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1. Úvod, zahájení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) 

Město České Velenice přistoupilo k sociálnímu začleňování s podporou Agentury pro sociální 

začleňování v červenci 2014. Zájem představitelů Českých Velenic o spolupráci s AZS, byl ze strany zástupců 

města odůvodněn především stoupající nepřehledností situace ve městě. Zásadním požadavkem bylo, aby do 

budoucna přijímaná opatření vedení města, přinášela prospěch všem jeho obyvatelům. Předběžně 

identifikovanými oblastmi spolupráce města České Velenice a Agentury byly zejména: přísun sociálních služeb, 

posílení bezpečnosti, prohloubení preventivní práce s rodinami s dětmi, vytváření příležitostí pro řešení 

nevyhovující bytové situace, nezaměstnanosti a zadluženosti.  

Starosta Českých Velenic, Ing. Jaromír Slíva, MBA, formuloval důvody zahájení spolupráce s Agenturou 

pro sociální začleňování následujícím způsobem: „Aktivní přístup představitelů města k sociálnímu začleňování 

je projevem odpovědnosti za kvalitu soužití obyvatel, prevencí nečekaných obtíží a neúčelných kroků. Cílem 

strategického plánu je zavést do Českých Velenic základní služby, které zde doposud chyběly: terénní práci 

(pracovníka, který bude zjišťovat potřeby obyvatel přímo v místě, kde bydlí), dluhovou a občanskou poradnu, 

poradce pro oblast bydlení a zaměstnávání, a dále služby pro osoby ohrožené drogami, prostitucí nebo 

gamblingem. Pro rodiny s dětmi bude k dispozici sociálně – aktivizační služba, poradenství týkající se vzdělávání, 

doučování dětí a zařízení pro trávení volného času dětí. Bude zřízeno sociální bydlení podporované službami, 

bezpečnost obyvatel bude zvýšena preventivními programy. Všechny nové služby budou přednostně financovány 

ze zdrojů Evropské unie, do budoucna se je ideálně podaří zařadit do dlouhodobé podpory státní dotací. Sociální 

začleňování v Českých Velenicích zpracováním plánu nekončí – jedná se o živý proces, který pokračuje podle 

toho, jak se vyvíjí situace ve městě a potřeby obyvatel. Je tedy důležité, aby i nadále byla zachována otevřená 

diskuze mezi představiteli města, místních institucí a obyvateli o podmínkách vzájemného soužití.“
2
 

1.1. Cíle situační analýzy  

Situační analýza podává přehled o spolupráci obce České Velenice s Agenturou pro sociální začleňování 

(dále jen ASZ), která je jedním z odborů Úřadu vlády ČR. Tato spolupráce trvala od července 2015 do června 

2017. Situační analýza je podkladem pro přípravu tzv. „Exit strategie“, která je připravována za asistence ASZ 

lokálním partnerstvím a která na základě zhodnocení dosavadní spolupráce a jejích konkrétních výsledků 

formuluje tzv. plán vzdálené podpory.  

Situační analýza podává přehled o vývoji konkrétních indikátorů sociálního vyloučení za období spolupráce 

s ASZ a podrobněji analyzuje vývoj situace v tematických oblastech, které byly řešeny v rámci Strategického 

plánu sociálního začleňování (SPSZ). Doplnění o aktuální hodnoty indikátorů sociálního začleňování umožňuje 

srovnání výchozího stavu sociálního vyloučení (popsaných ve vstupní analýze, resp. analytické části SPSZ) se 

stavem při ukončení intenzivní podpory ASZ po minimálně třech letech intervence.  

Situační analýza vychází zejména z analytických dokumentů zpracovaných ASZ  (tj. vstupní analýza, analytická 

část SPSZ, případně tematické výzkumy), základní metodou je desk research, který je zaměřený především na 

sběr kvantitativních údajů porovnatelných s indikátory sebraných v roce 2017.  Tento postup umožňuje využít 

analýzu i pro další analytickou práci ASZ i jako podklad pro evaluaci intervence Agentury v dané lokalitě.  

 

Situační analýza vychází z tzv. jádrových ukazatelů
3
 sociálního vyloučení, které udávají rozsah sociálního 

vyloučení.  Agentura pracuje s indikátory v oblastech zaměstnanosti, bydlení, zadluženosti, a participace, 

bezpečnosti a zdraví. Samostatnou oblastí je vzdělávání, které je řešeno samostatně v komplementárním 

                                                           
2
 Strategický plán sociálního začleňování města České Velenice 2015 -2018.   

3
Jádrové ukazatele bydlení jsou indikátory, které ASZ sleduje ve všech kontextech problematiky sociálního 

vyloučení.  
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projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, který realizuje ASZ 

s podporou OP VVV.   Jádrové indikátory jsou komparovatelné v čase a mohou tak sofistikovaně ilustrovat 

intervenci Agentury pro sociální začleňování v dané lokalitě v rámci realizované spolupráce.   

Vzhledem ke zvolené  metodě analýzy sekundárních dat nebylo možné všechny jádrové indikátory z daných 

oblastí dohledat. Z tohoto důvodu tak jsou v předkládané analýze uvedeny pouze ty, u kterých šlo 

v analyzovaných dokumentech zpětně dohledat potřebná data.  

 V příloze podkladové analýzy se nachází i tzv. checklisty, které doplňují jádrové indikátory o informace o 

nastavení místních politik.   

 

1.2. Metodologie zpracování situační analýzy, Etika výzkumu 

 

Hlavní metodou zpracování situační analýzy je desk research, tedy sekundární analýza dostupných 

analytických zdrojů. Doplňkovou metodou byly i individuální polostrukturované rozhovory s členy Lokálního 

partnerství a dalších institucionálních aktérů v Českých Velenicích  

 

Pro realizovaný výzkum je závazná výzkumnická etika. To mimo jiné znamená, že v šetření nebylo narušeno 

soukromí a důstojnost respondentů, respondenti byli vždy informováni o smyslu výzkumu a v případě 

nahrávání požádáni o jeho svolení. Samozřejmostí byla i zaručená anonymita dotazovaných respondentů.

   

 

1.3. Strategie pro spolupráci implementované ASZ  

Pro spolupráci na řešení problémů definovaných zastupiteli města bylo ze strany ASZ použito 

standardních postupů v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a Lokálního 

partnerství.  

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci městům a 
obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a 
investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování (dále „Agentura“). KPSVL 
vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, 
tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství, přes sestavení Strategického plánu sociálního 
začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování. Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři 
roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, 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 
relevantních aktivit a výsledků. Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady 
místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována 
prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF. Město České Velenice přistoupilo ke 
KPSVL podpisem memoranda 1. července 2015. 

Lokální partnerství a pracovní skupiny v Českých Velenicích 

Lokální partnerství v Českých Velenicích bylo ustaveno v srpnu, resp. v říjnu (s ohledem na komunální 
volby) 2014. Prvotním oslovením představitelů města byla dohodnuta role starosty, místostarosty a tajemnice 
městského úřadu, a byli vytipováni zástupci úřadu, do jejichž kompetence spadá některé z řešených témat 
(např. bydlení, dluhy). Dále byly osloveny místní instituce: základní a střední škola, mateřské školy, městská 
policie, koordinátorka komunitního centra, vedoucí mateřského centra, zástupkyně pracovní agentury, a další 
instituce s dosahem do Českých Velenic: státní policie v Suchdolu nad Lužnicí, Probační a mediační služba 
Jindřichův Hradec, Městský úřad Třeboň, Odbor školství a sociálních věcí, Úřad práce Třeboň, krajský romský 
koordinátor. Jako zástupci neziskových organizací byli přizváni oba (externí) poskytovatelé služeb působící v 
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lokalitě, mimoto účast přijala nezávislá supervizorka. Vzhledem k velikosti města tak byly ke spolupráci přizvány 
prakticky všechny místní instituce a organizace. Poté, co byla v Českých Velenicích zavedena funkce terénní 
pracovnice, stala se též členkou lokálního partnerství. Lokální partnerství je od počátku otevřeno účasti dalších 
členů nebo hostů. Jednání lokálního partnerství bylo upraveno jednacím řádem. Rozhodování probíhalo formou 
konsenzu, kdy hlasy všech účastníků byly rovnocenné. Rozhodnutí lokálního partnerství se týkala zejména 
výstupů činnosti pracovních skupin, záměru dotačních programů a návrhu SPSZ. 

 

2. České Velenice, obecná charakteristika města  

České Velenice leží v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec, přímo na hranici Rakouskem. Z 

hlediska územního uspořádání jsou České Velenice obcí druhého typu (obec s pověřeným obecním úřadem), 

zahrnující kromě vlastního města také obec Nová Ves nad Lužnicí. Spádovou obcí s rozšířenou působností je 

Třeboň vzdálená cca 38 km, okresním městem je Jindřichův Hradec. Významnou charakteristikou je blízkost 

státní hranice a hraničního přechodu, který České Velenice propojuje s městem Gmünd, a dále dopravní uzel 

spojující Vídeň s Prahou. Ve Velenicích žije necelých 3 600 obyvatel. Tabulky Českého statistického úřadu (níže) 

poukazují na některé, vybrané demografické údaje:   

 

Stav obyvatel  
 

Období:  31. 12. 2015  

       Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 3 429 1 703 1 726 

v tom ve 
věku (let) 

0-14 555 278 277 

15-64 2 335 1 202 1 133 

65 a více 539 223 316 

Průměrný věk (let) 40,5 39,3 41,6 

 

Pohyb obyvatel  
 

Období:  2015 

      Celkem Muži Ženy 

Živě narození 33 10 23 

Zemřelí 34 14 20 

Přirozený přírůstek -1 -4 3 

Přistěhovalí 117 58 59 

Vystěhovalí 116 56 60 

Přírůstek stěhováním 1 2 -1 

Celkový přírůstek - -2 2 

Sňatky 13 . . 

Rozvody 9 . . 
 
   

Sociální oblast  Období:  31. 12. 2015 

   
  

Počet 
zařízení 

Počet míst 
v zařízeních 

Domovy pro seniory 1 66 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - - 

Azylové domy - - 
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Chráněná bydlení - - 

Denní stacionáře - - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - - 

Sociální poradny - - 

 

Zdroj, ČSÚ: https://www.czso.cz/ 

 

2.1. Stručná historie    

V Českých Velenicích docházelo v průběhu 19. a 20. století k značným demografickým proměnám. 

V roce 1880, tvořilo většinu z bezmála dvoutisícové populace obcí, jejichž spojením později České Velenice 

vznikly, německé obyvatelstvo. V roce 1910 byla z celkem zhruba pět a půl tisícové populace, českého 

obyvatelstva čtvrtina. V roce 1920 došlo připojením obcí Dolních Velenic, České Cejle a Josefska k ČSR, ke 

vzniku města České Velenice (oficiální název od roku 1922).  

Do roku 1938 byly České Velenice prosperujícím městem s živou železniční křižovatkou. Po německé 

okupaci se národnostní obraz Českých Velenic podstatně změnil. Město, které bylo před válkou téměř výhradně 

české, a to asi z 95%, bylo přeměněno na město, ve kterém 95% tvořilo obyvatelstvo německé národnosti. 

Novými obyvateli byli přistěhovalci většinou z Dolních Rakous. Situace se znovu mění v roce 1945, kdy 

v důsledku bombardování území města spojeneckými vojsky, zahynulo 1300 lidí a došlo k částečnému zničení 

dopravního uzlu.  

Po válce byly České Velenice obnoveny a vráceny Československu, nádraží i železniční dílny znovu 

postaveny, ale předválečný ruch se nevrátil, protože mezi Rakouskem a Československem byla zřízena "železná 

opona". Město ovládla Pohraniční stráž, která až do roku 1989 kontrolovala každého příchozího. Otevřením 

hranice na sklonku roku 1989 začal nový vývoj městské aglomerace s důrazem na obnovení přeshraniční styků. 

Jedním z prvních produktů nové spolupráce je společná průmyslová zóna založená na bilaterální česko-

rakouské smlouvě ze dne 6. 3. 1990. Jedná se o projekt mezinárodního a hranice překračujícího Hospodářského 

parku České Velenice – Gmünd. Tento společný projekt má sloužit k rozvoji a restrukturalizaci průmyslu a 

služeb v severní části Waldviertlu a českém příhraničním regionu – jižní části jižních Čech.
4
  

 

2.2. Struktura služeb  

 

2.2.1. Vzdělávací instituce 

V Českých Velenicích v současné době fungují dvě mateřské školy, základní škola, Střední škola České 

Velenice (se zaměřením na dopravní, elektrotechnické a strojní obory) a Virtuální univerzita třetího věku
5
. 

Situační analýza města, provedená v roce 2015
6
 popisuje zmíněné instituce na základě provedeného výzkumu 

následujícím způsobem. Základní škola a Mateřská škola České Velenice jsou vedeny jedním ředitelem. 

