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Úvodní slovo - (zástupce obce) –
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ÚVODNÍ ČÁST
1. Úvod
Předkládaný dokument Strategický plán města Krnova 2020 – 2023 (dále jen SPSZ) shrnuje
změny ve Strategickém plánu města Krnova 2015 – 2018 a zároveň aktualizuje nové
definované priority pro řešení sociálního vyloučení ve městě. Materiál je tvořen ze základní
charakteristiky obce a základními informacemi o dokumentech a procesech, které materiál
ovlivňovaly nebo ovlivňují. Stěžejní je část zaměřená na tematické oblasti, kde popisuje změny
v průběhu času a zároveň i identifikuje nová témata, která jsou na území Krnova vnímána jako
důležitá a potřebná k řešení. Dále jsou zde uvedeny návrhy na další opatření, která navrhují
jak členové pracovních skupin podílejících se na přípravě SPSZ 2020-2023, tak Agentura pro
sociální začleňování. Výstupy z uvedených pracovních skupin mohou sloužit jako podklad pro
návazný plán sociálního začleňování.
Důležitou část dokumentu je informace o procesu tvorby SPSZ. Jedná se totiž o specifický
postup, který sice byl časově náročný, avšak byl kvitován členy pracovních skupin jako
přínosný a jasně cílený. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že veškerá opatření a vyhodnocení
reálných problémů na území města Krnova jsou maximálně objektivní a přínosná.
Souvisejícími dokumenty SPSZ 2020-2023 jsou: Situační analýza města Krnov 2019 a Tematický
akční plán pro oblast dluhové problematiky a sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022
(dále TAP)1 a v současné době zpracovávaný Monitoring dopadů realizovaných projektů
Tematický akční plán pro oblast dluhové problematiky a sociálního bydlení ve městě Krnově
2019-2022 byl schválen v červenci 2019 a vyvěšen na stránkách ESF. Slouží jako podklad pro
možnosti financování potřebných projektů v rámci výzev Koordinovaného přístupu (KPSVL).
Na jeho zpracování se podíleli členové lokálního partnerství, z procesu vyplynuly jako dvě
nejdůležitější oblasti podpory oblast sociálního bydlení a oblast dluhové problematiky. Tyto

1

https://www.krnov.cz/koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam/d-23736/p1=20805
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dvě oblasti jsou tedy velmi detailně popsány v TAPu – v tomto dokumentu tedy nejsou tak
detailně rozpracovány.
Situační analýza města Krnova mapuje situaci sociálního vyloučení na území města Krnova
k březnu 2019. Jedná se o strukturovanou analýzu, která od popisné části obce rozšiřuje své
zaměření na konkrétní vyloučené lokality a jejich parametry. Zároveň přibližuje jednotlivé
vnější a vnitřní faktory, které vedou k vyloučení jednotlivých lokalit. Analytická data použitá
v tomto dokumentu čerpají informace ze zmiňované analýzy, která je k dispozici samostatně
obci Krnov, není však přílohou tohoto materiálu.
Záměrem Monitoringu dopadů realizovaných projektů je poskytnutí reflexe aktuálního stavu
naplňování SPSZ Krnova a dopadů aktivit, které slouží k naplnění jednotlivých priorit
strategického dokumentu. Mimo to je snahou identifikovat a kvantifikovat změny v situaci
osob, kterých bylo dosaženo prostřednictvím aktivit jednotlivých realizátorů projektů. Tento
materiál však teprve vzniká a bude k dispozici až během schvalování tohoto dokumentu.
Vnímáme však jako nezbytné, aby byl zmíněn, neboť slouží k reflexi aktivit realizovaných
prostřednictvím projektů KPSVL, a tím pádem může být i během zpracovávání nápomocen pro
obec i její partnery při nastavení dalšího směru v oblasti jak financování, tak podpory dalších
aktivit - ať již realizovaných nebo pouze zamýšlených.

2. Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 a byla jedním z odborů Sekce pro
lidská práva Úřadu vlády ČR. Od 1.1.2020 přešla pod gesci Ministerstva pro místní rozvoj jako
jeden z jeho odborů. Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá
při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel,
při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na
postupy těchto procesů. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak,
aby spolupracovali při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování
působení veřejné správy a neziskového sektoru. V současné chvíli Agentura spolupracuje se
159 obcemi z celé České republiky. Ředitelem Agentury (odboru) je PhDr. David Beňák, PhD.,
Dis. Více informací o ASZ je k dispozici na webových stránkách: http://www.socialnizaclenovani.cz.
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3. Historie spolupráce města Krnov s Agenturou pro sociální začleňování
Město Krnov patří k městům, které s Agenturou pro sociální začleňování spolupracují již
dlouhodobě. Ke spolupráci přistoupilo po otestování tzv.: pilotního ověření fungování ASZ
v obcích. Přistoupení ke spolupráci bylo stvrzeno Memorandem o spolupráci 11.12.2013.
V této době se spolupráce opírala o již stávající model aplikovaných zkušeností ASZ v jiných
obcích. V této době bylo umožněno čerpat finanční zdroje prostřednictvím podpory ASZ
z Integrovaného operačního programu a z Individuálních programů obcí. V tomto období byl
také vytvořen Strategický plán města Krnova pro období 2014 – 2016.
11.2.2015 bylo podepsáno Memorandum mezi městem Krnovem a ASZ o přistoupení ke
Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Následně byl 24. 6. 2015 schválen
Strategický plán města Krnova, který obsahoval souhrn cílů a opatření potřebných nejen pro
strategii obce v oblasti sociálního začleňování, ale také pro následné čerpání finančních
prostředků pro realizaci těchto opatření z výzvy č. 26 (KPSVL). Tento plán byl také revidován k
4. 5. 2016. Revize plánu byla realizována zejména z důvodu úpravy alokace financí. Výzva č. 26
byla první výzvou v rámci KPSVL přístupu, takže bylo běžné napříč spolupracujícími obcemi
upravovat původní alokace i přes předchozí plánování.
Strategický plán města Krnov 2015 - 2018 byl zaměřen celkem na 4 témata, a to na vzdělávání,
bydlení, bezpečnost a zaměstnanost. Tato témata byla také předmětem diskuse v pracovních
skupinách při přípravách tohoto plánu. Oblast vzdělávání je však řešena již samostatně, a to
tzv. Místním plánem inkluze, který převzal veškeré identifikované problémy v oblasti
vzdělávání. Téma bezpečnosti bylo v tomto dokumentu přeformulováno jako téma prevence
sociálně-patologických jevů. Nelze však říci, že nedošlo k rozšíření témat v oblasti nových
identifikovaných potřeb. Tématem, které se prolíná všemi tématy, je oblast dluhové
problematiky. I když není samostatně vytvořena nová kapitola, všichni členové pracovních
skupin se shodli, že by toto téma nemělo být jakkoli opomíjeno, ba naopak by město Krnov
mělo zvážit komplexní přístup s využitím všech možných opatření pro jeho řešení. Proto bylo
vybráno jako jedna ze dvou prioritních oblastí pro zpracování Tematického akčního plánu
2019-2022.
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4. Přehled schválených a realizovaných projektů SPSZ 2015-2018
4.1 Přehled realizovaných projektů OPZ
Název projektu, realizátor, doba realizace:
1. Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování osob ohrožených ztrátou bydlení, Město
Krnov, 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
2. Komplexní řešení sociální exkluze osob z vyloučených lokalit, zejména předdůchodového
věku z důvodu předlužení, včetně nástrojů prevence, aneb Cesta z českých dluhů a hájů,
Lexikona, z.s., 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020
3. Rozšíření služby Krystal Help, Krystal Help, 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
4. Výroba doplňkové výživy pro sportovce, P&A Thrax, s.r.o., 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
4.2 Přehled realizovaných projektů IROP
Název projektu, realizátor, doba realizace:
1. Rekonstrukce domů Stará 7, žadatel Město Krnov (sociální bydlení) – podáno, projekt je
schválen
2. Nízkoprahové centrum Armády spásy v Krnově, žadatel Armáda spásy, (soc. služby) –
podáno, projekt je schválen, zahájení realizace 02/2020
3. Zázemí sociálních služeb Slezské Diakonie, Hlubčická 9, Krnov, žadatel Město Krnov (soc.
služby) – podáno, projekt je v realizaci
Realizace většiny projektů ještě nebyla ukončena – projekty budou následně podrobeny
monitoringu dopadů aktivit, jak již bylo zmíněno v úvodu dokumentu. Lze však zatím vidět, že
zpracování projektů bylo úspěšné a dopomohlo partnerům v Krnově čerpat vysoké částky pro
oblast sociálního začleňování.
Tabulka č. 1 Přehled finančního čerpání projektů KPSVL v letech 2015 - 2018
Název operačního programu

