezřídka doprovázena zdravotními problémy někoho
blízkého. Několikrát jsme se setkali také s obavou, že přijetím oficiálního zaměstnání by se dotázaný
vystavil nějakému riziku. Sociální dávky představují pro nezaměstnané určitou jistotu, která je chrání
mimo jiné před ztrátou bydlení. Obavy plynou jednak ze složitých postupů, které vyplácení dávek
provázejí (někdy k výpadkům dávek v důsledku změněné situace skutečně dochází), jednak
z nepodložených fám, které mezi lidmi v souvislosti s dávkami kolují. Další obava bývá spojena se
zadlužeností – lidé se obávají, že by si v zaměstnání kvůli exekucím pohoršili. Ačkoliv situace, kdy si
domácnost v době splácení dluhů po přijetí zaměstnání pohorší, nastat může, není rozhodně
zákonitá a díky nezabavitelnému minimu není zdaleka tak fatální, jak se mnozí domnívají. I v tomto
případě lidé spoléhají spíše na neověřené informace a zveličená vyprávění.
Instituce v Mostě vstupují do oblasti zaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti.
Veřejně prospěšné práce jsou využívány především místními technickými službami. Město Most
využívá odpovědné zadávání veřejných zakázek. Povinností dodavatelů je zapojit do plnění zakázek
dlouhodobě nezaměstnané. Podmínka zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do městských
zakázek funguje od roku 2011 – je zahrnuta do pravidel pro zadávání veřejných zakázek závazných
pro město. Za úspěch lze považovat, že 50% zapojených dlouhodobě nezaměstnaných bylo nadále
zaměstnáno v dodavatelské firmě. Základní myšlenkou bylo zapojit obyvatele deprivovaných zón
do rekonstrukce prostředí v jejich bydlišti (vztah pracovníků k dílu; nabytí pracovních návyků
a pracovní morálky). Nevýhodou u takto nastaveného systému se zdá být nemožnost využití
teritoriality v zadávací dokumentaci pro plnění zakázek. Návrh investičních akcí s podmínkou se
předkládá komisi radě města pro sociální oblast. Schvaluje je vždy jednou ročně. Ve městě nepůsobí
žádný z integračních sociálních podniků zaměřených na zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním.
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3.4.2.

Oblast ZAMĚSTNANOSTI – Návrhová část

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

4.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude v rámci pracovního poradenství a motivačních
programů před vstupem na trh práce podpořeno minimálně 525
osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.1.1

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude poskytnuto základní pracovní poradenství v rámci
sociálních služeb celkem 305 osobám ročně.

Garant

NNO, další poskytovatelé služeb

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

Obecný cíl

Do roku 2020 bude v rámci pracovního poradenství a motivačních
programů před vstupem na trh práce podpořeno minimálně 525
osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.1

4.1.1.2

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude do programu pracovního poradenství na sídlišti
Chanov zapojeno celkem 120 osob.
Garant
Dům romské kultury, o. p. s.
Finanční zdroj

OPZ - prioritní osa 1

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

4.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude v rámci pracovního poradenství a motivačních
programů před vstupem na trh práce podpořeno minimálně 525
osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.1.3

Specifický
cíl

Do roku 2020 projde v rámci projektu "Společně to dokážeme
v Ústeckém kraji" celkem 85 osob motivačním kurzem.

Garant

Úřad práce, kontaktní pracoviště Most

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

4.1.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude v rámci pracovního poradenství a motivačních
programů před vstupem na trh práce podpořeno minimálně 525
osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.1.4

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude realizován aktivizační a motivační program pro 175
osob z řad cílové nezaměstnaných z deprivovaných lokalit.
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Garant
Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

NNO
OPZ – výzva KPSVL, náklady: 7 244 534
Kč
4.1.1.5; 4.1.3.2;

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

Obecný cíl

Do roku 2020 bude v rámci pracovního poradenství a motivačních
programů před vstupem na trh práce podpořeno minimálně 525
osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.1

Do roku 2020 bude celkem 30 osobám z deprivovaných lokalit
poskytnuto individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti
na trhu práce i ve společnosti.
4.1.1.5

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, (souhrnný náklad
je uveden u SC 4.1.1.4)

Návaznost na další cíle

4.1.1.4; 4.1.3.2;

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

Obecný cíl

Do roku 2020 budou zajištěny kapacity pro pracovní diagnostiku
a rekvalifikaci osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.2

Do roku 2020 bude realizována
nezaměstnaných ze sídliště Chanov
4.1.2.1

Specifický
cíl

pracovní diagnostika pro 60

Garant

Dům romské kultury, o. p. s.

Finanční zdroj

OPZ - prioritní osa 1

Návaznost na další cíle

-----

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

Obecný cíl

Do roku 2020 budou zajištěny kapacity pro pracovní diagnostiku
a rekvalifikaci osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.2

4.1.2.2

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude podpořeno celkem 80 nezaměstnaných obyvatel
sídliště Chanov v rámci profesní přípravy v řemeslném a komunitním
zaměření.

Garant

Dům romské kultury, o. p. s.
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Finanční zdroj

OPZ - prioritní osa 1

Návaznost na další cíle

-----

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

4.1.2

Obecný cíl

Do roku 2020 budou zajištěny kapacity pro pracovní diagnostiku
a rekvalifikaci osob ohrožených sociálním vyloučením

4.1.2.3

Specifický
cíl

Do roku 2020 absolvuje celkem 6 osob ohrožených sociálním
vyloučením rekvalifikační kurzy odpovídající potřebám trhu práce
v rámci projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém kraji".
Garant
Úřad práce, kontaktní pracoviště Most

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

4.1.3

Obecný cíl

4.1.3.1

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude v rámci individuální a skupinové práce
za účelem udržení pracovního místa podpořeno minimálně
175 osob.
Do roku 2020 bude v rámci individuální asistence podpořeno celkem
50 osob ohrožených sociálním vyloučením za účelem udržení
pracovního místa.

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, náklady: 6 805 625 Kč

Návaznost na další cíle

4.2.1.1, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.1

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

Obecný cíl

Do roku 2020 bude v rámci individuální a skupinové práce
za účelem udržení pracovního místa podpořeno minimálně
175 osob.

4.1.3

Do roku 2020 bude celkem 40 osobám poskytnuto poradenství z oblasti
právní a finanční gramotnosti za účelem udržení na trhu práce.
4.1.3.2

4

Specifický
cíl

Oblast 4

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva pro KPSVL, (souhrnný
náklad je uveden u SC 4.1.1.4)

Návaznost na další cíle

4.1.1.4, 4.1.1.5

Zaměstnanost
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4.1

4.1.3

4.1.3.3

Priorita

Realizovat podpůrné programy při vstupu na trh práce a za účelem
udržení pracovního místa

Do roku 2020 bude v rámci individuální a skupinové práce
Obecný cíl za účelem udržení pracovního místa podpořeno minimálně
175 osob.
Do roku 2020 bude individuálním a skupinovým poradenstvím v rámci
Specifický projektu "Společně se dokážeme v Ústeckém kraji" podpořeno 85 osob
za účelem získání/udržení pracovního místa
cíl

Garant

Úřad práce, kontaktní pracoviště Most

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.1

Obecný cíl

Do roku 2020 bude zajištěno tréninkové zaměstnání pro celkový
počet 72 nezaměstnaných
Do konce roku 2020 bude v rámci tréninkových pracovních míst s
individuální podporou a asistencí, u regionálních zaměstnavatelů
zapojeno celkem 50 osob ohrožených sociálním vyloučením.

4.2.1.1

Specifický
cíl

4

Oblast 4

4.2.

Priorita

4.2.1

Obecný cíl

4.2.1.2

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ - výzva KPSVL, (souhrnný náklad
je uveden u SC 4.1.3.1)

Návaznost na další cíle

4.1.3.1, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3

Zaměstnanost
Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.
Do roku 2020 bude zajištěno tréninkové zaměstnání pro celkový
počet 72 nezaměstnaných
Do roku 2020 bude celkem 22 osob zaměstnáno v rámci tréninkového
pracovního místa v řemeslných a komunitních pracích na sídlišti
Chanov

Garant

Dům romské kultury, o. p. s.