Mateřská škola má dvě pracoviště – Na Sadech 166 a T. G. Masaryka 190 – a dlouhodobě nemá naplněnou 

kapacitu. Kapacita mateřské školky byla v roce 2013 – 2014 naplněna z 98 %. Za posledních šest let mateřská 

                                                           
4
 Zdroje: Oficiální web města:  http://www.velenice.cz; wikipedia.cz;  www.mistopisy.cz  

5
 Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně 

ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze 
6
 Situační analýza města České Velenice v Jihočeském kraji, Zadavatel: Úřad vlády, Agentura pro sociální 

začleňování, Zpracovatel: Tereza Dvořáková, TD kontext, březen 2015 

https://www.czso.cz/
http://www.velenice.cz/
http://www.mistopisy.cz/
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škola podle ředitele nikoho neodmítla přijmout (rozhovor ředitel ZŠ, 2014). Předškolní vzdělávání navštěvují i 

romské děti a děti z nízkopříjmových domácností, ale jen v omezeném počtu.  

Základní škola vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu RVP ZV a RVP ZV + LMP, v roce 2012 

získala certifikát „Rodiče vítáni“. Škola měla v roce 2013 – 2014 plně kvalifikovaný pedagogický sbor (Výroční 

zpráva, 2014). V několika třídách jsou vzděláváni individuálně integrovaní žáci (12 – 14 žáků je individuálně 

integrovaných) s poruchou zraku, sluchu, se specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, 

žáka s LMP (lehké mentální postižení) a jiné zdravotní postižení (rozhovor ředitel ZŠ, 2014). 

Střední škola České Velenice, je zároveň učilištěm, které otevírá  pravidelně učňovské, tříleté obory 

(strojní mechanik, komerční pracovník v dopravě, nástrojař Magny Cartech, servisní technik el. přístrojů) a 

čtyřleté maturitní obory (provoz a ekonomika dopravy, mechanik elektrotechnik, operátor provozu). O školu 

není podle ředitelky
7
 v posledních letech velký zájem, spíše se žáci hlásí na školy ve větších městech. Na školu 

se hlásí i žáci ze ZŠ praktické, zejména romští žáci. Žáci pocházející ze ZŠ praktické buď mají podle ředitelky buď 

skutečně speciální vzdělávací potřeby nebo jsou problémem vysoké absence. Ti druzí jsou podle ředitelky 

střední školy zejména romští žáci. V roce 2013 – 2014 nastoupilo do prvního ročníku SOU celkem 6 žáků 

bydlících v Českých Velenicích. 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České 

zemědělské univerzity v Praze poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání 

na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního 

vzdělávání. Během let 2012 – 2016, se pořádaných semestrálních kurzů z různých akademických oblastí 

účastnilo celkem 113 posluchačů. Studenti, kteří úspěšně zakončí přednáškový cyklus U3V, obdrží osvědčení o 

absolutoriu. Na první dvě přednášky každého z pořádaných kurzů mohou zájemci přijít vždy bez přihlášení, 

nemusí platit poplatek za kurz a návštěvy těchto dvou přednášek mohou být zcela nezávazné. Poplatky za kurzy 

činí 200,- Kč – 300,- Kč / dle vybraného kurzu. Kurzy obsahují vždy 6 přednášek.
8
 
 
 

 

2.2.2. Sociální instituce (služby)   

Domov seniorů České Velenice: Domov seniorů České Velenice je jedním ze zařízení Centra sociálních 

služeb Jindřichův Hradec, které je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Kapacita služby: 66 

klientů služba domov pro seniory, 4 klienti odlehčovací služby.
9
  Služba se poskytuje: 24 hodin denně, 7 dní v 

týdnu, 365 dní v roce. Ve městě nemá sídlo žádná jiná sociální organizace ani instituce.  

Stav dalších sociálních institucí/organizací v obci, popisují údaje z již citovaného Strategického plánu 

pro sociální začleňování následovně (k březnu 2015):  V obci nepůsobí žádný sociální pracovník (kromě 

pracovnic OSPOD Třeboň), se kterým by oslovení obyvatelé lokalit mohli spolupracovat. Nepůsobí zde ani žádný 

pracovník právní či dluhové poradny a tak musí za těmito službami obyvatelé Českých Velenic dojíždět do 

Českých Budějovic. V Českých Budějovicích sídlí dluhová poradna provozovaná Oblastní Charitou. Podle 

ředitelky organizace spolupracuje přibližně s 30 klienty z Českých Velenic. Vzhledem k tomu, že je dluhová 

poradna anonymní, nemohou počet klientů vyčíslit přesně. Charita poskytuje služby poradenství a přímou 

pomoc (formou darů oděvů, základních potravin apod.). V oblasti poradenství organizace v roce 2015 

neplánovala rozšířit v následujícím roce svou působnost na České Velenice, neplánuje to ani Jihočeský kraj, 

který sociální služby hradí. Přímou pomoc někdy nabízí svým klientům pracovnice OSPOD Třeboň, která 

nízkopříjmovým rodinám někdy přiveze hračky, oděvy, potraviny aj. darované Charitou České Budějovice 

                                                           
7
 Strategický plán sociálního začleňování města České Velenice 2015 -2018.   

8
 Webové stránky Českých Velenic: http://www.velenice.cz/volny-cas/vu3v/  

9
 Web DS: http://www.ddceskevelenice.cz/index.php?nid=2690&lid=cs&oid=309808  

http://www.velenice.cz/volny-cas/vu3v/
http://www.ddceskevelenice.cz/index.php?nid=2690&lid=cs&oid=309808
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(rozhovor OSPOD, 2014). Charita každoročně pořádá Štědrovečerní večeři pro nízko příjmové osoby a pro 

osoby bez přístřeší. Někteří klienti z Českých Velenic se v loňském roce akce zúčastnili. Hlavní témata, která s 

lidmi Charita dosud řešila, byly: dluhy, nezaměstnanost, bytové problémy (nekvalitní bydlení, ztráta bydlení), 

problémy s dětmi. Podle ředitelky Charity jsou některé rodiny žijící v Českých Velenicích na tom tak špatně, že 

nemají na jídlo pro děti, nemají na základní potraviny. Podle pracovnice OSPOD je to především z toho důvodu, 

že některé rodiny žijí v bytech za nestandartních a zcela nevýhodných podmínek, někdy přímo ohrožujících 

zdraví dětí. Jako příklad nevyhovujícího bydlení uvedla Pfaulen Park ve Štefánikově ulici a ubytovnu Namong 

(rozhovor OSPOD, 2014). 

Preventivní programy týkající se drogové závislosti realizuje pro město a místní ZŠ organizace META o. 

s. Nezisková organizace nabízí hned několik programů, divadel určených pro různě staré školáky. Mezi žáky 

střední školy je rozšířené experimentování s marihuanou (kurátorka Třeboň, 2014). 

Do obce pravidelně zajíždí pouze dvě neziskové organizace poskytující terénní služby. Zaměstnanci 

organizace META o. s. v rámci projektu Podpora rodin v evidenci OSPOD zajíždí do Českých Velenic a pracují se 

3 rodinami. V oblasti zmírňování dopadu drog na samotné uživatele v rámci tzv. harm reduction programu 

působí META o. s. Služby zaměřené především na sexuální pracovnice ve městě realizují zaměstnanci 

organizace Rozkoš bez rizika o. s. Pracovníci organizací META a Rozkoš, zajíždějí do Českých Velenic 1x či 2x 

týdně a poskytují služby: výměnu injekčního materiálu, distribuci prezervativů, poradenství, testy na infekční 

choroby aj. V rámci své činnosti se setkávají zejména se závislými na pervitinu, sexuálními pracovnicemi a jejich 

partnery nebo s mladými závislými lidmi. Injekční materiál je předmětem další směny mezi obyvateli. Pracovník 

organizace usuzoval, že „podle našich informací se náš materiál dostává k poměrně značné skupině lidí 

zprostředkovaně, nezřídka i do Rakouska.“ (emailová komunikace, 2014). V roce 2013 organizaci v terénu 

kontaktovalo přibližně 25 lidí, v roce 2014 je to o polovinu méně.  Za období leden až listopad 2014 organizace 

v Českých Velenicích vyměnila celkem 780 setů injekčního materiálu. Výměnu materiálu v tomto období 

provedli pracovníci organizace celkem 35krát a navázali celkem 99 kontaktů s uživateli drog. S klienty se 

setkávali především na ulici či v bydlišti uživatelů drog (zejména na ubytovnách). Pracovníci se domnívají, že 

pokles klientů je dán zejména činností agentury HG security, která „vyhání klienty“ z ulice a ti se pak 

nedostanou ke službám zmírňujícím dopad drog jak na uživatele drog, tak na další obyvatele. Kromě potřeb v 

souvislosti s užíváním drog s klienty řeší zejména nevyhovující podmínky bydlení jak v bytech, tak na ubytovně 

(emailová komunikace, 4. 12. 2014). Z oslovených obyvatel lokalit nikdo neuvedl, že by spolupracoval s 

organizací META. Závislí na pervitinu o této službě v obci věděli, ale řekli nám, že jezdí měnit injekční materiál 

do Českých Budějovic: „Tam je to anonymní.“ (rozhovor obyvatel lokality C, 2014). 

S poklesem „klientů“ služeb jako je testování infekčního chorob, rozdávání kondomů apod. se v 

souvislosti s působením agentury HG security potýká také organizace Rozkoš bez rizika o. s. „Klientky“, sexuální 

pracovnice, které byly dříve lépe kontaktovatelné na ulici, zde nyní nejsou. Svou činnost však stále provozují v 

soukromých bytech. V situaci, kdy jim nemůže organizace zajistit základní servis, jsou ženy a jejich klienti 

vystavováni větším rizikům v oblasti zdraví, násilí, krádežím aj. Terénní pracovníci navštěvují sexuální 

pracovnice zejména v night-clubech a v soukromých bytech. Sexuální pracovnice bydlí v různých částech města, 

jde v některých případech o ženy, které bydlí na sídlišti a jejich okolí o jejich pracovní činnosti neví. V souvislosti 

s poklesem veřejného provozování prostituce v Českých Velenicích došlo k poklesu preventivních prohlídek 

těchto žen oproti minulým letům (telefonický rozhovor, 2014). Pracovníci organizace doufají, že je ke 

„klientům“ přivedou pracovníci organizace META o. s. Zaměstnanci METY naopak doufají, že prostřednictvím 

organizace Rozkoš bez rizika se dostanou ke „klientům/kám“ blíže. 

Azylové domy nejsou v blízkém okolí k dispozici. Nejbližším azylovým domem je Azylový dům Rybka v 

Husinci u Prachatic, který je určen rodinám s dětmi případně ženám s dětmi v nouzové situaci. Azylový dům má 
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ubytovací kapacitu pro 50 lidí. Stejné zaměření azylového domu je v obci Studená u Jindřichova Hradce, který 

provozuje také nezisková organizace Rybka. Kapacita zařízení ve Studené je 35 osob. Další azylová zařízení jsou 

v Českých Budějovicích, Táboře atd. V Komunitním plánu sociálních služeb bylo městu České Velenice 

doporučeno, aby otevřeli nízkoprahové centrum pro děti a mládež, ale dlouhodobě se ve městě nic takového 

nebuduje. Město České Velenice dostalo dotaci na výstavbu kulturního centra. Kulturní centrum je určeno 

dětem od 15 let, ale „problémová“ skupina dětí, které nemají, kde se rozvíjet a trávit volný čas je v Českých 

Velenicích skupina dětí od 8 let do 15 let (OSPOD Třeboň, META o. s., obyvatelé lokalit, 2014).  

3. Implementační část, doporučení    

Strategický plán sociálního začleňování v Českých Velenicích byl vytvářen od podzimu 2014. V rámci 

analytické fáze byla provedena analýza dostupných informací (mikroanalýza 2013, Komunitní plán sociálních 

služeb Třeboňsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje), byly shromažďovány 

tematické informace a podklady od členů pracovních skupin a lokálního partnerství a od prosince 2014 do 

března 2015 probíhala podrobná situační analýza, jejíž součástí byly mimo jiné polostrukturované rozhovory s 

obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Na základě shromážděných podkladů byly definovány priority pro čtyři 

tematické oblasti schválené v rámci pracovních skupin. Priority byly dále představeny lokálnímu partnerství a 

veřejnosti (včetně obyvatel SVL) na veřejném setkání v květnu 2015, kde bylo mimo jiné možné vznášet 

doplňující dotazy a připomínky v rámci prezentace nebo písemnou formou do připravených listů. Vymezení cílů 

a opatření pro jednotlivé priority se nesetkalo, vzhledem k dosavadní absenci veškerých služeb, s překážkami. 