Celková využitá částka

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

47 661 555, 65 Kč

Integrovaný regionální operační program
(IROP) - předpoklad

53 700 000 Kč

CELKEM

101 361 555,65 Kč
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5. Proces tvorby SPSZ města Krnova 2020 – 2023
Předkládaný dokument slouží k vyhodnocení aktivit definovaných ve Strategickém plánu
Krnov 2015 – 2018 a naplánování dalších cílů a opatření pro období 2020-2023. Vyhodnocení
proběhlo v oblastech bydlení, zaměstnanost a prevence kriminality. Napříč všemi tematickými
oblastmi se prolíná oblast dluhové problematiky, která je samostatně vytvořena na základě
informací vzešlých z pracovních skupin, které se na SPSZ podílely a dále je řešena především
v Tematickém akčním plánu pro oblast dluhové problematiky a sociálního bydlení ve městě
Krnově 2019-2022.
Oblast vzdělávání je samostatně řešena prostřednictvím Místního plánu inkluze v oblasti
vzdělávání Krnov 2017-2020 (MPI), proto již dále nefiguruje v oblastech definovaných v SPSZ.
Vzhledem ke změně metodiky KPSVL na národní úrovni a také k rozdílné časové platnosti
Strategického plánu soc. začleňování a Místního plánu inkluze není dokument MPI uváděn
jako součást SPSZ, jako tomu bylo v minulém období. MPI je samostatným dokumentem, jeho
aktualizace proběhne v roce 2020.
Proces tvorby SPSZ byl tvořen podle identického modelu jako předchozí strategie. To
znamená, že činnost byla koordinována tzv. Lokálním partnerstvím, což je základní platforma
spolupráce obce, Agentury a dalších partnerů (vč. zástupců krajů) v rámci KPSVL a při přípravě
a zavádění SPSZ
Proces tvorby SPSZ se řídil metodou logického rámce, tzv. stromováním, což je metoda platná
pro tvorbu strategií a která se osvědčila i v jiných lokalitách, kde ASZ působí. Díky tomu byla
navržena i městu Krnovu pro tvorbu SPSZ. Jejími klady jsou zejména větší cílenost
navrhovaných opatření a vystižení problému, který město vnímá jako aktuální.
Samotný proces stromování při tvorbě SPSZ je časově náročný (minimálně 9 měsíců), takže po
domluvě se zástupci města byl přizpůsoben „na míru“ obci tak, aby byl v co nejkratší době
SPSZ připraven s relevantními výsledky.