Finanční zdroj

OPZ - prioritní osa 1

Návaznost na další cíle

-----

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.
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4.2.2

4.2.2.1

Obecný cíl

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude zajištěn vstup osob ohrožených sociálním
vyloučením na pracovní místa dotovaná v rámci Aktivní politiky
zaměstnanosti.
Do roku 2020 bude v projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém kraji"
zaměstnáno 100 osob v rámci společensky účelných pracovních míst či
na volném trhu práce.

Garant

Úřad práce, kontaktní pracoviště Most

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.2

Do roku 2020 bude zajištěn vstup osob ohrožených sociálním
Obecný cíl vyloučením na pracovní místa dotovaná v rámci Aktivní politiky
zaměstnanosti.
Do roku 2020 získá 15 absolventů z tréninkových pracovních míst
společenský účelné pracovní místo.

4.2.2.2

Specifický
Garant
cíl
Finanční zdroj
Návaznost na další cíle

NNO
OPZ – prioritní osa 1
-----

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.3

Obecný cíl

4.2.3.1

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude podpořen vznik kapacit pro zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
Do roku 2020 budou ve spolupráci s úřadem práce vytvořeny 3 analýzy
dat koncentrace dlouhodobě nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi
na území města Most.
Úřad práce, kontaktní pracoviště Most;
Garant
Agentura pro sociální začleňování
(ASZ)
Finanční zdroj
------Návaznost na další cíle

-------

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.3

Obecný cíl

Do roku 2020 bude podpořen vznik kapacit pro zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
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4.2.3.2

Specifický
cíl

4

Oblast 4

4.2.

Priorita

4.2.3

Obecný cíl

4.2.3.3

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude ve městě Most i nadále aplikována podmínka 10%
dlouhodobě nezaměstnaných zapojených do plnění městských
veřejných zakázek. Plnění cíle je vázáno na zajištění legislativního
rámce k bezproblémovému uplatňování sociálně odpovědného
zadávání veřejných zakázek obcemi.

Garant

statutární město Most

Návaznost na další cíle

-----

Zaměstnanost
Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.
Do roku 2020 bude podpořen vznik kapacit pro zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
Do roku 2020 se uskuteční celkem 2 podpůrná skupinová vyjednávání s
odborníkem Agentury pro sociální začleňování v oblasti sociálního
podnikání a zástupci subjektů se zájmem o činnost v oblasti sociálního
podnikání.

Finanční zdroj

Agentura pro sociální začleňování
(ASZ)
-----

Návaznost na další cíle

-----

Garant

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.4

Obecný cíl

Do roku 2020 budou realizovány aktivity síťování institucí
za účelem rozšíření možností zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním z města Mostu
Do roku 2020 budou uzavřeny minimálně 2 dohody o spolupráci mezi
neziskovými organizacemi a zaměstnavateli za účelem zaměstnávání
cílové skupiny osob se sociálním znevýhodněním.

4.2.4.1

Specifický
cíl

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva KPSVL, (souhrnný náklad je
uveden u SC 4.1.3.1)

Návaznost na další cíle

4.1.3.1; 4.2.1.1; 4.2.4.2, 4.2.4.3

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.
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4.2.4

4.2.4.2

Obecný cíl

Specifický
cíl

Do roku 2020 budou realizovány aktivity síťování institucí
za účelem rozšíření možností zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním z města Mostu
Do roku 2020 bude probíhat průběžný monitoring a komunikace
s regionálními zaměstnavateli za účelem vytvoření minimálně pěti
tréninkových pracovních míst pro cílovou skupinu osob se sociálním
znevýhodněním.
Garant
NNO
Finanční zdroj

OPZ – výzva pro KPSVL, (souhrnný náklad
je uveden u SC 4.1.3.1)

Návaznost na další cíle

4.1.3.1; 4.2.1.1, 4.2.4.1, 4.2.4.3

4

Oblast 4

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.4

Obecný cíl

Do roku 2020 budou realizovány aktivity síťování institucí
za účelem rozšíření možností zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním z města Mostu

4.2.4.3

Specifický
cíl

Do roku 2020 bude v rámci spolupráce a komunikace s regionálními
zaměstnavateli realizováno celkem 6 monitoringů regionálního trhu
práce za účelem rozšíření pracovních příležitostí pro cílovou skupinu
osob se sociálním znevýhodněním.

Garant

NNO

Finanční zdroj

OPZ – výzva pro KPSVL, (souhrnný náklad
je uveden u SC 4.1.3.1)

Návaznost na další cíle

4.1.3.1; 4.2.1.1, 4.2.4.1, 4.2.4.2.

4

Oblast

Zaměstnanost

4.2.

Priorita

Vytvářet možnosti pro uplatnění na trhu práce prostřednictvím
systému prostupného zaměstnávání.

4.2.4

Obecný cíl

Do roku 2020 budou realizovány aktivity síťování institucí
za účelem rozšíření možností zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním z města Mostu

4.2.4.4

Specifický
cíl

Do roku 2019 budou realizována minimálně 2 společná setkání
zástupců odboru sociálních věcí, neziskových organizací a úřadu práce
za účelem vzájemné výměny informací a zkušeností z realizace aktivit
vedoucích k rozšíření možností zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním.

Garant

statutární město Most; Agentura pro sociální začleňování;
Úřad práce, kontaktní pracoviště Most
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3.5.