Základní otázka vyvstala při identifikaci možných realizátorů služeb, kterých je v obci nedostatek. Byla proto 

navázána předběžná komunikace s poskytovateli služeb v okolních městech (překážkou v poskytování služeb do 

Českých Velenic byla doposud především vzdálenost, kdy jsou nejbližší dostupné služby vzdáleny cca 60 km).
10

 

 

3.1. Tematické oblasti Strategického plánu sociálního začleňování   

V rámci lokálního partnerství v Českých Velenicích byly ustaveny 4 tematické pracovní 
skupiny: Rodina (včetně vzdělávání), Zaměstnanost, Bydlení a Bezpečnost. Průřezovými tématy 
potom bylo určeno Zadlužení a Sociální služby. Pro jednotlivé oblasti byly v rámci pracovních skupin 

nastaveny následující priority:  
 
V oblasti Bydlení se jednalo o stanovení a identifikaci sociálně vyloučených lokalit. V textu SPSZ jsou 

v Českých Velenicích identifikovány celkem 4 oblasti, nazvané lokalitami A, B, C, D. Jde o jeden a více 
domů v identifikovaných oblastech, kde žijí obyvatelé ve špatných hygienických podmínkách, za 
nestandartních podmínek k bydlení či v dočasném bydlení. Může jít také o místa, kde žije více lidí 
potýkající se s ekonomickými problémy (nezaměstnanost, dluhy). V těchto lokalitách žije odhadem 
115 obyvatel včetně dětí (celkový počet obyvatel žijících v obci a potýkajících se s ekonomickými 
problémy je cca 110 – 150 vč. dětí, celkem 186 nezaměstnaných bylo ke dni 27. 11. 2014 v evidenci 
úřadu práce). 

  
Seznam míst s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. 
 
A) Vitorazská č. p. 80, 89, 90, 91. 
B) Vitorazská č. p. 27, 41, Besední č. p. 70 
C) Vitorazská č. p. 53 (Namong) 
D) Štefánikova č. p. 371 (Pfaulen Park) 

                                                           
10

 Strategický plán sociálního začleňování města České Velenice, 2015 - 2018 
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Zaměstnanost. Strategický plán dále uvádí, že podíl počtu obyvatel lokalit A, B, C, D na 

celkovém počtu obyvatel Českých Velenic je 4 %. Podíl nezaměstnaných obyvatel lokalit A, B, C, D na 
celkovém počtu nezaměstnaných v Českých Velenicích byl v roce 2013 celkem 18 %. Nezaměstnanost 
se týká širokého spektra obyvatel Českých Velenic. Nabídka pracovních pozic je zejména pro 
kvalifikované dělníky a nikoliv pro nekvalifikované či nízko kvalifikované obyvatele. Problémy se 
získáním zaměstnání měly dále matky po mateřské dovolené, které neměly zajištěné hlídání dětí 
(práce ve firmách bývají na směny) a lidé starší 50 let. Na rekvalifikaci byli v roce 2014 umístěni pouze 
2 nezaměstnaní obyvatelé Českých Velenic, v roce 2015 se jednalo o 12 osob. Některé firmy úzce 
spolupracují s místní střední školou, jejímž absolventům (zejména maturitních oborů) nabízejí 
stipendia, stáže a pracovní místa. Škola má problémy s vysokou absencí žáků – jeden učňovský obor v 
roce 2014 dokončilo jen 15 % žáků. V obci je vybudován Hospodářský park, ve kterém sídlí zejména 
firmy zajišťující práci kvalifikovaným dělníkům a v roce 2015 plánuje přesunout svou výrobu do 
Hospodářského parku další firma, která bude najímat ženy (vytvoří cca 100 pracovních míst). Veřejně 
prospěšné práce využívá město pro čtyři zaměstnance. Tuto formu zaměstnávání nekvalifikovaných 
obyvatel může město rozšířit na úpravu zeleně a dále na opravu bytů a domů v majetku města. 

 
 
 Rodina, vzdělávání. V Českých Velenicích žije cca 50 domácností ohrožených sociálním 

vyloučením. Jedná se z 1/3 o domácnosti tvořené jedním až dvěma lidmi, z 1/3 o domácnosti tvořené 
třemi až čtyřmi lidmi a z 1/3 domácnosti tvořené pěti a více lidmi. V evidenci OSPOD (MěÚ Třeboň) je 
cca 100 rodin z celých Českých Velenic. Nejčastěji tyto rodiny řeší obtíže v oblasti bydlení, 
nedostatečných příjmů, dávek, a jejich vyřizování, trestné činnosti mladistvých, vztahů v rodině a 
partnerských vztahů, dluhů a výchovy dětí. V posledních letech se počet klientů OSPOD nezvyšuje, ale 
dochází k jejich častému stěhování. Přestože pracovnice OSPOD do obce pravidelně dojíždí, není 
vzhledem k počtu klientů a vzdálenosti možné zajistit intenzivní práci s rodinami, např. formou 
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každodenního doprovázení. Obecně je základní péče o děti považována za dobrou (děti nejsou na 
pohled zanedbané), ale náročnější požadavky, např. na vzdělání, výchovu, zdravotní péči, přesahují 
rodičovské kompetence. Představitelé města, zástupci veřejnosti i odborníci se shodují, že v práci s 
ohroženými dětmi je nutné začít již v jejich raném věku. 

Samotné rodiny považují za nejhůře dostupné služby v Českých Velenicích poradenská 
zařízení, dále aktivity pro děti a mládež a pomoc rodinám s dětmi (Situační analýza, březen 2015). 
Materiální zajištění rodin je komplikováno vysokou mírou nezaměstnanosti a zadluženosti a dalšími 
riziky v oblasti bydlení, zejména špatnými hygienickými podmínkami (výskyt plísní a štěnic). 
Problémy, s nimiž se rodiny potýkají, zahrnují více generací, spolu s nimi klesá motivace k jejich 
řešení.   

Vzdělání obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v Českých Velenicích se většinově 
pohybuje na úrovni ukončeného základního vzdělání (70 %), minimální podíl (8 %) obyvatel SVL má 
ukončené střední vzdělání (vyučení) a poměrně velká část (22 %) nemá ukončené základní vzdělání 
nebo absolvovalo praktickou školu. Požadavky na vzdělání obyvatel v minulosti souvisely 
s kvalifikačními požadavky místních významných zaměstnavatelů (železniční opravny). Nejvyšší 
dosažené základní vzdělání je nicméně četné i mezi mladými lidmi žijícími v SVL, kteří předčasně 
opouštějí střední školu. Dosažená úroveň vzdělání přímo souvisí také s budoucím pracovním 
uplatněním.  

 
Bezpečnost.  V Českých Velenicích jsou přítomny jevy typické pro příhraniční pozici města - prostituce, 

nákup a konzumace drog, gambling, drobná kriminalita. Z hlediska bezpečnosti jsou České Velenice více 

zatíženy kriminalitou než okolní obce – dopad kriminality přepočtený na počet obyvatel je 1,5x vyšší. V roce 

2014 bylo v Českých Velenicích spácháno celkem 84 trestných činů, jednalo se o násilnou trestnou činnost, 

krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetkové trestné činy. Nejčastěji se objevují krádeže, kdy je 

poškozený okraden o věc, kterou má při sobě, přičemž velký podíl těchto činů páchají ženy provozující 

prostituci, případně jejich ochránci. Závažná trestná činnost (loupežná přepadení, napadení) se vyskytuje v nižší 

frekvenci, od roku 2014 jsou pachatelé nejzávažnějších trestných činů ve výkonu trestu odnětí svobody, 

objasněnost byla 60%.   

Z přestupků jsou PČR nejčastěji řešeny přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, proti 

majetku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Strážníci městské policie udělili v roce 

2014 blokovou pokutu v nejvíce případech za porušování pravidel silničního provozu na území města (361 

případů), dále za porušení vyhlášky omezující prostituci (62 případů), volný pohyb psů (7 případů)a konzumaci 

alkoholu na vymezených místech (24 případů). Kriminalita v Českých Velenicích se objektivně týká ve zvýšené 

míře specifických oblastí – v roce 2014 bylo 51% trestných činů spácháno ve 3 ulicích, kde se nacházejí SVL. 

Hlavní zátěží pro obyvatele města jsou méně závažné trestné činy, např. krádeže, a dále přestupky, zejména na 

úseku veřejného pořádku a občanského soužití, např. porušení městských vyhlášek týkajících se prostituce a 

konzumace alkoholu, a společensky nežádoucí chování, např. rušení nočního klidu, neorganizované trávení 

volného času mládeže v centru města, volný pohyb dětí po ulici, žebrota, zastavování vozidel, apod. Jedná se 

tedy o přečiny řešitelné na úrovni prevence. Prostituce, drogy a hazard s sebou přináší další nežádoucí jevy, 

jako je výskyt násilí, domácího násilí, zadluženost a s ní související práci na černo, krádeže, lichvu. Obyvatelé SVL 

jsou specificky ohroženi jevy, které se odehrávají v SVL a jejich okolí, zejména distribuce návykových látek, 

zprostředkování prostituce.
11

 

3.2. Doporučení   
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 Strategický plán sociálního začleňování města České Velenice, 2015 – 2018  
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Ve výše uvedených oblastech byla na základě ustanovených pracovních skupin, z jednání těchto 

skupin, použitím analýz typu SWOT, oslovením dalších potenciálních aktérů a respondentů atp., stanovena 

doporučení – návrhy na zlepšení situace v rámci definovaných témat. Soubor opatření a doporučení k daným 

tématům navrhuje také Situační analýza ASZ z března 2015
12

. Doporučení SA pro obec jsou uvedena níže:    

Bydlení: 

- Obec by měla stanovit v závazném dokumentu koncepci směřování bytové politiky. 

 

- Obec by měla transformovat pravidla přidělování bytů tak, aby nebyl dluh nepřekonatelnou překážkou 

pro přidělení bytu. Občan, který splácí dluh, by měl (po stanoveném počtu splátek) mít šanci získat 

městský byt. Další splácení dluhu by mohlo být součástí nájemní smlouvy stejně jako podmínka 

spolupráce s terénním sociálním pracovníkem. 

 

 

- Obec by neměla dále prodávat domy a byty z městského bytového fondu. 

 

- Obec může využít dotací na opravu, koupi a úpravu bytů na tzv. sociální bydlení (s ohledem na 

připravovaný zákon o sociálním bydlení platný cca od ledna 2017) – např. opravit dům č. p. 115 a 

vybudovat zde tzv. startovní byty. Město může stanovit procento bytů, které získají statut tzv. 

sociálního bydlení v různých částech obce. 

 

 

- Obec může již v současné době iniciovat setkání s různými pronajímateli nemovitostí v obci a 

informovat je o plánovaném zákonu o sociálním bydlení. Obec může dále stanovit kritéria kvality 

sociálního bydlení, která budou muset majitelé splňovat v případě, že budou potřebovat potvrzení od 

obce pro získání příspěvků a doplatků na bydlení (cca od ledna 2017). 

 

- Obec může iniciovat setkání s majiteli ubytoven a požádat je o součinnost s terénním sociálním 

pracovníkem. 

 

Zaměstnanost:  

- Obec může zaměstnat po dohodě s ÚP více obyvatel na VPP v technických službách – např. obec 

Chodov u Sokolova zaměstnává v technických službách ročně 25 lidí na VPP. 

 

- Obec může zaměstnat obyvatele na VPP v případě oprav domů a bytů, domovnictví, při volnočasových 

aktivitách apod. 

 

 

- Obec může využívat podmínku 10 % (tj. zaměstnávání nezaměstnaných, absolventů či starších 50 let 

na veřejných zakázkách), jako to dělají jiné obce v ČR. 
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 Situační analýza města České Velenice v Jihočeském kraji, Zadavatel: Úřad vlády, Agentura pro sociální 
začleňování, Zpracovatel: Tereza Dvořáková, TD kontext, březen 2015 
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- Obec a Agentura mohou zapojit místní zaměstnavatele (i z řad vietnamských podnikatelů) do 

plánování rozvoje zaměstnaností politiky v obci a využívání VPP a SÚPM (s cílem legalizovat již 

probíhající najímání obyvatel lokalit na práci na černo). 

 

 

- Obec může iniciovat, aby se místní firmy zapojovaly do tzv. společensky zodpovědného podnikání a 

přizpůsobily pracovní podmínky jak lidem starším 59 let, tak ženám s dětmi, které nemohou pracovat 

na směny. 

 

- ÚP může zaměstnavatele více informovat o možnosti zaměstnávání obyvatel na SÚPM a VPP. 

 

 

- ÚP může umístit více nezaměstnaných na rekvalifikace v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Rodina, vzdělávání:   

- Obec by měla grantově a mediálně podpořit iniciativu občanů, kteří by ve veřejném prostoru města 

připravovali aktivity pro děti (např. formou grantů pro každého zájemce ve výši max. 5 tisíc na akci). 

Jinými slovy podpořit aktivity komunitního charakteru – společného tvoření, přetváření veřejného 

prostoru města. 

 

- Obec může podobným způsobem podpořit komunitní programy základní školy, které by byly zaměřené 

na objevování a transformaci míst ve veřejném prostoru v Českých Velenicích (tj. i lokalit A, B, C, D a 

jejich transformaci). 

 

 

- Základní škola může otevřít přípravný ročník a tak předcházet školnímu neúspěchu žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a propadům žáků v první třídě v případě, že dojde ke změně legislativy 

(zřizování přípravných ročníků). 

 

- Základní škola či obec prostřednictvím kulturně-sociálního centra může iniciovat program 

dobrovolného doučování žáků v rodinách žáky střední školy a dalšími obyvateli obce (např. na bázi 

mentora). Základní škola již dlouhá léta organizuje doučování pro děti – skupinově i individuálně. O 

doučování není obvykle za strany dětí a rodičů z „lokalit“ zájem. Doučování by mohlo být proto spojeno 

s dalšími aktivitami, skrze které by mohl zájem o doučování vzrůst. 

 

- Obec a Agentura by měly iniciovat užší spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a 

zajistit tak, aby pracovníci PPP plnili zákonné povinnosti (návštěvy na ZŠ a prodlužování diagnostiky 

žáků). 

 

Bezpečnost:    

- Obec by měla zajistit působení 2 asistentů prevence kriminality a zapojit je do spolupráce s městskou 

policií (aby chodili asistenti prevence ve dvojicích). 
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- V případě HG Security by měla obec opakovaně a skrze různá média (i pomocí setkání s občany v 

blízkosti jejich bydliště a za účasti HG Security) představit jednotlivé pracovníky služby, dále informovat 

občany o fungování služby, o právech a povinnostech jak pracovníků bezpečnostní služby, tak obyvatel 

samotných. Cílem takových setkání by mělo být nastolení transparentnosti směrem k obyvatelům 

města včetně obyvatelům lokalit A, B, C, D. 

 

- Dohled na dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti by mohl být jedním z úkolů 

asistentů prevence kriminality. 

 

- Usilovat o posílení preventivních aktivit v oblasti provozování sexuálních služeb na katastru města 

České Velenice.  

 

V Situační analýze se objevují i doporučení pro další oblasti. Jedná se o zadlužení, dávky, služby a ostatní.  

 

Zadlužení:    

- Přijmout terénního sociálního pracovníka (TSP), který by domácnostem pomáhal řešit jejich zadlužení a 

další problémy (vypovězení plné moci v lokalitě D atd.). 

 

- Každý měsíc tisknout sjetiny dlužících nájemníků v městských bytech – kontaktovat dlužící domácnosti 

již po jednom měsíci dluhu (dříve, než doposud) a v některých případech osobní návštěvou (osobní 

forma komunikace), případně ve spolupráci s TSP. 

 

- Přijmout pravidla pro odpuštění penále (v celé výši a pro všechny obyvatele a všechny případy dluhů) – 

např. při splacení celého dluhu, při splacení části dluhu. 

 

- Obec by měla iniciovat vznik dluhové poradny, případně zajistit pravidelný chod dluhové poradny 

(poskytnout prostory poskytovateli této služby např. v nově vznikajícím kulturně-sociálním centru). 

 

- Dluh by neměl být překážkou pro přidělení městského bytu. Podmínkou přidělení bytu by měla být 

stanovena doba splácení dluhu (např. po zaplacených prvních třech splátkách může být občanu 

přidělen byt s podmínkou dalšího splácení dluhu). 

 

Dávky:  

- ÚP může kontrolovat, zda žadatelé o příspěvek a doplatek na bydlení bydlí v takových bytech a 

prostorách, které splňují podmínky a zákonné hygienické standardy a jsou k bydlení kolaudovány. 

Pokud tyto podmínky byty a prostory nesplňují, může ÚP stanovit majiteli lhůtu, do které má podmínky 

upravit. 

 

- TSP by měl spolupracovat s rodinami žijícími v lokalitě D na tom, aby rodiny vypověděly plnou moc 

s majitelem nemovitosti, případě na úpravu plné moci pouze na vyřízení dávek státní sociální podpory 

(konkrétně příspěvku na bydlení). 
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Služby: 

- Obec by měla vytvořit či poskytnout zázemí neziskovým organizacím, které v obci působí (např. otevřít 

dluhovou poradnu, poskytnou neziskovým organizacím kancelář pro předem domluvenou schůzku s 

klienty). 

- Obec by měla požádat o dotaci na terénního sociálního pracovníka a stanovit mu prostory a pevnou 

pracovní dobu v kanceláři, aby mohl tento sociální pracovník poskytovat služby jak v terénu, tak na 

všemi známém místě (samostatné kanceláři). 

 

- Obec by měla více spolupracovat a koordinovat svá rozhodnutí ve vztahu k obyvatelům lokalit a 

sexuálním pracovnicím s organizacemi, které v místě působí a tématu se věnují řadu let – např. v rámci 

lokálního partnerství. 

 

- Obec by měla více spolupracovat s organizacemi pracujícími s drogově závislými a spolupracovat při 

vytváření preventivních drogových programů  

 

- Obec by měla usilovat o rozšíření sociálních služeb pro děti od 8 do 15 let – o nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež či ambulantní službu NZDM (i v rámci kulturně-sociálního centra). 

 

- Obec by měla ve spolupráci s neziskovými organizacemi a ZŠ vymyslet komplexní sociální program pro 

děti různých věkových kategorií a děti opakovaně a dlouhodobě do programu různými formami 

zapojovat (iniciativu může převzít vedoucí kulturně-sociálního centra). 

  

Ostatní:  

 

- Obec by měla dobudovat infrastrukturu hřišť, laviček, odpadkových košů a to na několika místech obce 

i v blízkosti lokalit A, B, C, D. Například v Třeboni je na sídlišti u každého z domů rozsáhlé dětské hřiště, 

v Českých Velenicích je pouze jedno hřiště, které není v letních měsících zastíněno zelení (zeleň zatím 

není vzrostlá). 

 

- Obec by měla rozvíjet úpravu městské zeleně a vytvářet na sídlišti místa k odpočinku a stínu. 

 

- Obec by měla přistoupit k programům komunitního plánování veřejného prostoru (např. jak mají hřiště 

vypadat, co by se mělo na místě upravit apod.) – hřišť, zelených ploch, laviček, pěších stezek a jejich 

osvětlení – a to i v případě obyvatel lokalit A, B, C, D. 

 

 

4. Evaluační část, hodnocení, indikátorová soustava 

Evaluační část Strategického plánu sociálního začleňování zčásti probíhá prostřednictvím 
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indikátorové soustavy, na základě předem připravených, dílčích kritérií, které jsou rozděleny dle předem 

stanovených oblastí. Plnění jednotlivých indikátorů daných témat je znázorněno v tabulkách níže.
13

 V příloze č. 

1 tohoto dokumentu jsou pro komparaci uvedeny indikátorové soustavy původního strategického plánu (SPSZ).   

 

Oblast bydlení:  

I. Podmínky přidělování bytů 

 Indikátor Hodnota Zdroj Poznámka 

1. Počet příjemců/společně 
posuzovaných osob dávek na bydlení 
v azylových domech, ubytovnách, 
rekreačních objektech, jiných než 
obytných prostorech 

Odhadem  
80 – 120 
osob   

Úřad práce nebo kvalifikované odhady 

2. počet obyvatel žijících v nevhodných 
bytech 

 115   vstupní 
analýza 

místní vytipování bytových 
domů/lokalit, které považujeme za 
nevhodné z důvodu extrémní 
segregace, špatného stavu (viz 
checklist nezávadného bydlení, 
vlastní posouzení v místním 
kontextu- odhady) 

3. Celkový počet obecních bytů/z toho 
dlouhodobě neobsazených/z toho 
využitelných pro CS 

 227/3 obec 
(majetkový 
odbor, 
správce 
bytů) 

dlouhodobě neobsazený = déle než 
rok; využitelné pro CS - vyloučit 
segregované lokality, DPS, služební 
byty ve školách apod. 

4. Počet nově obsazovaných bytů 
celkem/z toho pro CS 

 11 obec 
(majetkový 
odbor, 
správce 
bytů) 

počet nově uzavřených smluv s 
novým nájemníkem za poslední rok, 
kvalifikovaný odhad nebo podíl 
sociálního bydlení podle check-listu 

5. Existence pravidel pro přidělování 
obecních bytů 

 ano vstupní 
analýzy 

vše obsaženo v check-listu sociálního 
bydlení 

6. Vyhodnocení pravidel (podmínky pro 
uchazeče, pravidla pro 
výběr/prioritizaci) dle check-listu 
sociálního bydlení 

           0 vstupní 
analýza 

použít skóre z check listu 

7. Počet sociální bytů pro CS ve 
vlastnictví obce/NNO/soukromých 
vlastníků 

0 vstupní 
analýza 

Bude řešeno v rámci projektu OPZ + 
IROP v roce 2018. 

8. Analýzy potenciální nabídky 
sociálního bydlení od jiných vlastníků 

0 vstupní 
analýza 

Bude řešeno v rámci projektu OPZ + 
IROP v roce 2018. 

9. Nabídka podpůrných služeb bydlení v 
SVL a v celé komunitě 

0 vstupní 
analýza 

Cílená služba na podporu bydlení 
(OPZ) bude poskytována od 9/2017, 
doposud dílčí podpora terénní 
pracovnicí. 

10. Míra využití podpory CS           0 vstupní 
analýza 

počet obyvatel využívajících 
služby/celkový počet obyvatel SVL 

11. Počet přihlášek z CS do programů 
bydlení 

          0 vstupní 
analýza 

různé programy sociálního bydlení, 
obecní byty, srovnání s počtem 
domácností CS v substandardním 

                                                           
13

Data získaná od lokálních konzultantů (duben - květen 2017).  
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bydlení 

12. Srovnání nákladů na substandardní 
bydlení s normativními náklady a s 
místně obvyklými náklady 

 0     vstupní 
analýza 

ubytovny/pronajímatelé/obvyklá 
tržní cena 

 

II. Sociální byty pro domácnost ohrožené sociálním vyloučením:   

Byty pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením  

Dimenze 
Dílčí kritérium 

Splnění 
dílčího 
kritéria 

Splnění 
dimenze 

Jasná pravidla pro obsazování bytů  

1. Obec má schválená a veřejná pravidla pro obsazování bytů  ano 

2. Pravidla jsou dodržována - postup mimo popsaná pravidla je výjimečný a 
odůvodněný (živelná pohroma apod.) 

ano 

3. Na rozhodování se podílí sociální pracovníci nebo jiní reprezentanti cílové 
skupiny 

ne 

Obsazování na základě závažnosti sociální a bytové situace žadatele  
 4. Žadatelé, kteří nejsou v bytové nouzi nebo sociálně potřební, nemohou o 

tyto byty žádat/jejich žádosti jsou vyřazovány 
ne 

5. Zvlášť zranitelné skupiny obyvatel jsou vybírány přednostně (např. jsou 
bodově zvýhodněny). Mezi takto preferované skupiny patří např.: 

o domácnosti s nezletilými dětmi (zejména 
samoživitelé/samoživitelky) 

o zdravotně postižení 
o senioři 
o oběti trestných činů (zejména domácí násilí) 
o oběti diskriminačního jednání 
o jiné srovnatelné skupiny 

ano 

6. Domácnosti v závažnější bytové nouzi jsou vybírány přednostně před 
domácnostmi s relativně lepší bytovou situací. Mezi prioritní situace v 
bydlení patří např.: 

o osoby žijící bez střechy (na ulici, noclehárny, azylové 
domy) 

o osoby žijící bez bytu (ubytovny, jiné než obytné prostory) 
o osoby opouštějící instituce (dětské domovy, pěstounskou 

péči, vězení) 
o osoby s akutním ohrožením bydlení (návrh na vyklizení 

bytu, výpověď) 
o osoby ve významně nevyhovujícím bydlení (stav 

bytu/domu, přelidnění apod.) 
o jiné srovnatelné situace 

ano 

7. Nejsou vyžadovány podmínky jako čistý trestní rejstřík, příjem ze 
zaměstnání apod. ani nejsou vylučování žadatelé, kterým byl v minulosti 
nájem bytu ukončen 

ne 

Bydlení je přístupné také domácnostem s dluhy  

8. Dluhy žadatele vůči obci/NNO nejsou při hodnocení na újmu žadateli 
NEBO 
Řešené dluhy žadatele vůči obci/NNO (uzavřené splátkové kalendáře apod.) 
nejsou při hodnocení na újmu žadateli NEBO Bagatelní dluhy nejsou při 
hodnocení žádosti vůbec zohledňovány (poplatky za psy, popelnice apod.)  

ano 
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Vstup do bydlení je umožněn i bez trvalého pobytu v obci  

9. Místo trvalého pobytu není pro hodnocení žádostí relevantní NEBO 
Domácnosti, které v obci skutečně bydlí a mají k ní jasnou vazbu (např. 
školní docházka dětí, evidence uchazečů o zaměstnání apod.) jsou 
hodnoceny stejně, jako domácnosti s trvalým pobytem v obci. Doba, po 
kterou mají domácnosti mít vazbu, není delší, než jeden rok. 