Oblast VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast vzdělávání je jedním z tematických celků, který bude pro město Most zpracován
v následujícím období (v průběhu roku 2017) v samostatné příloze Strategického plánu sociálního
začleňování – Místním plánu inkluze (MPI). Cílem MPI bude systemizace opatření na podporu
inkluzivního vzdělávání v obci v rámci místní vzdělávací soustavy. K plánování dojde v rámci
základní sítě klíčových aktérů na území obce zapojené do KPSVL (zástupci zřizovatele, ASZ, vedení
škol a školských zařízení, neziskových organizací, zástupci rodičů). Opatření přijatá v rámci MPI
budou řešit především problematiku zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných
opatření, zejména zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků socioekonomicky znevýhodněných
a pocházejících z odlišného kulturního prostředí, tj. dětí a žáků žijících v sociálně vyloučených
lokalitách či ohrožených sociálním vyloučením.
Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání byl dne 23. 11. 2017 projednán a schválen Zastupitelstvem
města.(Usnesení č. ZmM/1136/21/2017)
3.6. Lokalita STOVKY
Akční plán (dále AP100) vznikal od poloviny listopadu 2016 do začátku ledna 2017. V první fázi byly
prováděny hloubkové rozhovory s předními představiteli subjektů působících v lokalitě. Tématem
rozhovorů byla A) předchozí zkušenost a ASZ, B) zkušenosti s místem a obyvateli lokality, C) dobré
zkušenosti s kooperací řešení problémů v lokalitě, C) překážky, které brání v efektivitě práce
v lokalitě. Rozhovory byly uspořádány do jednotlivých oblastí, v rámci kterých lze jednat směrem
k věcnému řešení problémů v lokalitě. Z těchto oblastí poté oslovení představitele působící v lokalitě
jednomyslně schválili deset kroků, na základě kterých by ve spolupráci v ASZ chtěli pokračovat při
řešení problémů v lokalitě. První klíčový krok (Cíl B – Krok 1) představuje stanovení statutu platformy
pro řešení problémů v lokalitě, o kterém musí rozhodnout představitele města.
AP100 navrhuje kroky, které identifikují specifika a vedou k případnému doplnění SPSZ vzhledem
k problémům v lokalitě. AP100 zahrnuje dva základní cíle – cíl A zahrnuje kroky pro nastavení řešení
věcných problémů lokality, cíl B zahrnuje kroky pro nastavení platformy klíčových aktérů pro
dosažení cíle A.
Lokalita 100 představuje oblast Mostu s dlouhodobě největší koncentrací nezaměstnaných obyvatel.
Mezi klíčovými ukazateli sociálního vyloučení zde byly identifikovány domácnosti v hmotné nouzi,
dlouhodobě nezaměstnaní, domácnosti pobírající doplatek na bydlení, emigrace a imigrace.
Hodnota těchto ukazatelů v relativním vyjádření je v lokalitě až trojnásobně vyšší oproti průměru
Mostu. V rámci lokality 22 % lidí emigrovalo a 19 % imigrovalo, což představuje obrat více než 40 %,
přičemž třetina migruje v rámci Stovek, třetina na lepší adresu, zatímco třetina na horší adresu.
Vysoká koncentrace charakteristik sociálního vyloučení má negativní dopady na všechny obyvatele
lokality samotné a kvalitu života v lokalitě, ale ovlivňuje i její širší okolí. Vysoká míra migrace ztěžuje,
či spíše znemožňuje dlouhodobě a systémově zaměřená řešení, je tedy třeba se prioritně zaměřit na
její snížení.
CÍL A) Vytvoření strategie řešení: zahrnuje stanovení prioritních cílů a postupů jejich
dosažení ve srovnání s opatřeními SPSZ, a to na základě identifikace příčin problémů
specifických v lokalitě
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Směrem ke stabilizaci v lokalitě je potřeba se primárně zaměřit především na snížení migrace
a pozitivní ovlivnění jejího směru a dále na specifické kroky, které umožní působit na problémy
všech obyvatel – na jejich příčiny a dopady.
Krok 1 – Nadefinovat a provést dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku obyvatel lokality,
zaměřené na zjištění sociální struktury a motivů migrujících, včetně jádrové skupiny identifikované
podle ukazatelů sociálního vyloučení.
Krok 2 – Na základě výsledků dotazníkového šetření stanovit prioritní problémy k řešení a určit jejich
příčiny a jejich vztahy (daný problém může mít více příčin a dané řešení může řešit více problémů).
Krok 3 – Formulovat prioritní problémy vyžadující řešení a kroky, které k tomuto řešení povedou,
včetně předpokladů úspěšnosti těchto kroků (aktéři řešení, vnitřní a vnější podmínky).
Krok 4 – Určit Specifické cíle SPSZ, jejichž naplnění bude mít přímý vliv na změnu situace obyvatel
lokality Stovky, v případě potřeby doplnit jejich nastavení k podpoře dosažení této změny (stanovit
termíny zahájení plnění realizace specifických cílů, vytvořit časový harmonogram plnění specifických
cílů, zajistit závazky garantů plnění specifických cílů, konkretizovat výstupy plnění).
Krok 5 – V případě potřeby formulovat doplňující cíle a kroky, které je pro řešení problémů v lokalitě
žádoucí (a které ve stávajícím SPSZ nejsou zahrnuty).
CÍL B) Platforma pro řešení problémů v lokalitě 100 (P100)
Směrem k plnění strategie řešení pro lokalitu je nezbytné vytvořit funkční platformu a zajistit její
funkčnost, která bude sdílet informace a společně pracovat na identifikaci problémů, nastavení jejich
řešení v lokalitě a vyhodnocovat jeho úspěšnost.
Krok 1 – Stanovit statut platformy pro řešení problémů v lokalitě (kdo jí ustanovuje, kdo je zakládající
jádro, jaká jsou základní pravidla fungování).
Krok 2 – Definovat roli ASZ v platformě s ohledem na možnosti jejího působení, např. metodické
vedení, sdílení zkušeností z jiných lokalit s podobnými problémy.
Krok 3 – Zajistit přizvání všech aktérů (nebo jejich zástupců), kteří jsou významní pro řešení
problémů v lokalitě, identifikovat případné chybějící aktéry a pokusit se o jejich zapojení následné
(platforma by měla být otevřená).
Krok 4 – Provést výchozí analýzu kapacit, motivací a příležitostí aktérů činných v lokalitě, tj. kdo
a jak může přispět k realizaci stanovených cílů, co k tomu případně potřebuje, jak efektivní
je spolupráce, jak se stanovené cíle daří naplňovat.
Krok 5 – Stanovit systém sdíleného měření a hodnocení, tj. co se bude měřit, jaká data mají jaké
organizace k dispozici a v jaké podobě je mohou poskytnout, jak data kombinovat a používat
k analytickým výstupům a hodnocení postupu řešení.
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4.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
4.1.

Řídící a realizační struktury SPSZ

.
Role manažera SPSZ
Manažer SPSZ úzce spolupracuje s lokálním konzultantem Agentury a postupně přebírá jeho
koordinační roli v lokalitě, kterou nejpozději v posledním roce spolupráce převezme celou. V době
přípravy plánu připravuje podklady pro jednání pracovní skupiny Projekty a implementace,
monitoruje přípravu plánu, účastní se jednání Pracovních skupin a informuje obec i její orgány
o všech stránkách spolupráce s Agenturou. Pravidelně sleduje a vyhodnocuje úspěšnost
v dosahování cílů formulovaných v SPSZ a připravuje revizi SPSZ dle předepsané metodiky.
Ve spolupráci s Agenturou se podílí na projektovém poradenství, jak ve fázi přípravy projektů,
tak ve fázi realizace. K řídícím orgánům ESIF je za lokalitu jako kontaktní osoba a garant, tedy ten,
kdo zná projektové záměry v lokalitě, zná podrobně SPSZ, zejména stav přípravy, schvalovací
procesy v lokalitě, postup přípravy plánu.
Role Lokálního partnerství
Lokální partnerství koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze sociálně vyloučených
obyvatel v Mostě. Rozhodnutí Lokálního partnerství nejsou pro jednotlivé subjekty právně závazná.
Hlavním hybatelem činnosti Lokálního partnerství v oblasti naplňování strategického plánu je lokální
konzultant Agentury a jeho zástupcem je manažer SPSZ za statutární město Most. Členy Lokálního
partnerství jsou zástupci subjektů, kteří byli přizváni ke spolupráci v rámci Lokálního partnerství.
V rámci Lokálního partnerství jsou vytvářeny pracovní skupiny zaměřené na specifická témata,
definovaná v průběhu spolupráce statutárního města Most s Agenturou pro sociální začleňování.
Jednání Lokálního partnerství Most/ Koordinační skupina KS2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence
sociálního vyloučení řídí a svolává vedoucí koordinační skupiny dle jednacího řádu koordinační
skupiny. Body související s přípravou, naplňováním a revizí strategického plánu sociálního
začleňování do jednání navrhuje a řídí lokální konzultant ASZ nebo manažer SPSZ.
Pracovní skupina Projekty a implementace
Pracovní skupina Projekty a implementace je složena vždy z vedení města, projektového manažera
města (manažera SPSZ), zástupce Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní
vzdělávání) a významných předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat
indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích práce a dopadech
na cílové skupiny). Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci
SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti
na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní
synergie a vyhodnocování, včetně dopadů na cílové skupiny.
Role obyvatel SVL a veřejnosti
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Obyvatelé definovaných lokalit měli možnost se účastnit tematických pracovních skupin, seminářů
a prezentací LP na akcích pro veřejnost nebo se informovat prostřednictvím místních periodik
a účastnit se zastupitelstva města.
4.2.

Procesy řízení a koordinace realizace SPSZ

Subjekty zodpovědné za realizaci záměrů z tohoto plánu jsou uvedeny přímo u jednotlivých
specifických cílů.
Monitoring plnění naplánovaných opatření může provádět každý člen Lokálního partnerství,
konkrétně zodpovědný za něj bude lokální konzultant Agentury. Strategický plán tvoří pouze určitý
rámec pro spolupráci statutárního města Mostu a Agentury pro sociální začleňování. V průběhu
platnosti může být doplňován a aktualizován. Podněty k aktualizaci budou projednány v rámci
odpovědných pracovních skupin a dále budou schváleny Lokálním partnerstvím.
První revize plnění obsahu dokumentu je naplánována ve druhé polovině roku 2017, tedy přibližně
v polovině období vyhrazeného pro spolupráci města a Agentury pro sociální začleňování.
4.3.