Ano 

Vstup do bydlení je bez finanční nebo obdobnou bariéry  

10. Podání žádosti ani uzavření smlouvy není podmíněno zaplacením 
poplatku nebo dluhu po předchozím nájemníkovi 

ne 

11. Smlouva nepožaduje po nájemníkovi provedení rekonstrukce, uvedení 
bytu do obyvatelného stavu apod. 

ne 

12. Jistota (kauce) není při uzavření nájemní smlouvy požadována NEBO 
Jistota (kauce) je vybírána, ale je pokryta z dávky mimořádné okamžité 
pomoci NEBO 
Jistota (kauce) je vybírána, ale je rozložena do nízkých měsíčních splátek, 
které zvládají domácnosti platit NEBO 
Jistota (kauce) je odpuštěna domácnostem, které ji nemohou zaplatit 

ano 

Nabízené bydlení je dostatečně stabilní a přiměřené  

13. Domácnosti standardně získávají nájemní smlouvu s délkou trvání 
alespoň jeden rok 

ano 

14. Pokud domácnost neporušuje podmínky nájemní smlouvy, je s ní nájem 
prodlužován. Tento postup je ukotven ve schválených pravidlech 

není 
k dispozici  

15. Pokud uzavření nájemní smlouvy brání problém na straně klienta (např. 
dluhy vůči dodavatelům energií), je problém vyřešen v jeho prospěch (např. 
uzavřena podnájemní smlouva) 

není 
k dispozici 

16. Nájem a další náklady na bydlení jsou přiměřené a mohou jej hradit i 
domácnosti odkázané na dávky (příspěvek na bydlení) 

není 
k dispozici 

17. Byty jsou poskytovány ve standardním udržovaném stavu bez závad, 
mají koupelnu, WC, kuchyňskou linku  

není 
k dispozici 

18. Byty jsou lokalizovány mimo segregovanou lokalitu není 
k dispozici 

Problémy jsou řešeny pomocí sociální práce od září 2017 
bude terénní 
sociální práce 
pro oblast 
bydlení 
zajištěna 
novou službou 
v lokalitě 

19. Při zjištění případných problémů v bydlení (zejména neplacení, 
narušování soužití, poškození bytu) je k dispozici pomoc sociálního 
pracovníka. 

  

20. Informace o předchozích problémech v bydlení jsou využity pro 
nastavení režimu platby za bydlení (zvláštní příjemce nebo přímá úhrada 
dávky), intenzity podpory pomocí sociální práce apod. 

 

 

Podpora sociální práce nebo služeb pří získání a udržení bydlení  

(Poskytovatel podpory: Mezi proudy, o.p.s) 

  

Dimenze 
Dílčí kritérium 

Splnění 
dílčího 
kritéria 

Splnění 
dimenze 

Program je specializován na podporu v bydlení  

1. Program je realizován pracovníky, kteří se specializují především 
na podporu v bydlení   

Plánováno 
od září 17 
ano 
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2. Pracovníci mají specifické odborné znalosti a zkušenosti pro 
sociální práci v oblasti podpory bydlení 

ano 

3. Cíle individuálních plánů se vztahují k získání nebo udržení bydlení ano 

Program umí řešit klíčové otázky udržení bydlení  
 4. Program cíleně a kvalifikovaně nabízí podporu při řešení dluhů na 

bydlení (např. jednání s majitelem, splátkové kalendáře, 
hospodaření s dávkami, nastavení přímé úhrady, zvláštního 
příjemce) 

ano 

5. Program cíleně a kvalifikovaně nabízí podporu při řešení problémů 
v soužití (např. mediace sousedských sporů, verifikace a řešení 
konkrétních stížností)  

ano 

6. Program cíleně a kvalifikovaně nabízí podporu při řešení problémů 
v údržbě/poškozování bytu (např. posilování technické znalosti pro 
užívání bytu, realizaci drobných oprav nájemníkem) 

ne 

Podpora je poskytována během celého procesu získávání vhodného bydlení   

7. Program podporuje/udržuje motivaci klienta pro získání lepšího 
bydlení, je schopen reagovat na obavy ze změny a hledat na ně 
adekvátní řešení. 

ano 

8. Program je schopen podporovat domácnost v procesu získávání 
bydlení (podání žádosti o obecní byt, jednání s realitnímu 
kancelářemi, vlastníky nemovitostí apod.) 

ano 

9. Program je schopen organizovat/zprostředkovat stěhování a 
zabydlení domácnosti v novém bydlení (nábytek, nastavení plateb za 
bydlení, vyřízení dávek apod.) 

ano 

Program má kontakty pro získávání informací a realizaci řešení  

9. Program má individuální dohody o získávání relevantních 
informací v reálném čase od klíčových aktérů (majitelé/správci 
bytového fondu, jiní sociální pracovníci, policie apod.) NEBO 
Program je součástí místních platforem, ve kterých jsou tyto 
informace se souhlasem klienta v reálném čase sdíleny 

ne 

Forma a intenzita podpory vychází z potřeb klienta/domácnosti  

10. Program poskytuje podporu výhradně nebo převážně v terénní 
formě. 

ano 

11. Program umí rozpoznávat a síťovat řešení problémů, které 
nedokáže sám účinně řešit (např. komplexní dluhové poradenství, 
psychiatrickou nebo jinou zdravotní pomoc) 

ano 

12. Program nastavuje intenzitu podpory (počet kontaktů, 
zprostředkování dalších podpor apod.) podle vyhodnocení 
individuálních potřeb (není „one size fit all“). 

ano 

Vyhodnocování úspěšnosti intervencí  

13. Program sleduje úspěšnost své intervence (podíl domácností, 
které si našly nebo udržely bydlení) 

ne 

 

Zaměstnanost:  
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Indikátor Stav k 30.4.2017 Zdroj 

1. Počet nezaměstnaných osob v obci 104 ÚP ČR 

2. Počet/podíl nezaměstnaných osob v SVL 4,45 % ÚP ČR 

3. Počet osob v hmotné nouzi (obec) 56 ÚP ČR 

4. Počet osob v nekolidujícím zaměstnání (obec) 13 ÚP ČR 

5. Počet nezaměstnaných absolventů (obec) 0 ÚP ČR 

6. Počet nezaměstnaných mladistvých (obec) 4 ÚP ČR 

7. Počet nezaměstnaných osob s exekucí (obec) 29 ÚP ČR 

8. Počet dlouhodobě nezaměstnaných (obec) 37 ÚP ČR 

9. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob zařazených do 
systému prostupného zaměstnávání (viz check list 
prostupné zaměstnávání) 

není k 
dispozici 

ÚP ČR 

10. Počet volných míst pro osoby s nízkými požadavky na 
kvalifikaci (dle kategorie 7, 8, 9 ISCO) 

39 ÚP ČR 

11. Počet uchazečů o 1 volné pracovní místo pro 
nízkokvalifikované osoby 

1,5 ÚP ČR 

12. Počet osob vykonávajících veřejnou službu (aktuálně ke 
dni sběru dat) 

0 
ÚP ČR 

13. Počet osob vykonávajících veřejnou službu (k určitému 
datu před 1 rokem) 

0 
ÚP ČR 

14. Počet osob vykonávajících veřejnou službu (k určitému 
datu před 2 lety) 

0 
ÚP ČR 

15. Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce 
(aktuálně ke dni sběru dat) 

0 ÚP ČR 

16. Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné (k určitému 
datu před 1 rokem) 

0 
ÚP ČR 

17. Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné (k určitému 
datu před 2 lety) 

0 
ÚP ČR 

18. Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce u 
obce (aktuálně ke dni sběru dat) 

4 ÚP ČR 

19. Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce u 
obce (k určitému datu před 1 rokem) 

3 
ÚP ČR 

20. Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce u 
obce (k určitému datu před 2 lety) 

0 
ÚP ČR 

21. Počet osob vykonávajících společensky účelná pracovní 
místa (aktuálně ke dni sběru dat) 

0 ÚP ČR 

22. Počet osob vykonávajících společensky účelná pracovní 
místa (k určitému datu před 1 rokem) 

1 
ÚP ČR 

23. Počet osob vykonávajících společensky účelná pracovní 
místa (k určitému datu před 2 lety) 

1 
ÚP ČR 

24. Funkční lokální síť zaměstnanosti (viz check list)   
vstupní 
analýza 

25. Počet obcí vytvořených pracovních míst k podpoře 
zaměstnanosti prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality, domovníka atp. 

3 obec 

26. Nastavení systému společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek 

ne obec 

27. Počet realizovaných společensky odpovědných veřejných 
zakázek 

ne obec 

28. Výčet zaměstnavatelů, kteří přijímají (jsou ochotni 
přijímat) zaměstnance s potřebou vyšší míry podpory 
(např. delší čas na zaučení, ochota přijímat osoby 
s exekucí, úprava prac. doby, flexibilní výplata mzdy, 

není 
k dispozici 

vstupní 
analýza 
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Rodina/vzdělávání:  

Bezpečnost: 

I. Prevence kriminality a rizikové chování  

Dimenze  

Dílčí kritérium 

Splnění 

kritéria 

Poznámka 

Obec se pravidelně a efektivně zabývá prevencí kriminality  

Obec má identifikována riziková místa ve městě (na základě pocitů 

obyvatel, resp. jiné validní analýzy) 

ano analýza 

subjektivního 

pocitu bezpečí 

2015, bude 

opakována 

Obec na svém území sleduje migraci
14

 obyvatel ano liší se subjektivní 

vnímání migrace 

městem a 

objektivními 

analýzami 

Na území obce funguje služba
15

 na pomoc obětem trestných činů a 

domácího násilí  

ano služby jsou 

dostupné 

telefonicky, 

elektronicky, 

osobně,, v SPSZ je 

plánována osvěta 

/infoletáky/ 

Na území obce funguje služba
16

 na pomoc obětem sexbyznysu a nucené 

prostituce 

ano Rozkoš bez Rizika 

Obec na svém území strategicky plánuje programy prevence kriminality ano je zpracován Plán 

prevence 

kriminality, 

jmenován 

manažer 

prevence 

Obec má zřízenou pracovní skupinu, složenou z klíčových partnerů, která 

na základě zjištěných potřeb a jejich vyhodnocení průběžně navrhuje 

opatření k prevenci kriminality 

ano PS Bezpečnost 

Obec ze svého rozpočtu přispívá na preventivní aktivity, které využívají 

její obyvatelé. 

ano spolufinancování 

programů MV 

Obec vyhodnocuje efektivitu
17

 vynaložených prostředků na preventivní 

aktivity. 

ano v rámci 

aktualizace Plánu 

                                                           
14

 sledováním migrace se rozumí skutečnost, že obec jakýmkoliv způsobem (tradičně skrze matriku) zjišťuje 
migrační saldo obyvatelstva, vyhodnocuje ho a pracuje s ním při strategickém plánování 
15

 služba pokrývající území obce může být poskytována jakýmkoliv subjektem (obec, NNO…) 
16

 služba pokrývající území obce může být poskytována jakýmkoliv subjektem (obec, NNO…) 
17

 efektivitou se rozumí zhodnocení z hlediska vynaložených prostředků i kvality 

asistenční služby apod.)  
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prevence 

kriminality 

Obec využívá nástroje snižující pravděpodobnosti výskyt rizikového chování  

Obec na svém území reguluje hazard. ano vyhlášky, ústavní 

stížnost 

Obec na svém území využívá monitorovací kamerový systém. ano bez dotace MV 

Obec využívá monitorovací kamerový systém k plánování preventivních 

aktivit 

ano identifikace 

rizikových míst 

pro situační 

prevenci 

Obec na svém území využívá služby sociální prevence určené pro 

mládež.(NZDM, SAS pro rodiny s dětmi,  

ano zavedeny SPSZ 

Obec podporuje volnočasové aktivity pro děti a mládež (zřizuje, přispívá 

finančně, přispívá materiálně, sleduje potřeby obyvatel v této oblasti) 

ano NZDM 

Obec na svém území využívá služby sociální prevence určené osobám 

závislým na návykových látkách a osobám bez přístřeší. (NZDC, azylový 

dům, noclehárna, TP pro osoby bez přístřeší, adiktologická ambulance, 

K-centrum)    

ano terénní služba a 

odborné soc. 

poradenství pro 

osoby ohrožené 

závislostí (Spolek 

3P) 

Obec na svém území realizuje programy:   

Domovník ne bude zavedeno 

spolu se sociálním 

bydlením (2018) 

Mentoring ano mentor APK 

Obecně prospěšné práce  ano  

Asistent prevence kriminality ano 3 APK 

Jiné: volnočasový 

plácek (work 

out) 

plán žádosti na 

dětské hřiště a 

technická 

opatření 

Obec aktivně řeší sociální klima v obci   

Obec průběžně monitoruje
18

 případné napětí mezi různými skupinami 

obyvatel obce 

ano zpětná vazba od 

TP a 

poskytovatelů 

služeb, zpráva MP 

Obec umí v případě potřeby vzniklé napětí řešit (má stanovený postup, 

nástroje, kapacity) 

ano spolupráce MP, 

PČR, města 

Obec zná nástroje
19

 na minimalizaci konfliktů při protestních akcích či 

pochodech a umí je využívat   

ano odpovídá 

tajemnice města 

Obec na svém území sleduje projevy diskriminace
20

. ano  

Obec disponuje komunikačním plánem na téma bezpečnosti v obci  ano téma je zahrnuto 

v komunikačním 

plánu obce 

                                                           
18

 např. analýzou policejních statistik, mediální analýzou, výměnou informací s TP NNO apod. 
19

 např. disponuje plánem postupu při potenciálně konfliktním shromáždění; ví, na koho se obrátit, apod.  
20

 např. sleduje rozmístění dětí do ZŠ a SŠ, segregovaná veřejná prostranství apod., a na základě sledování pak 
řeší 
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Zadlužení: 

Od 1. 1. 2017 je otevřená Občanská poradna v Českých Velenicích, jednou z oblastí poradenství je 

poradenství dluhové. 

Z počtu osob, které využívají služeb Občanské poradny, jich bylo k 15. 5. 2017 v exekuci 25 %. Počet 

úvazků pro poradce v Občanské poradně je 1,0. 

V Občanské poradně k 15. 5. 2017 nebyl podán žádný návrh na oddlužení. 

První kurz finanční gramotnosti proběhne 13. a 14. 6. 2017 v rozsahu 12 hodin pro 10 osob ze SVL. 

Kurz bude zajištěn organizací „Jihočeská rozvojová o.p.s.“. Kurz není primárně zaměřen na žáky a na 

studenty.  

 

Sociální služby:  

I. Sociální služby v obci   

Obec zjišťuje potřeby svých obyvatel a efektivně plánuje sociální služby 
Kritérium 

Splnění kritéria 

Obec pravidelně (alespoň 2x ročně) v terénu zjišťuje potřeby svých obyvatel 
 

průběžně, 
prostřednictvím 
TP 

Obec kontinuálně zajišťuje práci sociálních pracovníků na obci, kteří poskytují sociální 
poradenství (alespoň dva po sobě jdoucí roky)

21
 

od r. 2015 
terénní 
pracovnice, SP 
na obci není 
z důvodu 
velikosti obce a 
funkčnosti TP 

Sociální pracovníci na obci mimo jiné provádí depistáž v terénu za účelem nabízení pomoci 
(alespoň 2x ročně) 

ano, 
prostřednictvím 
TP a nyní i 
struktur SPSZ 

Obec vyhodnocuje efektivitu sociálního poradenství prováděného sociálními pracovníky na 
obci (sleduje počet odmítnutých klientů, počet zakázek, jejich plnění a zpětnou vazbu od 
klientů)

22
 

monitoring TP 
obce 

Obec prostřednictvím svých pracovníků disponuje pravidelně (alespoň 1x ročně) 
aktualizovaným přehledem sítě služeb, který je k dispozici obyvatelům obce

23
 

zatím 
neexistovaly 
žádné služby, 

                                                           
21

 Zjišťujeme, zda je obec schopná ze svého rozpočtu/z rozpočtu ORP/kraje/dotace MPSV financovat působení sociálních 
pracovníků na obci   
22

 Sociální pracovník vede statistiku pro MPSV v OK systém / OK nouze. Další informace si vede pracovník v tzv. 
Standardizovaném záznamu – počty jednotlivých intervencí, řešení problému apod. Zajímá nás, zda tuto statistiku analyzuje 
také obec tak, aby na zjištění mohla nějakým způsobem zareagovat (např. posílit kapacitu, zajistit školení apod.) 
23

 Přehledem se myslí jakýkoliv seznam/ katalog/databáze poskytovatelů sociálních, expertních a primárních služeb, který může 
sloužit jako zdroj základních informací pro občany, kteří hledají pomoc. Obce a kraje obvykle disponují takovým katalogem, 
zjišťujeme, zda je pravidelně aktualizovaný a zda k němu mají všichni občané dostatečný přístup 
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nyní vznikají a 
jsou 
monitorovány 
v rámci PSPI 

Obec používá informační systém, který jí umožňuje sledovat využívání sociálních služeb 
jejími obyvateli

24
 

aktuálně se 
nastavuje 
monitoring 
efektivity služeb 

Obec využívá informace shromážděné pomocí informačního systému pro hodnocení 
efektivity

25
 sociálních služeb na svém území 

do budoucna 
ano 

Obec využívá informace shromážděné pomocí informačního systému při plánování rozvoje 
sítě služeb na svém území 

do budoucna 
ano 

Obec ze svého rozpočtu přispívá na provoz sociálních služeb, které využívají její obyvatelé ano, TP a 
NZDM, ostatní 
po vstupu do 
krajského 
financování 

Obec má zřízenou pracovní skupinu, která na základě zjištěných potřeb a hodnocení kvality 
pravidelně připravuje plán přerozdělení finančních prostředků na sociální služby 

do budoucna lze 
naplánovat 

Obec aktivně poptává u poskytovatelů služby, které identifikuje na základě depistáže či jiné 
analýzy

26
 jako vysoce potřebné pro své obyvatele  

ano 

Obec aktivně poptává u poskytovatelů služby, které identifikuje na základě depistáže či jiné 
analýzy

27
 jako vysoce potřebné, a to specificky pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit 

ano 

 

II. Podpora sociální práce, nebo služeb při získání a udržení bydlení  

Poskytovatel podpory: Mezi proudy, o.p.s. 

Dimenze 
Dílčí kritérium 

Splnění 
dílčího 
kritéria 

Splnění 
dimenze 

Program je specializován na podporu v bydlení  

1. Program je realizován pracovníky, kteří se specializují především 
na podporu v bydlení   

Plánováno 
od září 17 
ano 

2. Pracovníci mají specifické odborné znalosti a zkušenosti pro 
sociální práci v oblasti podpory bydlení 

ano 

3. Cíle individuálních plánů se vztahují k získání nebo udržení bydlení ano 

Program umí řešit klíčové otázky udržení bydlení  
 4. Program cíleně a kvalifikovaně nabízí podporu při řešení dluhů na 

bydlení (např. jednání s majitelem, splátkové kalendáře, 
hospodaření s dávkami, nastavení přímé úhrady, zvláštního 
příjemce) 

ano 

5. Program cíleně a kvalifikovaně nabízí podporu při řešení problémů ano 

                                                           
24

 Informačním systémem se rozumí jakýkoliv efektivní systém sběru, přenosu a vyhodnocení informací (nejen sofistikovaná 
forma v podobě IT systému či softwaru) 
25

 efektivitou se rozumí vyhodnocení vynaložených nákladů a kvality služby. Zjišťujeme, zda se hodnocením pravidelně a 
profesionálně zabývají. Rovněž zjišťujeme, zda při hodnocení efektivity přihlížejí k výsledkům inspekcí MPSV zveřejňovaným 
v registru sociálních služeb. 
26

 analýzou se rozumí jakýkoliv relevantní rozbor potřeb obyvatel provedený interně, nebo externím subjektem, průběžně, nebo 
na zakázku 
27

 analýzou se rozumí jakýkoliv relevantní rozbor potřeb obyvatel provedený interně, nebo externím subjektem, průběžně, nebo 
na zakázku 
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v soužití (např. mediace sousedských sporů, verifikace a řešení 
konkrétních stížností)  

6. Program cíleně a kvalifikovaně nabízí podporu při řešení problémů 
v údržbě/poškozování bytu (např. posilování technické znalosti pro 
užívání bytu, realizaci drobných oprav nájemníkem) 

ne 

Podpora je poskytována během celého procesu získávání vhodného bydlení   

7. Program podporuje/udržuje motivaci klienta pro získání lepšího 
bydlení, je schopen reagovat na obavy ze změny a hledat na ně 
adekvátní řešení. 

ano 

8. Program je schopen podporovat domácnost v procesu získávání 
bydlení (podání žádosti o obecní byt, jednání s realitnímu 
kancelářemi, vlastníky nemovitostí apod.) 

ano 

9. Program je schopen organizovat/zprostředkovat stěhování a 
zabydlení domácnosti v novém bydlení (nábytek, nastavení plateb za 
bydlení, vyřízení dávek apod.) 

ano 

Program má kontakty pro získávání informací a realizaci řešení  

9. Program má individuální dohody o získávání relevantních 
informací v reálném čase od klíčových aktérů (majitelé/správci 
bytového fondu, jiní sociální pracovníci, policie apod.) NEBO 
Program je součástí místních platforem, ve kterých jsou tyto 
informace se souhlasem klienta v reálném čase sdíleny 

ne 

Forma a intenzita podpory vychází z potřeb klienta/domácnosti  

10. Program poskytuje podporu výhradně nebo převážně v terénní 
formě. 

ano 

11. Program umí rozpoznávat a síťovat řešení problémů, které 
nedokáže sám účinně řešit (např. komplexní dluhové poradenství, 
psychiatrickou nebo jinou zdravotní pomoc) 

ano 

12. Program nastavuje intenzitu podpory (počet kontaktů, 
zprostředkování dalších podpor apod.) podle vyhodnocení 
individuálních potřeb (není „one size fit all“). 

ano 

Vyhodnocování úspěšnosti intervencí  

13. Program sleduje úspěšnost své intervence (podíl domácností, 
které si našly nebo udržely bydlení) 

ne 
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5. Přílohy 

5.1. Příloha č. 1) Indikátorová soustava SPSZ, 2014 -2015 

Celkový přehled 
 

Oblast Zaměření 

   

Kvantitativní ukazatele sociálního vyloučení 
  

     
 

Název 
 

Definice 
 

Jednotka 
 

      

   Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou  Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a     

   podpůrných a vyrovnávacích opatření  vyrovnávacích opatření (viz vysvětlivky) podle věku   
18 žáků ZŠ, 4 žáci SŠ 

 
     

(předškolní, ZŠ, SŠ) za poslední školní rok. 
   

         

          
   

Záškoláctví ve školách vzdělávajících děti 
 

Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo 
    

        

   ze sociálně vyloučených lokalit  opakovaným skrytým záškoláctvím ve školách   
3 žáci ZŠ, 20 žáků SŠ 

 
     vzdělávajících děti ze sociálně vyloučených lokalit za    
         

     poslední školní rok.     
          
   

Počet žáků, kteří předčasně ukončili 
 

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili docházku za 
  

5 žáků ZŠ (vyšlo z 8. ročníku), 18 žáků SŠ 

 

       
   

docházku 
 
poslední školní rok. 

   
        
   

Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do 
 

Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do dalšího 
    

        

   dalšího stupně vzdělání  stupně vzdělání za poslední školní rok.   0  

Vz
dě

lá
ní

 

         
   

Počet žáků, kteří se vzdělávají podle RVP 
 

Počet žáků, kteří se v posledním školním roce vzdělávali 
  

1 žák ZŠ (4. ročník) nyní 

 

       
   

ZV LMP 
 
podle RVP ZV LMP 

   
        
   

Počet dětí se SVP nebo s potřebou 
 

Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a 
    

        

   podpůrných a vyrovnávacích opatření ve  vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního   
2 děti MŠ 

 
   všech formách předškolního vzdělávání  vzdělávání (MŠ, přípravný ročník, předškolní klub apod.)    
        

     za poslední kalendářní rok.     
          
   

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou 
 

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a 
    

        

   podpůrných a vyrovnávacích opatření,  vyrovnávacích opatření, kteří navštěvovali různé formy     
   kteří využívají podpory organizace působící  podpůrných programů v rámci předškolních klubů, MŠ,     
   ve výchově nebo vzdělávání (včetně  ZŠ, SŠ, NZDM, knihoven aj. v posledním kalendářním     
   zájmového a neformálního)  roce.   15 dětí ZŠ  
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   Počet organizací působících ve výchově a  Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání   
   vzdělávání (včetně zájmového a  (včetně zájmového a neformálního), které v posledním   

   neformálního), které podporují děti a žáky  kalendářním roce podporovaly děti a žáky se SVP nebo s  
0    se SVP nebo s potřebou podpůrných a  potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření; vč.  