Analýza Rizik

Název rizika

Pravděpodobnost

Závažnost

Vyhodnocení

Prevence

Nedostatek odborníků na
poptávané pracovní pozice

Vysoká

Vysoká

Pravidelně
na
jednáních
tematických
pracovních skupin
LP a na PSPI

Nabídka
pozic
prostřednictvím mailing
listů
jednotlivých
organizací a institucí
(město, NNO, okolní
obce atd.), oslovování
budoucích
absolventů
UJEP, příp. jiných VŠ a
mostecké VOŠ

Nedosahování
vytyčených
indikátorů
v realizovaných
projektech

Nízká

Vysoká

Pravidelně
na
jednáních
tematických
pracovních skupin
LP a na PSPI

Průběžný
monitoring
indikátorů
na
PSPI,
případně na tematických
PS

Nízká
kvalita
projektů

Nízká

Vysoká

Průběžně
podáním
jednotlivých
projektů,
individuální
konzultace

Projektové poradenství
ASZ, projektové dny pro
žadatele ve spolupráci s
MPSV

5.

podaných

před

Čerpání finančních prostředků v KPSVL

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání
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Priorita Ob. cíl

Oblast

Sp. cíl

Částka celkem
(Kč)

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.1

1.1.1

1.1.1.1

6 637 656 Kč

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.2

1.2.1

1.2.1.1

4 885 175 Kč

Skutečně
čerpáno
0 Kč

Finanční
zdroj
OPZ
OPZ

9 907 678 Kč
1. Rodina, zdraví, volný čas

1.4

1.4.1

1.4.1.4

5 121 878 Kč

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.2

1.2.1

1.2.1.4

6 341 987 Kč

0 Kč

OPZ

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.5

1.5.1

1.5.1.4

7 552 790 Kč

6 745 786 Kč

OPZ

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.5

1.5.1

1.5.1.6

5 122 387 Kč

4 734 385 Kč

OPZ

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.7

1.7.1

1.7.1.1

2 929 170 Kč

OPZ

2. Bydlení

2.1

2.1.1

2.1.1.2

10 093 475 Kč

OPZ

3. Bezpečnost a prevence
kriminality

3.1

3.1.2

3.1.2.1

12 151 832
Kč
16 366 685
Kč
11 039 950
Kč

10 874 600 Kč

OPZ

4. Zaměstnanost

4.1

4.1.1

4.1.1.4

8 490 607 Kč

7 244 534 Kč

OPZ

4. Zaměstnanost

4.1

4.1.3

4.1.3.1

8 961 625 Kč

6 805 625 Kč

OPZ

92 672 572
Kč

59 335 253 Kč

SPSZ celkem:

OPZ

Finanční
zdroj

Priorita

Ob. cíl

Sp. cíl

1. Rodina, zdraví, volný čas

1.3

1.3.1

1.3.1.7

2 369 858 Kč

IROP

2. Bydlení

2.1

2.1.1

2.1.1.3

30 325 031 Kč

IROP

2. Bydlení

2.1

2.1.1

2.1.1.5

12 670 000 Kč

IROP

45 364 889 Kč

IROP

Oblast

Částka celkem (Kč)

SPSZ celkem:

Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů

Fond

Operační
program

Prioritní
osa

Investiční
priorita

Specifický cíl

ESF

OPZ

2

2.1

2.1.1

Alokace

92 672 572 Kč

Operační
program celkem
(u OPZ je
uvedena
schválená
dotace)
59 335 253 Kč
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EFRR

IROP

2

9a

2.1

ESF

OPVVV

3

3.3

3.3.1

KPSVL
celkem:

46 059 858 Kč

46 059 858 Kč

0 Kč
138 732 430 Kč

105 395 111 Kč

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1)
Operační program zaměstnanost

SPSZ
Priorita

Ob. cíl

Sp. cíl

1. Rodina, zdraví,
volný čas

1.1

1.1.1

1.1.1.1

6 637 656 Kč

1. Rodina, zdraví,
volný čas

1.2

1.2.1

1.2.1.1

4 885 175 Kč

Oblast

1. Rodina, zdraví,
volný čas
1. Rodina, zdraví,
volný čas
1. Rodina, zdraví,
volný čas
1. Rodina, zdraví,
volný čas
1. Rodina, zdraví,
volný čas

Specifický cíl

Alokace

Schválené
finanční
prostředky
0 Kč

9 907 678 Kč
5 121 878 Kč

1.4

1.4.1

1.4.1.4

1.2

1.2.1

1.2.1.4

1.5

1.5.1

1.5.1.4

1.5

1.5.1

1.5.1.6

1.7

1.7.1

1.7.1.1

2. Bydlení

2.1

2.1.1

2.1.1.2

3. Bezpečnost a
prevence kriminality

3.1

3.1.2

3.1.2.1

4. Zaměstnanost

4.1

4.1.1

4.1.1.4

8 490 607 Kč

7 244 534 Kč

4. Zaměstnanost

4.1

4.1.3

4.1.3.1

8 961 625 Kč

6 805 625 Kč

92 672 572 Kč

59 335 253 Kč

2.1.1 - Zvýšit
uplatnitelnost
osob
ohrožených
sociálním
vyloučením
nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a
na trhu práce výzva pro
KPSVL

6 341 987 Kč

0 Kč

7 552 790 Kč

6 745 786 Kč

5 122 387 Kč

4 734 385 Kč

12 151 832 Kč

2 929 170 Kč

16 366 685 Kč 10 093 475 Kč
11 039 950 Kč 10 874 600 Kč

OPZ celkem:
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6.

Přehled priorit, obecných a specifických cílů návrhové části SPSZ

Oblast

obecný cíl

Priorita

specifický cíl

Rodina, zdraví,
1.1 Priorita:
volný čas

Rodina, zdraví,
1.2 Priorita:
volný čas

Zmírnit rizika
závislostního
chování a
způsobu života u
osob ze SVL

Posílit terénní
práci s důrazem
na oblast zdraví

1.1.1
Obecný
cíl:

1.2.1
Obecný
cíl:

V období 2017 –
2020 bude
zahájen komplex
aktivit pro osoby
v závislosti ze
SVL

V období 2017 –
2020 budou
posíleny aktivity s
důrazem na
oblast sociálně
zdravotní péče,
včetně oblasti
terénní práce.
Programem
projde minimálně
720 osob v Mostě
a Chanově

1.1.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude minimálně 300 osob ročně osloveno osvětovou
preventivní kampaní se zaměřením na prevenci závislostí.

1.1.1.2
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude ve stávajícím rozsahu udržen chod K-centra. Služba
bude poskytnuta minimálně 500 uživatelům.

1.1.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude ve stávajícím rozsahu udržen chod drogového
terénu. Služba bude poskytnuta min. 200 uživatelům ročně.

1.1.1.4
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude realizován program zaměřený na uživatele
konopných drog. Tuto službu využije min. 150 osob ročně z cílové skupiny
(450 osob za dobu realizace projektu).

1.2.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 dojde k navýšení kapacity terénních programů, součástí
kterých se stane i oblast zdraví (doprovody k lékaři, preventivní působení při
práci s rodinou nebo jednotlivcem, odborné přednášky… ad.) pro osoby v SVL
minimálně o 2 celé úvazky pro lokalitu Most. V období 2017 – 2020 se
minimálně 280 osob stane uživateli služeb terénních programů v Mostě (z toho
140 v rámci navýšení úvazků).

1.2.1.2
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 dojde k navýšení kapacity terénních programů, součástí
kterých se stane i oblast zdraví (doprovody k lékaři, preventivní působení při
práci s rodinou nebo jednotlivcem, odborné přednášky… ad.) pro osoby v SVL
min. o 1,0 celý úvazek pro lokalitu Chanov. V období 2017 – 2020 se 70 osob
stane uživateli služeb terénních programů v Chanově.