      

   vyrovnávacích opatření.  výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny,   

     provozovatele.   
   Počet partnerství vztahujících se ke  Počet partnerství vztahujících se ke vzdělávání žáků se   

   vzdělávání žáků se SVP nebo s potřebou  SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích   
   podpůrných a vyrovnávacích opatření  opatření (včetně zaměření a výčtu relevantních strategií,  0 
     

koncepcí a metodik); vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky 
 

       

     plnění SPSZ.   
        

        
   Počet uchazečů v evidenci ÚP  Počet uchazečů (celkově a ze sociálně vyloučených  Celkově (okres J. Hradec): 
     lokalit - pokud lze určit) v evidenci úřadu práce v  2/2015: 4246 (ženy 1985), z toho ZŠ 989 (ženy 512), evidence nad 

     posledním kalendářním roce (únor a září kvůli  5 měsíců: 1835 (ženy 1087), evidence nad 12 měsíců: 1153 (ženy 

     sezónnosti); celkem, déle než 5 měsíců, déle než 1 rok, z  700) 

     toho se základním vzděláním, muži/ženy  8/2015: 2380 (ženy 1416), z toho ZŠ: 639 (ženy 356), evidence 

       nad 5 měsíců: 1373 (ženy 827), z toho nad 12. měsíců: 814 (ženy 

       489) 

       České Velenice: 

       2/2015: 191 (ženy 106), z toho ZŠ 102 (ženy 60), evidence nad 5 

       měsíců: 125 (ženy 71), evidence nad 12 měsíců: 82 (ženy 49) 

Tr
h 

p
rá

ce
 

      8/2015: 144 (ženy 90), z toho ZŠ: 87 (ženy 52), evidence nad 5 

os
ob

y 

     měsíců: 107 (ženy 69), z toho nad 12. měsíců: 68 (ženy 46) 

      
 

Počet uchazečů vyřazených ze sankčních 
 

Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit 
  

    

   důvodů z evidence ÚP  obce/města kteří byli za poslední 3 roky vyřazeni z  71 

     evidence úřadu práce.   
        
   

Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří využili 
 

Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední 
 

VPP: 12, CZ ISCO 9      

   nástrojů APZ  kalendářní rok prošli aktivizačními programy (rozdělit na  SÚPM: 8. CZ ISCO 5,7,9 

     VS, APP, VPP, SÚPM a podle   
     činnosti/oboru/zaměstnavatele)   
        
   

Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří 
 

Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední 
  

     Celkem 106 - skupinové a individuální poradenství, 
   úspěšně prošli poradenskými a  kalendářní rok úspěšně prošli poradenskými a  zprostředkování, jobclub, životopisy 
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   tréninkovými programy  tréninkovými programy (motivace, diagnostika,   
     poradenství, trénink, zprostředkování)   
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     Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří  Počet uchazečů (za celé město), kteří za poslední   1 muž - 8/2015, profesní průkaz 

     dokončili rekvalifikace  kalendářní rok úspěšně dokončili rekvalifikaci (programy    
       ÚP, projekty dalších organizací), z toho muži/ženy,    
       rekvalifikační obory (výčet)    
           
     

Počet uchazečů v evidenci ÚP zařazených 
 

Počet uchazečů, kteří za poslední kalendářní rok 
   

         

     do systému prostupného zaměstnávání  postoupili v systému prostupného zaměstnávání (např. z    
       APP do VPP, nebo z VPP do SÚPM nebo podporovaného  0 

       pracovního místa/na volný trh/sociální firmy/vrátil se ke    
       studiu)    
           

     Počet uchazečů, kteří získali zaměstnání  Počet účastníků programů a projektů (ÚP, NNO, obec),    

     (jen výstupní)  kteří získali zaměstnání (podporované místo z projektu,   
zaměstnaný        volný trh, sociální firma) v rámci SPSZ   

          

           
     Počet dostupných aktivizačních míst (vč.  Počet míst dostupných za poslední kalendářní rok (vč.   okres Jindřichův Hradec - rok 2015 - VM VPP 280, SÚPM 401 
     existence prostupného systému)  výčtu realizátorů a oborů - zvlášť za VS, APP, VPP,    
       SÚPM, z toho kolik v rámci prostupného systému)    

           
     

Počet dostupnýchpracovních poradenských 
 

Počet programů dostupných pro uchazeče ze sociálně 
  

RIP - Dobrá práce v Jihočeském kraji II, projekt č.         

     a tréninkových programů  vyloučených lokalit obce/města za poslední kalendářní   CZ.1.04/2.1.00/70.00056 

       rok (vč. výčtu realizátorů a oborů)   RIP - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji , 

          projekt č. CZ.1.04/2.1.00/70.00063 

           
  

sl
u

žb
y 

  

Počet rekvalifikací 
 

Počet rekvalifikačních kurzů dostupných pro uchazeče 
  

Všechny rekvalifikační kurzy jsou s dojezdem do Českých        

      ze sociálně vyloučených lokalit obce/města za poslední   Budějovic nebo do Jindřichova Hradce. Realizátor - ÚP Jindřichův 

     kalendářní rok, rekvalifikační obor a realizátor   Hradec. 

           
     

Kapacita pracovních a tréninkových 
 

Počet účastníků zařazených do programů za poslední 
 

0 
       
     

programů 
 
kalendářní rok. 

 
         
     

Kapacita aktivizačních míst 
 

Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok 
  

okres Jindřichův Hradec - rok 2015 - VM VPP 290, SÚPM 438         

       zařazeni na VS, APP, VPP, SÚPM (včetně počtu účastníků    

       prostupného systému)    
     

Kapacita rekvalifikací 
 

Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok 
  

okres Jindř. Hradec 2015 - rekvalifikace celkem - 122         

       zařazeni do rekvalifikací.   České Velenice 2015 - 1 
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      54 

         
   Počet pracovních míst pro  Počet volných pracovních míst na lokálním trhu práce   Rok 2015: Třeboňsko - 208 VPM - z toho 34 pro základní vzdělání, 
   nízkokvalifikované  (obec/město a okolí), z toho počet volných pracovních   České Velenice - 27 VPM - z toho 3 pro základní vzdělání 

     míst vhodných pro cílovou skupinu, volných míst na   2/2015 České Velenice: 8 VPM, z toho pro zákl. vzdělání 0 

     uchazeče (únor a září kvůli sezónnosti), z toho v rámci   8/2015 České Velenice: 15 VPM, z toho pro zákl. vzdělání 2 

     "podporovaných pozic" (např. v sociální firmě, u    
     spolupracujících subjektů s poradenskou podporou    
     apod.)    
         
   

Počet nových pracovních míst (jen výstupní 
 

Počet nových pracovních míst v rámci projektů SPSZ. 
  

pracovní místo 
      
   

ukazatel) 
    

        
   

Počet sociálních podniků 
 

Počet sociálních podniků (vstupní rok a výstupní tj. za 3 
 

0 
     
     

roky plnění SPSZ) 
 

        
   

Kapacita sociálních podniků 
 

Počet pracovních míst v sociálních podnicích (vstupní 
 

0 
     
     

rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ). 
 

        
   

Počet metodických produktů 
 

Počet metodik, plánů a strategií vztahujícíh se k 
   

       

     zaměstnanosti v obci/městě (vstupní rok a výstupní tj.  0 

     za 3 roky plnění SPSZ, včetně výčtu).    
         

         
     

Počet příjemců těchto příspěvků a dávek v obci: státní 
  

SSP: přídavek na dítě průměrně 85 rodin/měsíčně 2013        

   
Počet příjemců příspěvků/dávek 

 sociální podpora (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,   SSP: rodičovský příspěvek průměrně 19 rodin/měsíčně 2013 

    rodičovský příspěvek), hmotná nouze, příspěvek na   SSP: příspěvek na bydlení 1,25 rodin/měsíčně 2013 

     živobytí, mimořádná okamžitá pomoc. Měsíčně/za   HN: příspěvek na živobytí 33 domácností SVL (1.pol. 2014) 

sit
ua

ce
/v

ylo
uč

en
í 

    poslední kalendářní rok.   HN: doplatek na bydlení 25 domácností SVL (1.pol. 2014) 
        

os
ob

y  

Počet osob/rodin, které využívají sociální 

 

Počet osob/rodin se sociálně vyloučených lokalit, které 

   

     
       

    využívají sociální služby (podle typů registrovaných   cca 7 (uživatelé návykových látek)    
služby k stabilizaci a ke změně 

   

    sociálních služeb) za poslední kalendářní rok.    
        

So
ciá

ln
í 

       
  

Počet osob/rodin, které využívají 
 

využívají fakultativní činnosti ke změně (podle 
 

17     

     Počet osob/rodin se sociálně vyloučených lokalit, které    

   fakultativní činnosti ke změně  
jednotlivých typů). Za poslední kalendářní rok. 

   
        

         
   

Počet osob zapojených do komunitních 

 

Počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit zapojených 

 

0      
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   aktivit  do komunitních aktivit za poslední kalendářní rok.  
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Počet případů rodin řešených OSPOD 
Počet případů rodin řešených OSOD za poslední 

110/30   
kalendářní rok, z toho počet nových případů.      

  

Počet případů rodin s nařízeným soudním Počet případů rodin s nařízeným soudním dohledem za 
22,5 

  
  dohledem poslední kalendářní rok, z toho počet nových případů.     

      
  

Počet rodin, jimž OPSPOD uložil sankce 
Počet rodin s uloženými sankcemi, počet a druh sankcí 

0 
  
  uložených OSPOD za poslední kalendářní rok.      

      
  

Počet rodin s nařízeným předběžným Počet rodin ze sociálně vyloučených lokalit s nařízeným 
3 

  
  opatřením předběžným opatřením za poslední kalendářní rok.     

      
  

Počet rodin, v nichž byla nařízena ústavní Počet rodin, v nichž byla nařízena ústavní výchova, 
  

    
  výchova, umístění do umístění do ústavní/náhradní/příbuzenské péče za 3 

  ústavní/náhradní/příbuzenské péče poslední kalendářní rok.   
  

Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět do péče za 
0 

  
  

do péče poslední kalendářní rok.     
  

Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, Počet rodin za poslední kalendářní rok, jimž byly 
0 

  
  

soudní dohled apod. pozastaveny sankce, soudní dohled apod.     
  

Počet rodin, které využily služby ke změně. 
Počet osob/rodin, které využívají služby ke změně. Za 

10 
  
  

poslední kalendářní rok.      
  

Počet rodin, které využily možnosti řešení 
Počet rodin, které se účastnily případových a rodinných 

  

    
  své situace v rámci případové/rodinné 3   

konferencí za poslední kalendářní rok   
konference 

  

     
   

Kvalifikovaný odhad podílu zadlužených obyvatel SVL 
 

Cca ½ obyvatel SVL, z toho 17% výše dluhu do 50 000 Kč, 4% výše     
    

dluhu do 80 000, 8% výše dluhu do 300 000 Kč, 4% do 500 000 Kč.    (dle situační analýzy), počet klientů dluhových poraden,  
  

Počet dlužníků/zadlužených domácností 
  

  počet domácností v exekuci, počet dlužníků vůči městu   
   (na nájemném, odpadech, MHD). Za poslední kalendářní   

   rok.   
   

Výše dluhů obyvatel sociálně vyloučených lokalit (na 
 

Odpady 322 osob, cca 226 438 Kč. Nájem v městských bytech 5     

  Výše dluhů podle jednotlivých typů nájemném, za odpady, rozpětí zadlužení podle situační  domácností, výše dluhu 30 – 40 000 Kč, 100 000 Kč včetně penále 

   analýzy atd.) za poslední kalendářní rok.   
  

Počet osob/domácností, se sjednanými Počet osob/domácností se splátkovými 

 

7domácností využilo tzv. „uznání dluhu“, 2 zvláštní příjemci    
   příspěvku na dítě 
  

splátkovými kalendáři/instituty zvláštního kalendáři/instituty zvláštního příjemce za poslední 
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  příjemce kalendářní rok.   
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    Počet osob/rodin, které využívají Počet osob/rodin, které využívají dluhového 

osoby     odborného sociálního poradenství (podle poskytovatelů a typu poradny) za 

    poradenství/dluhového poradenství poslední kalendářní rok.  
       

    Počet osob/rodin, které využívají programy Počet osob/rodin, které využívají programy finanční 
osoba/domácnost     

finanční gramotnosti gramotnosti za poslední kalendářní rok.      
    

Počet vyhovujících objektů, v nichž se Počet vyhovujících objektů, v nichž se poskytují sociální 
0 

    
    poskytují sociální služby služby (podle druhu sociální služby a kapacit)      

       
     

Počet registrovaných sociálních služeb dostupných pro 
 

      
    

Počet sociálních služeb 
obyvatele sociálně vyloučených lokalit v posledním 2 externí v omezeném rozsahu (terénní program a poradenství 

    kalendářním roce. Dle jednotlivých druhů a drogová problematika a prostituce)      

     poskytovatelů.  
    