1.2.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude udržen chod NDC ve stávajícím rozsahu. Služba
bude poskytnuta minimálně 300 osobám.

1.2.1.4
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude zahájen komplex aktivit (streetwork, safesex,
psychosociální podpora, preventivní aktivity apod.) pro osoby, kterých se
dotýká problematika HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných chorob a
infekčních onemocnění. Do programu bude zapojeno minimálně 70 osob.

Rodina, zdraví,
1.3 Priorita:
volný čas

Rodina, zdraví,
1.4 Priorita:
volný čas

Zajistit zdravý
osobnostní vývoj
dětí a mládeže v
SVL a efektivní
trávení volného
času

Posílit
rodičovské
kompetence v
rodinách ze
sociálně
znevýhodněného
prostředí

1.3.1
Obecný
cíl:

1.4.1
Obecný
cíl:

V období 2017 –
2020 budou
realizovány
integrační a
resocializační
programy pro děti
a mladistvé ze
SVL

V období 2017 –
2020 budou
realizovány
aktivity pro rodiny
ze SVL zaměřené
na posílení
rodičovských
kompetencí a
rodinného zázemí

1.2.1.5
Specifický cíl:

Po ukončení realizace projektu" Podpora sociální práce v obci Most", budou
od roku 2019 zachována na Odboru sociálních věcí aspoň dvě pracovní místa
sociálních pracovníků, vzniklých v rámci toho projektu.

1.3.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 se stane minimálně 360 osob ve věku od 15 do 26 let ze
sociálně znevýhodněného prostředí uživateli služeb nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež.

1.3.1.2
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 se minimálně 685 dětí ve věku do 15 let ze sociálně
znevýhodněného prostředí stane uživateli služeb volnočasových klubů,
komunitních center a nízkoprahových zařízení, působících ve městě Most.

1.3.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude realizováno 120 případových konferencí. Celkem se
jich zúčastní 150 osob.

1.3.1.4
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 se uskuteční 33 jednodenních a vícedenních integračních
akcí pro děti z problémových rodin (tábory, výlety apod.).

1.3.1.5
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 minimálně 210 dětí a mladistvých bude vybaveno
informacemi pro zodpovědný vstup do rodinného života.

1.3.1.6
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 proběhne preventivní osvětový program pro děti a
mládež ve věku od 15 do 26 let, v oblasti prevence HIV/AIDS. Služba bude
poskytnuta minimálně 70 uživatelům.

1.3.1.7
Specifický cíl:

V období 2019 – 2020 bude odkoupen a zrekonstruován vnitřní prostor pro
NZDM s okamžitou kapacitou 15 osob. Zařízení ročně využije minimálně 80
dětí.

1.4.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude pro minimálně 260 rodin zajištěno poskytování
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS).

1.4.1.2
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude minimálně 540 rodičů podpořeno v rámci
ambulantních aktivit registrovaných a neregistrovaných služeb pro rodiče ze
sociálně znevýhodněného prostředí.

1.4.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 absolvuje minimálně 136 rodičů ročně vzdělávací
aktivity, setkání s odborníkem v oblasti zdraví, bydlení, zadluženosti apod.
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Rodina, zdraví,
1.5 Priorita:
volný čas

Zmírnění dopadu
zadluženosti

1.5.1
Obecný
cíl:

V období 2017 –
2020 projde
minimálně 1686
osob ze SVL
programem
finanční
stabilizace

1.4.1.4
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude posílena oblast sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi (SAS) pro lokalitu Chanov, minimálně o 2,0 pracovní úvazky.

1.5.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude minimálně 800 osob zapojeno do protidluhové
kampaně pro osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dojde k posílení
kapacit protidluhových poraden a to minimálně u dvou stávajících
poskytovatelů těchto služeb (vycházíme z dlouhé čekací doby působících
poraden).

1.5.1.2
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude minimálně 750 osob osloveno preventivní
osvětovou kampaní pro děti a mládež se zaměřením na prevenci zadluženosti
(aktivity v zařízeních pro děti a mládež).

1.5.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 absolvuje minimálně 136 rodičů ročně vzdělávací
aktivity, setkání s odborníkem v oblasti zdraví, bydlení, zadluženosti apod.

1.5.1.4
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude 350 klientů ze SVL zapojeno do programů právní a
finanční gramotnosti a bude jim poskytnuto protidluhové poradenství
individuální formou.

1.5.1.5
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 v lokalitě „Stovky“ nebo jejím okolí bude zřízeno
kontaktní místo pro poskytování protidluhového poradenství.

1.5.1.6
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude minimálně 300 klientů zapojeno do programů
právní a finanční gramotnosti a bude jim poskytnuto protidluhové poradenství
individuální formou.

1.5.1.7
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 v SVL „Sedmistovky“ nebo jejím okolí bude zřízeno
kontaktní místo pro poskytování protidluhového poradenství.

1.5.1.8
Specifický cíl:

Do roku 2020 proběhne minimálně 3 setkání pracovní skupiny dluhy, k včasné
sanaci dluhů a způsobů řešení, včetně tématu zmírnění dluhové zátěže.

1.5.1.9
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude realizována protidluhová kampaň zaměřená na prevenci a
řešení zadluženosti, včetně představení možnosti zavedení vyhlášky zákazu
prezentace nebankovních poskytovatelů půjček.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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Rodina, zdraví,
1.6 Priorita:
volný čas

Rodina, zdraví,
1.7 Priorita:
volný čas

Bydlení

2.1 Priorita:

Posílit oblast
práce s rodinou
a jednotlivcem
v krizi

Zajistit proces
sociálního
začleňování po
návratu z výkonu
trestu odnětí
svobody

Zajistit
dostupnost
odpovídajícího
důstojného
bydlení
prostřednictvím
systému
prostupného
bydlení

1.6.1
Obecný
cíl:

1.7.1
Obecný
cíl:

2.1.1.
Obecný
cíl:

V období 2017 –
2020 dojde k
posílení práce s
rodinou a
jednotlivcem
v krizi

V období 2017 –
2020 bude
zajištěn soubor
aktivit pro osoby
ze SVL
opouštějící výkon
trestu odnětí
svobody

Do roku 2020
bude zajištěna
dostatečná
kapacita
krizového a
sociálního bydlení

1.6.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 bude ve stávajícím rozsahu udržen chod krizové
poradny. Služba bude poskytnuta min. 350 uživatelům.

1.6.1.2
Specifický cíl:

Služby následné péče v letech 2017 – 2020 budou poskytovány minimálně
ambulantní formou (se snahou o nalezení prostor a finančních prostředků pro
rozšíření služby i na pobytovou formu). Ve sledovaném období projde
doléčovacím programem minimálně 35 osob.

1.6.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 ve stávajícím rozsahu bude pokračovat působení Linky
duševní tísně. V uvedeném období bude realizováno minimálně 10 500
kontaktů.

1.7.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 se minimálně 53 osob ze SVL, kteří opustí výkon trestu
odnětí svobody, zapojí do aktivit vedoucích k začleňování do společnosti.

2.1.1.1
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 vzniknou prostorové kapacity ve městě Most pro zřízení
sociální služby azylový dům pro rodiny s dětmi pro celkový počet 6 - ti rodin
s dětmi.

2.1.1.2
Specifický cíl:

V období 2017 – 2020 vznikne ve městě Most sociální služba azylový dům pro
rodiny s dětmi s kapacitou 6 - ti rodin.

2.1.1.3
Specifický cíl:

V období 2017 - 2020 bude ve městě zrekonstruován azylový dům pro muže
včetně prostor pro realizaci služeb noclehárny pro muže a ženy, v případě
potřeby v těchto prostorách nebo v dosažitelné blízkosti se bude poskytovat i
služba nízkoprahového denního centra

2.1.1.4
Specifický cíl:

Prostřednictvím stávajících sociálních služeb v oblasti krizového bydlení bude
do roku 2020 podpořeno minimálně 400 osob.

2.1.1.5
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude odkoupeno a zrekonstruováno min. 14 bytových jednotek
pro účely sociálního bydlení.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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2.1.2
Obecný
cíl:

2.1.3
Obecný
cíl:

Do roku 2020
budou podpořeny
osoby z
mosteckých
deprivovaných
lokalit při hledání
a udržení bydlení
na běžném trhu
s bydlením

Do roku 2020
budou ve městě
Most zajištěny
koordinační a
realizační
kapacity systému
sociálního bydlení
pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel

2.1.1.6
Specifický cíl

Do roku 2020 proběhne několik jednání s poskytovateli soc. služeb k vytvoření
podmínek pro rozšíření nabídky služby azylového domu pro rodiny s dětmi

2.1.2.1
Specifický cíl:

V letech 2017 - 2020 bude v rámci služeb sociální prevence podpořeno
minimálně 140 rodin a dalších 190 jednotlivců při hledání a udržení bydlení.

2.1.3.1
Specifický cíl:

Do konce roku 2019 se ve městě Most uskuteční celkem 5 jednání pracovní
skupiny lokálního partnerství zaměřené na zhodnocení situace v oblasti
bydlení ve městě Most.

2.1.3.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 se uskuteční min. 4 setkání se soukromými vlastníky bytového
fondu nebo jejich zástupci, včetně realitních kanceláří za účelem zapojení do
procesu sociálního bydlení.

2.1.3.3
Specifický cíl

Do roku 2020 se uskuteční min. 2 setkání s potenciálními donátory sociálního
bydlení s možností vytvoření garančního fondu pro sociální bydlení.

2.1.3.4
Specifický cíl

Do roku 2019 vznikne v rámci projektu "Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most" 10 sociálních bytů.

2.1.3.5
Specifický cíl

Do roku 2020 vznikne lokální metodika koordinovaného přístupu do sociálního
bydlení

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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2.2.1
Obecný
cíl:

Bydlení

2.2 Priorita:

Vytvořit efektivní
nástroje pro
řešení
nepříznivých
situací v oblasti
bydlení v
deprivovaných
mosteckých
lokalitách

2.2.2
Obecný
cíl:

Do roku 2020
bude zajištěn
systematický
monitoring a
efektivní
intervence v
oblasti bydlení v
deprivovaných
mosteckých
lokalitách

Do roku 2020
bude posílena
role orgánů
společenství
vlastníků v oblasti
sociální integrace

2.2.1.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 budou posíleny terénní programy v deprivovaných lokalitách. V
rámci těchto programů se uskuteční minimálně 20 jednání se zástupci SVJ a
družstev v zájmu uživatelů.

2.2.1.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 se uskuteční 3 jednání pracovní skupiny lokálního partnerství
zaměřené na přípravu a plánování v oblasti komunitních a participativních
metod práce v mosteckých deprivovaných lokalitách, včetně možnosti
pracovní pozice pracovníka pro oblast bydlení.

2.2.1.3
Specifický cíl

Do roku 2020 se uspořádají minimálně 2 sbírky pro účely vybavení sociálních
bytů, bytů v SVL a iniciuje vznik nábytkové banky.

2.2.1.4
Specifický cíl

Do roku 2020 se bude prostřednictvím projektů "Společně to dokážeme v
Ústeckém kraji" a " Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže NUTS2
Severozápad" a dalšími nástroji APZ, OPZ podpořen vznik 5 pracovních pozic
domovníků.

2.2.2.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 budou ve městě Most realizovány s představiteli SVJ celkem 4
jednání a to včetně vzdělávacích akcí týkající se témat dluhů, ekonomické
správy, práce s obyvateli deprivovaných lokalit apod.

2.2.2.2
Specifický cíl

Do roku 2020 se bude prostřednictvím projektů "Společně to dokážeme v
Ústeckém kraji" a " Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže NUTS2
Severozápad" a dalšími nástroji APZ, OPZ podpořen vznik 5 pracovních pozic
správců lokalit v oblasti bydlení.

2.2.3.1
Specifický cíl

Do roku 2020 dojde k podpoře vzniku zázemí pro participaci s občany v
blízkosti lokality Stovky.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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2.2.3.2
Specifický cíl

2.2.3
Obecný cíl

Bezpečnost a
prevence
kriminality

3.1 Priorita:

Přispět ke
zvýšení pocitu
bezpečí v
mosteckých
deprivovaných
lokalitách a
jejich sousedství

3.1.1
Obecný
cíl:

3.1.2
Obecný
cíl:

Do roku 2020
dojde k
implementaci
akčního plánu pro
"Stovky" - práci
ve čtvrtích

Do roku 2020
budou
realizovány
aktivity sociální
prevence v
deprivovaných
lokalitách ve
městě Most

Do roku 2020
rozšířit kapacity
pro působení
asistentů
prevence
kriminality, školní

Do roku 2020 se uskuteční kampaň "Život ve Stovkách" pro aktivní občany
čtvrti na podporu realizace participačních a komunitních aktivit v oblasti
založení spolku, komunikace s medii, monitoringu a využití financí z různých
dotačních titulů.

3.1.1.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 proběhnou 3 setkání pracovní skupiny zabývající se pravidelným
monitoringem a koordinací řešení aktuálních problémů v lokalitách za účasti
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, PČR, městské policie, úřadu práce,
relevantních odborů města a to nejen v období nepříznivého klimatu.

3.1.1.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 realizují poskytovatelé sociálních služeb a Probační a mediační
služba pobočka Most celkem 10 preventivních seminářů a přednášek pro
cílovou skupinu mladých lidí.

3.1.1.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 budou realizovány Odborem sociálních věcí (OSPOD) 3 tábory
pro děti a mládež a 3 výjezdy kurátorů pro mládež.

3.1.2.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude rozšířen počet asistentů prevence kriminality Městské
policie ve městě Most na celkový počet 19.

3.1.2.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude zachován stav pracovníků dohledové služby v kapacitě
minimálně 12 osob.

3.1.2.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude ve spolupráci zainteresovaných subjektů i nadále
realizován Systém včasné intervence.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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dohledové služby,
správců lokalit

3.1.3
Obecný
cíl:

Bezpečnost a
prevence
kriminality

3.2 Priorita:

Systematicky a
efektivně
pracovat s

3.2.1
Obecný
cíl:

Zvýšit počet
strážníků Městské
policie Most

Podpořit oběti
trestných činů v
nepříznivé životní
situaci

3.1.2.4
Specifický cíl:

Do roku 2020 zaměstná Městská policie ve městě Most minimálně 4 správce
lokalit.

3.1.3.1
Specifický cíl:

Městská policie Most do roku 2020 realizuje minimálně 3 náborové kampaně na
městské strážníky a navýší počet strážníků Městské policie o minimálně 5
osob.

3.2.1.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude realizováno poradenství pro oběti domácího násilí s
celkovou roční kapacitou 10 osob.

3.2.1.2
Specifický cíl:

Do roku bude realizováno poradenství pro oběti trestných činů s celkovou
roční kapacitou 30 osob.

3.2.2.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 v rámci vzájemné spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a
Probační a mediační služby pobočka Most bude podpořeno celkem 200 osob.

3.3.1.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 se uskuteční celkem 2 prezentační setkání poskytovatelů
sociálních služeb pro PMS, státní zastupitelství, soudy a příslušníky policie.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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účastníky
trestných činů

Bezpečnost a
prevence
kriminality

3.3 Priorita:

3.2.2
Obecný
cíl:

Udržet stávající
stav spolupráce
Probační a
mediační služby,
pobočky Most s
poskytovateli
sociálních služeb
ve městě v oblasti
práce s pachateli
a oběťmi
trestných činů

3.3.1
Obecný
cíl:

Posílit
informovanost
bezpečnostních
složek ve městě
Most o
poskytovaných
sociálních
službách pro
obyvatele
deprivovaných
lokalit

Zefektivnit
systém
předávání
informací v
oblasti
bezpečnosti a
prevence
kriminality

3.3.2
Obecný
cíl:

Zapojení
veřejnosti do
aktivit prevence
kriminality.