Počet fakultativních činností 

Počet fakultativních činností sociálních služeb 

 

     
    dostupných pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit v 1 fakultativní činnost (podpora ohrožených rodin o.s. Metha) 

     posledním kalendářním roce (včetně výčtu)  
       
    

Počet občanských inciativ organizovaných s Počet iniciativ, akcí, setkání apod., které si občané zcela 
0 

    
  

sl
u

žb
y 

 
podporou komunitní práce 

nebo z velké části organizují sami (včetně výčtu), za 
   

poslední kalendářní rok. 
 

     
   

Počet programů finanční gramotnosti a Počet programů finanční gramotnosti a dluhového 
0 

   
    
    dluhového poradenství poradenství za poslední kalendářní rok.      

       
    

Kapacita sociálních služeb 

Roční a okamžitá kapacita jednotlivých registrovaných 

 

     
    sociálních služeb dostupných pro obyvatele sociálně Prostituce: 36/115, drogy: 100 návštěv, 20 poradenství 

     vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce  
       
    

Kapacita fakultativních činností 

Roční a okamžitá kapacita fakultativních činností 

 

     
    sociálních služeb dostupných pro obyvatele sociálně 5 rodin podpora 

     vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce.  
       
    

Kapacita občanských inciativ Kapacita iniciativ, akcí, setkání apod., které si občané 
 

     
    organizovaných s podporou komunitní zcela nebo z velké části organizují sami v posledním 0 
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    práce kalendářním roce.  
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      Počet kontaktů/návštěv/intervencí/klientů  Počet kontaktů/návštěv/intervencí/klientů OSPOD (z 
240 (z toho 30 z doporučení lékaře)       

OSPOD v domácnostech 
 toho z důvodu zdravotního ohrožení dítěte) v posledním 

       
kalendářním roce. 

 

         
      

Počet případových a rodinných konferencí 

 

Počet případových a rodinných konferencí se sociálně 
3 konference 

       
       vyloučenými rodinami za poslední kalendářní rok          

           
      

Kapacita programů finanční gramotnosti a 

 

Kapacita programů finanční gramotnosti a dluhového 
0 

       
      dluhového poradenství  poradenství za poslední kalendářní rok         

           
        

Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k 
 

         
      

Počet metodických produktů 
 sociálním službám, službám pro rodiny a finanční 

0        gramotnosti v obci/městě (vstupní rok a výstupní tj. za 3          

        roky plnění SPSZ, včetně výčtu).  

           
      

Počet příjemců dávek na bydlení 
 Počet příjemců dávek (příspěvků a doplatků) na bydlení 

2014: 1505        
v obci za poslední kalendářní rok.          

      

Výše vyplacených dávek na bydlení 

 

Výše vyplacených dávek (příspěvků a doplatků) na 
 

5 566 838,- Kč 
        
       

bydlení za poslední kalendářní rok. 
 

          
      

Počet osob/rodin, které přišly o bydlení 

 

Počet osob/rodin, které přišly v posledním kalendářním 
osoba/rodina 

       
       roce o bydlení v obecním bytovém fondu.          

          
        

Počet osob, které a) mají alespoň 2 měsíční dluh na 
 

         
      

Počet osob/rodin bez domova nebo 
 nájemném u obce b) žijí v různých formách krizového a  

 

By
dl

en
í 

  

os
ob

y   
nevyhovujícího bydlení vč. ubytoven c) jsou bez přístřeší 5     

kterým hrozí ztráta bydlení 
 

     krizových bytů  

       
d) využívají služeb azylových domů, nocleháren, 

 

         

          
      

Počet osob/rodin, které úspěšně 

 

Počet osob/rodin, které byly v posledním kalendářním 

 

        
      procházejí programy  roce zařazeny v programu prostupného/podporovaného 0 

      podporovaného/prostupného bydlení  bydlení (nejméně v "tréninkovém" stupni)  
          
        

Počet osob/rodin, kterým se podařilo v posledním 
 

         
      

Počet osob/rodin, u kterých bylo zamezeno 
 kalendářním roce bydlení si udržet (pomocí 

osoba/rodina        preventivního nástroje např. splátkového kalendáře 
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      ztrátě bydlení  nebo vstupu do programu tréninkového bydlení   
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Počet programů 

 

Počet programů podporovaného/prostupného bydlení v 
0 

   
   

posledním kalendářním roce (vč. výčtu, charakteristiky,   podporovaného/prostupného bydlení  
   

realizátorů, cílových skupin). 
  

      
  

Počet programů domovnictví a domovních 

 

Počet programů domovnictví a domovních samospráv 

0 

   
   

zaměřených na obyvatele sociálně vyloučených lokalit v   samospráv  
   

posledním kalendářním roce (vč. výčtu, charakteristiky, 
  

      

    realizátorů, cílových skupin).   
    

Počet sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení 

  

      
  Počet sociálních služeb zaměřených na krizi  (noclehárny, azylové domy, tréninkové bydlení, 

0   bydlení  prevence bezdomovectví apod.) dostupných 
   

obyvatelům sociálně vyloučených lokalit v posledním 
  

      

    kalendářním roce.   
 

sl
u

žb
y 

Počet poskytovatelů krizového bydlení 

 

Výčet nocleháren, azylových domů, krizových bytů, 0 
  
  

domů na půl cesty (vč. poskytovatele a cílové skupiny), 
   

      

    vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ   
       

4 ubytovny, z nich 3 spadají do SVL:        

    
Počet ubytoven, kde jsou ubytovaní sociálně vyloučení 

 - Namong – soukromý majitel, větší podíl jednotlivců 
  

Počet ubytoven 
  

- p. Janků – soukromý majitel, 2 rodiny, 3 jednotlivci   
 (podle provozovatele - město, NNO, soukromý majitel a  

   

- Nádražní ubytovna – majitel ČD, pronájem soukr. Osoba     cílové skupiny: rodiny s dětmi vs. jednotlivci bez dětí),  
     

+ Maja – soukr. majitel, ubytovna nemá charakteristiky SVL     vstupní rok a výstupní tj. po třech letech  
      
  

Kapacita programů 

 

Kapacita programů podporovaného/prostupného 

  

     
   bydlenív posledním kalendářním roce (počet bytů v 

0   

podporovaného/prostupného bydlení 
 

jednotlivých stupních u každého provozovatele, cílová      

    skupina)   
    

Kapacita programů domovnictví a domovních 
   

       

  
Kapacita programů domovnictví a 

 samospráv zaměřených na obyvatele sociálně    
   vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce  0 
  

domovních samospráv 
  

   (počet zúčastněných domácností, počet bytových domů)    
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čn
o

st
 

B
ez

p
e 

 

 
 
 

     Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení  
   Kapacita sociálních služeb zaměřených na  (noclehárny, azylové domy, tréninkové bydlení, 

0 
    

prevence bezdomovectví apod.) v posledním    krizi bydlení  
    

kalendářním roce (počty úvazků a klientů podle 
 

      

     jednotlivých služeb a poskytovatelů)  
     

Kapacita sociálních bytů ve vlastnictví obce/NNO/třetích 
  

       

   Kapacita sociálních bytů podle jednotlivých  osob podle provozovatele, druhu a cílových skupin  
0    kategorií  (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ)  

      

       
     

Kapacita nocleháren, azylových domů, krizových bytů, 
  

       

   
Kapacita krizového bydlení 

 domů na půl cesty (vč. poskytovatele a cílové skupiny),  
0     vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ  

       

       
     

Kapacita ubytoven, kde jsou ubytovaní sociálně 
 

Namong: soukr. majitel, 22 bytů, 30 osob       

     vyloučení (podle provozovatele: město, NNO, soukromý  p. Janků: soukr. majitel, 5 bytů, cca 20 osob 

   Kapacita ubytoven  majitel a cílové skupiny: rodiny s dětmi vs. jednotlivci  Nádražní ubytovna: soukr. majitel, 11 pokojů, 22 osob 
     bez dětí), vstupní rok a výstupní tj. po třech letech  

Maja (není SVL): soukr. majitel, 11 pokojů, 22 osob        
        
     

Počet domů/bytů v obci v nevyhovujícím stavu 
  

       

   
Počet domů/bytů vyžadujících rekonstrukci 

 (technickém či hygienickém), které si vyžadují  
dům/byt     rekonstrukci (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění  

     SPSZ)   
        
     

Počet sociálních bytů ve vlastnictví obce/ve vlastnictví 
  

       

   Počet sociálních bytů podle jednotlivých  třetích (pronajímajících) osob vč. NNO (podle  
0    kategorií  provozovatele, druhu a cílových skupin), vstupní rok a  

      

     výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ   
        
     

Počet metodik, plánů a strategií vztahujícíh se k bydlení 
  

       

   Počet metodických produktů  v obci/městě (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění  0 

     SPSZ, včetně výčtu).   
        

       
 

o
so

b
y  

Počet pachatelů trestných činů a přestupků 

 Počet pachatelů trestných činů a přestupků v obci (z 

31    toho mládež) za poslední kalendářní rok. 



 

 
 

Projekt "Systémové zajištění sociálního začleňování", financovaný z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605 

41 
 

 
 
 
     Trestných činů 61x, z toho: krádeže 11x, vloupání 8x, násilná 18x, 

     toxi 7x, ostatní 17x 

     Počet přestupků řešených PČR: 177x, z toho mládež do 15 let 4x, 

   
Typy a počet trestných činů (majetkové trestné činy - z 

 mládež 15 - 18 let 9x 
    Přestupky vůči občanskému soužití: 91x 
  

Počet trestných činů a přestupků 

nich krádeže, vloupání, násilné trestné činy, drogové  Počet přestupků řešených MP:  vyhlášky města §46/2 – 71x 

  trestné činy, extremistické trestné činy a akce) a  (z toho 1/2005 psi 23x, 1/2011 alkohol na veřejnosti 42x, 2/2012 

   přestupků (z toho proti občanskému soužití) spáchaných  prostituce 6x ), veřejný pořádek §47 – 3x, občanské soužití §49 – 

   obyvateli obce za poslední kalendářní rok.  20x, proti majetku §50 – 7x 

     Počet přestupků s intervencí APK (upozornění, napomenutí): 

     1/2005 psi – 26x, 1/2011 alkohol na veřejnosti – 76x, 2/2012 

     prostituce – 4x 
      
  

Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody za 
10 

  
  

svobody poslední kalendářní rok     
  

Počet případů dětí a mladých lidí řešených 
Počet případů dětí a mladých lidé ze sociálně 

  

    
  vyloučených lokalit řešených sociálním kurátorem,   
  sociálním kurátorem, etopedem,  78/ 20 ze SVL   etopedem, psychologem a pedagogem za poslední  
  

psychologem nebo pedagogem. 
  

  

kalendářní rok. 
  

     
   

Kvalifikovaný odhad terénních pracovníků o povaze 
 

Mladiství experimentátoři: 95%, mladí závislí 5 – 10%, dospělí     

  Míra drogové závislosti drogové závislosti v sociálně vyloučené lokalitě za  občasní uživatelé 20%, dospělí závislí 5 – 10%. 

   poslední kalendářní rok.   
  

Počet heren a zastaváren 
Počet heren a zastaváren v blízkosti SVL (vstupní rok a 

 

6 heren (1oficiální), 1 zastavárna 
   
  

výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ). 
 

     
  

Počet programů prevence kriminality 

Počet a druh programů prevence kriminality 

 

2 x APK, MKS 

   
  zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední  
   kalendářní rok.   
   

Počet a druh probačních a mediačních programů 
 

1 probační program PUNKT rodina (Rubikon Centrum Praha),     
  

Počet probačních a mediačních programů 
 

celkem 10 účastníků, 0 účastníků z Č. Velenic   zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední  
    

   kalendářní rok.   
   

Kapacita programů prevence kriminality zaměřených na 

 

2 asistenti prevence kriminality – prevence kriminality     
    

v rizikových částech města, celkem nepřímo podpořeno   
Kapacita programů prevence kriminality sociálně vyloučené lokality za poslední kalendářní rok  

   

minimálně 1500 osob.   

(počet podpořených osob podle jednotlivých programů 
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   a cílové skupiny).    
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   Kapacita probačních a mediačních programů 10 osob, 0 osob z Českých Velenic, včetně SVL 
  

Kapacita probačních a mediačních 
 

  zaměřených na sociálně vyloučené lokality za poslední  

  programů kalendářní rok (počet podpořených osob podle  
   jednotlivých programů a cílové skupiny).  
  

Počet metodických produktů 

Počet metodik, plánů a strategií vztahujícíh se k 

 

   
  bezpečnosti a prevenci kriminality v obci/městě (vstupní 0 

   rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ, včetně výčtu).  
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