3.3.1.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 dojde celkově 2 x k aktualizaci a distribuci tištěných
informačních materiálů o poskytovaných sociálních službách příslušníkům MP
a PČR.

3.3.2.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 vzniknou minimálně 2 příležitosti pro participaci občanů na
prevenci kriminality prostřednictvím výzkumu bezpečí, na základě kterých
Městská policie Most realizuje minimálně 2 plánované intervence (přesun
hlídek apod.).

3.3.2.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 Městská policie Most realizuje minimálně 2 kurzy sebeobrany pro
zvlášť zranitelné oběti (ženy, děti, seniory).

3.3.2.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 realizuje Městská policie Most informační kampaň na ochranu
seniorů, ochranu žen, obětí domácího násilí, a ochranu dětí pohybujících se ve
veřejném prostoru (bezpečné chování na ulici, šikana, sexuální násilí).

3.3.2.4
Specifický cíl:

Do roku 2020 iniciuje Městská policie Most program prevence zaměřený na
mladé a na vytvoření efektivní spolupráce mezi Městkou policií Most a
základními školami v oblasti prevence kriminality.

3.3.3.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude Městská policie Most hledat volné prostředky na rozvoj a
modernizaci technických, režimových a organizačních nástrojů a opatření
situační prevence pro zvýšení bezpečnosti ve všech částech města. Do
prostorů problematických lokalit umístí minimálně 4 nové kamerové body.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění
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3.3.3
Obecný cíl

Zaměstnanost

4.1 Priorita:

Realizovat
podpůrné
programy při
vstupu na trh
práce a za
účelem udržení
pracovního
místa

4.1.1
Obecný
cíl:

4.1.2
Obecný
cíl:

Aplikace
efektivních
přístupů k
předcházení
bezpečnostním
hrozbám (včetně
nových hrozeb) s
využitím všech
druhů
preventivních
opatření a
situační prevence

Do roku 2020
bude v rámci
pracovního
poradenství a
motivačních
programů před
vstupem na trh
práce podpořeno
minimálně 525
osob ohrožených
sociálním
vyloučením

Do roku 2020
budou zajištěny
kapacity pro
pracovní
diagnostiku a
rekvalifikaci osob

3.3.3.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 Městská policie Most podpoří minimálně 2 opatření, která budou
reagovat na nové hrozby a přístupy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
a proti rasismu, extremismu a xenofobii.

4.1.1.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude poskytnuto základní pracovní poradenství v rámci
sociálních služeb celkem 305 osobám ročně.

4.1.1.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude do programu pracovního poradenství na sídlišti Chanov
zapojeno celkem 120 osob.

4.1.1.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 projde v rámci projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém
kraji" celkem 70 osob motivačním kurzem.

4.1.1.4
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude realizován aktivizační a motivační program pro 175 osob z
řad cílové nezaměstnaných z deprivovaných lokalit.

4.1.1.5
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude celkem 30 osobám z deprivovaných lokalit poskytnuto
individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve
společnosti.

4.1.2.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude realizována pracovní diagnostika pro 60 nezaměstnaných
ze sídliště Chanov.

4.1.2.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude podpořeno celkem 80 nezaměstnaných obyvatel sídliště
Chanov v rámci profesní přípravy v řemeslném a komunitním zaměření.

4.1.2.3
Specifický cíl

Do roku 2020 absolvuje celkem 6 osob ohrožených sociálním vyloučením
rekvalifikační kurzy odpovídající potřebám trhu práce v rámci projektu
"Společně to dokážeme v Ústeckém kraji".

4.1.3.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude v rámci individuální asistence podpořeno celkem 50 osob
ohrožených sociálním vyloučením za účelem udržení pracovního místa.
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ohrožených
sociálním
vyloučením

4.1.3
Obecný
cíl:

4.2 Priorita:

Vytvářet
možnosti pro
uplatnění na trhu
práce
prostřednictvím
systému
prostupného

4.2.1
Obecný
cíl:

Do roku 2020
bude v rámci
individuální a
skupinové práce
za účelem udržení
pracovního místa
podpořeno
minimálně 175
osob.
Do roku 2020
bude zajištěno
tréninkové
zaměstnání pro
celkový počet 72
nezaměstnaných

4.1.3.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude celkem 40 osobám poskytnuto poradenství z oblasti právní
a finanční gramotnosti za účelem udržení na trhu práce.

4.1.3.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude individuálním a skupinovým poradenstvím v rámci projektu
"Společně se dokážeme v Ústeckém kraji" podpořeno 85 osob za účelem
získání/udržení pracovního místa.

4.2.1.1
Specifický cíl:

Do konce roku 2020 bude v rámci tréninkových pracovních míst s individuální
podporou a asistencí, u regionálních zaměstnavatelů zapojeno celkem 50 osob
ohrožených sociálním vyloučením.

4.2.1.1
Specifický cíl:

Do konce roku 2020 bude v rámci tréninkových pracovních míst s individuální
podporou a asistencí, u regionálních zaměstnavatelů zapojeno celkem 50 osob
ohrožených sociálním vyloučením.

4.2.1.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude celkem 22 osob zaměstnáno v rámci tréninkového
pracovního místa v řemeslných a komunitních pracích na sídlišti Chanov.
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zaměstnávání

4.2.2
Obecný
cíl:

4.2.3
Obecný
cíl:

Do roku 2020
bude zajištěn
vstup osob
ohrožených
sociálním
vyloučením na
pracovní místa
dotovaná v rámci
Aktivní politiky
zaměstnanosti

Do roku 2020
bude podpořen
vznik kapacit pro
zaměstnávání
osob se sociálním
znevýhodněním

4.2.2.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude v projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém kraji"
zaměstnáno 25 osob v rámci společensky účelných pracovních míst.

4.2.2.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 získá 15 absolventů z tréninkových pracovních míst
společenský účelné pracovní místo.

4.2.3.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 budou ve spolupráci s úřadem práce vytvořeny 3 analýzy dat
koncentrace dlouhodobě nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi na území
města Most.

4.2.3.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude ve městě Most i nadále aplikována podmínka 10%
dlouhodobě nezaměstnaných zapojených do plnění městských veřejných
zakázek. Plnění cíle je vázáno na zajištění legislativního rámce
k bezproblémovému uplatňování sociálně odpovědného zadávání veřejných
zakázek obcemi.

4.2.3.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 se uskuteční celkem 2 podpůrná skupinová vyjednávání s
odborníkem Agentury pro sociální začleňování v oblasti sociálního podnikání
a zástupci subjektů se zájmem o činnost v oblasti sociálního podnikání.

4.2.4.1
Specifický cíl:

Do roku 2020 budou uzavřeny minimálně 2 dohody o spolupráci mezi
neziskovými organizacemi a zaměstnavateli za účelem zaměstnávání cílové
skupiny osob se sociálním znevýhodněním.
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4.2.4
Obecný
cíl:

Do roku 2020
budou
realizovány
aktivity síťování
institucí za
účelem rozšíření
možností
zaměstnávání
osob se sociálním
znevýhodněním z
města Mostu

4.2.4.2
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude probíhat průběžný monitoring a komunikace s regionálními
zaměstnavateli za účelem vytvoření minimálně pěti tréninkových pracovních
míst pro cílovou skupinu osob se sociálním znevýhodněním.

4.2.4.3
Specifický cíl:

Do roku 2020 bude v rámci spolupráce a komunikace s regionálními
zaměstnavateli realizováno celkem 6 monitoringů regionálního trhu práce za
účelem rozšíření pracovních příležitostí pro cílovou skupinu osob se
sociálním znevýhodněním.

4.2.4.4
Specifický cíl:

Do roku 2019 budou realizována minimálně 2 společná setkání zástupců
sociálního odboru magistrátu statutárního města Mostu, neziskových
organizací a Úřadu práce za účelem vzájemné výměny informací a zkušeností
z realizace aktivit vedoucích k rozšíření možností zaměstnávání osob se
sociálním znevýhodněním.
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7.

Seznam použitých zkratek

APK
APZ
ASZ
CS
ČSÚ
DnB
ESF
EU
HN
IROP
KPSVL
KÚÚK
LP
MAS/MAP
MMR
MOP
MP
MPI
MPSV
MV
NDC
NNO
NZDM
OP VVV
OPZ
OSP
OSPOD
OSV
OZP
PČR
PMS
PnŽ
PS
PSPI
SAS
SBD
SPSZ
SSP
SŠ
SÚPM

Asistent prevence kriminality
Aktivní politika zaměstnanosti
Agentura pro sociální začleňování
Cílová skupina
Český statistický úřad
Doplatek na bydlení
Evropské strukturální fondy
Evropská unie
Hmotná nouze
Integrovaný regionální operační program
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Krajský úřad Ústeckého kraje
Lokální partnerství
Místní akční skupina / místní akční plán
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mimořádná okamžitá pomoc
Městská policie
Místní plán inkluze
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Nízkoprahové denní centrum
Nestátní nezisková organizace
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Odborné sociální poradenství
Orgán/oddělení sociálně právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
Osoby zdravotně postižené
Policie České republiky
Probační a mediační služba
Příspěvek na živobytí
Pracovní skupina
Pracovní skupina projekty a implementace
Sociálně aktivizační služby
Stavební bytové družstvo
Strategický plán sociálního začleňování
Státní sociální podpora
Střední škola
Společensky účelné pracovní místo
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SVJ
SVL
TP
ÚP
VOŠ
VPP
VŠ
ZŠ

Společenství vlastníků jednotek
Sociálně vyloučená lokalita
Terénní programy
Úřad práce
Vyšší odborná škola
Veřejně prospěšné práce
Vysoká škola
Základní škola
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Vyjádření Agentury pro sociální začleňování

k revizi Strategického plánu sociálního začleňování statutárního města
Mostu

(schválené dne 21. 6. 2018)

Kritérium

Komentář

Statutární město Most již v minulosti s Agenturou pro
sociální začleňování (ASZ) spolupracovalo – byl
vytvořen Strategický plán lokálního partnerství pro
roky 2010 – 2012, ze kterého vycházel a navazoval na
něj Strategický plán pro roky 2013 – 2014.

Účinnost/úspěšnost předchozího
strategického plánu

Statutární město Most uzavřelo s ASZ opětovnou
intenzivní spolupráci v r. 2016, ze které vzešel
Strategický plán sociálního začleňování 2017 - 2019.
(SPSZ) Dosavadní spolupráci mezi statutárním městem
Most a ASZ lze považovat za úspěšnou, většina
identifikovaných cílů a opatření je naplňována/plněna.
Předkládaná revize SPSZ 2017 - 2019 reaguje na nově
vzniklé potřeby a příležitosti podporující sociální
začleňování v Mostě.
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Soulad strategického plánu se
strategickými dokumenty kraje a ČR
v oblasti sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími politikami, strategiemi
a plány

Cíle a opatření obsažená v revizi i celý SPSZ jsou v
souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 –
2020, především v oblasti sociálních služeb,
bezpečnosti, přístupu k bydlení, zaměstnanosti, boje
s chudobou, navazující na základní principy této
Strategie.
Na krajské a obecní úrovni je revize i celý SPSZ
města Mostu v souladu se Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2016 – 2018 a III. Komunitním plánem sociálních a
souvisejících služeb statutárního města Mostu pro
období 2015 - 2018, na jejichž aktualizacích se podílí
místní pracovní skupina/koordinační skupina složená
ze zástupců NNO a dalších subjektů působících na
území města Mostu, tito zástupci jsou současně členy
lokálního partnerství a komunitního plánování. Tato
provazba tak umožňuje unikátní příležitost
identifikovat změny a nové potřeby cílových skupin
a překládat s podporou ASZ návrhy (opatření, cíle)
odpovědným zástupcům statutárního města Mostu a
Ústeckého kraje s cílem podpořit sociální
začleňování.

Kvalita procesu strategického plánování

Do procesu strategického plánování byli v souladu s
metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, regionální
i státní správy, příspěvkových organizací, nestátních
organizací, zástupců z řad veřejnosti a osob s dobrou
znalostí sociálně vyloučených lokalit. Jednání
Koordinační skupiny 2 /Lokálního partnerství a
pracovních skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně
rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny bylo
zajištěno účasti na pracovních skupinách, zjišťováním
názorů prostřednictvím terénních pracovníků odboru
sociálních věcí a neziskových organizací.

Kvalita zpracování strategického plánu

Revize SPSZ je zpracována dle osnovy formuláře
daného platnou metodikou KPSVL. Analytická část
odráží celkový popis situace ve městě, principů
sociálního začleňování včetně podoby Koordinační
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skupiny 2 / Lokálního partnerství. Analytická část je
rozdělena na tematické oblasti „rodina, volný čas a
zdraví“, bydlení, bezpečnost a zaměstnanost. V
návrhové části jsou rozpracovány priority, obecné
cíle a rozšířené či nové definované specifické cíle
v každé tematické oblasti. Revize specifických cílů
vychází z výzkumů „příčin migrace ve Stovkách“ a
pravidelného setkání pracovních skupin. U
jednotlivých specifických cílů jsou uvedeny subjekty
odpovědné za jejich plnění. Plnění specifických cílů
je tvořeno převážně dle pravidla SMART. Obsahují
termín a kvantifikaci výstupů/ výsledků či systémové
opatření vedoucí ke konkrétnímu cíli/nastavení
procesu.
Revize i celý SPSZ respektuje intervenční logiku.
Analytické část pojmenovává konkrétní příčiny
problémů, v závěru každé tematické části jsou uvedena
doporučení pro řešení daných problémů.

Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

Návrhová část (opatření) reaguje na identifikované
příčiny problémů a odpovídá na ně definicí
jednotlivých opatření. (každé opatření má formulovaný
výstup/ indikátor.

Dopady strategického plánu

Způsobilost strategického plánu pro
čerpání dotací v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Skrze jednotlivé priority, obecné a specifické cíle jsou
definovány změny v jednotlivých oblastech podporující
nástroje či činnost sociální začleňování.
Díky vysoké míře participace, zodpovědnosti a letitých
zkušeností místní partnerů, především NNO jsou
specifické cíle nastaveny reálně, odpovídají potřebám a
vhodnými metodami pracují na zlepšení životních
podmínek a sociálního začlenění cílových skupin.
Priority, cíle, opatření SPSZ dosud využily financování
z Operačního programu zaměstnanost (OP Z), ze
kterého úspěšně čerpají alokované prostředky
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám (KPSVL) ze 2/3 s celkovým objemem 59 335
253 mil. Kč. Revidované specifické cíle a opatření
odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a cílovým
skupinám investičního regionálního programu pro
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KPSVL a dalších podporovaných aktivit napříč
operačními programy.
Čerpání z operačních programů je ve strategickém
plánu přehledně zpracováno do tabulek umožňujících
stanovení alokací ve výzvách.
Revize i celý SPSZ města Mostu odpovídá
principům a metodice KPSVL a navazuje na
relevantní strategické dokumenty. SPSZ je obsahově
provázán s příslušnými operačními programy.
Celkový komentář

Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE
revidovaný Strategický plán sociálního začleňování
statutárního města Mostu k financování v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám.

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, Oddělení regionálního centra západ zpracoval Jakub
Michal.

Dne 13. 7. 2018

Mgr. David Beňák, DiS.
ředitel Agentury pro sociální začleňování

Podpis:

Digitálně podepsal

Radka
Ing. Radka Ing.
Soukupová
Soukupová Datum: 2018.07.13
18:51:23 +02'00'
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