5.1 Obecný popis metody
V rámci PS členové analyzovali problémy a jejich příčiny pro jednotlivá témata. Tzn., že pro
každé téma byl zvolen jeden jádrový problém a k němu byla přiřazena cílová skupina, které se
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problém dotýká. Dále byly se členy pracovní skupiny hledány příčiny tohoto problému
z hledisek již zmiňované cílové skupiny, majitelů aktiv a lokálního hlediska.
Charakteristika cílové skupiny byla vždy verifikována v každé tematické skupině, proto zde
došlo k drobnějším odchylkám. Nicméně vždy je v rámci každé tematické kapitoly popsána
zároveň bližší specifikace, koho pod danou cílovou skupinu v rámci konkrétního tématu zařadit
(kdo je tak na území Krnova vnímán).
Pracovní skupina dále prostřednictvím uvedené metody sdělovala, jaké jsou příčiny jádrového
problému z hlediska cílové skupiny, hlediska místních aktérů, lokálního hlediska a
systémového hlediska. Poté následovala verifikace priorit uvedených v SPSZ města Krnova
2015 – 2018, zdali zde uvedené priority jsou zohledněny i nadále ve stromu problému a příčin
či nikoliv. Ověřování platnosti priorit probíhalo jak prezenčně, tak korespondenčně. Díky tomu
je z následujících kapitol zřejmé, zdali původní priority byly naplněny nebo nadále přetrvávají
nebo již nejsou aktuální.
Aktuální priority pro SPSZ 2020 - 2023 byly definovány na základě vyhodnocení dopadů a
stanovených cílů vedoucích k řešení se zohledněním současných kapacit města Krnova a
zainteresovaných partnerů.
Priority v oblasti bydlení a dluhové problematiky byly následně detailně propracovány a
samostatně zpracovány v TAP 2019-2022, na jehož základě je možno čerpat ve výzvě OPZ
KPSVL č. 52. Opatření definovaná v rámci SPSZ počítají s financováním z dalších volných zdrojů
OPZ, IROP či jiných zdrojů.
Nezbytné při nastavování opatření a cílů je udržení linie, kdy navrhovaná aktivita musí svým
zaměřením naplňovat cíle vyplývající ze stromu cílů a řešení, a tyto řešit v souladu
s definovanými problémy a příčinami v primárním stromě „problémů a příčin“. Z tohoto
důvodu nepředpokládáme, že navrhovaná opatření jsou odchýlena od skutečných potřeb
města Krnova. Rozsah cílů a opatření uvedených v návrhové části SPSZ současně reflektuje
existenci Střednědobého plánu rozvoje sociálních a návazných služeb města Krnova. SPSZ tak
nemá ambici řešit problematiku výlučně sociálních služeb poskytovaných na území obce.
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Naplňování navržených cílů a realizace jednotlivých opatření jsou odvislé od technických,
personálních i finančních kapacit obce i partnerů, proto může dojít k řešení cílů v pozdějších
obdobích implementace.

5.2 Soulad se strategickými dokumenty
SPSZ byl připravován v souladu s lokálními, regionálními i národními strategickými
dokumenty.
Na národní úrovni se jedná o:


Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020,



Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020



Strategií romské integrace 2015 – 2020



Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020.

Na regionální (krajské) úrovni je předložený dokument v plném souladu se:


Strategií integrace romské komunity Moravskoslezské kraje 2015 – 2020



Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na roky 2015 – 2020



Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského kraje 2017 – 2021.

Na lokální úrovni se jedná o:


Tematický akční plán města Krnova v oblasti dluhové problematiky a sociálního
bydlení na období 2019-2022



Čtvrtý střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb 2017-2020



Koncepci prevence kriminality města Krnova na léta 2020 – 2024



Strategický plán rozvoje města Krnova 2016-2023

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

ANALYTICKÁ ČÁST
Krátký sociodemografický popis obce a krátký popis jednotlivých oblastí sociálního vyloučení
v Krnově, tedy oblastí Bydlení, Zaměstnanost, Prevence sociálně-patologických jevů, je
uveden v příloze č. 2.
Výsledky stanovení problémů a příčin metodou stromování tak, jak je určily jednotlivé
pracovní skupiny a které dále sloužily pro určení jednotlivých návrhů a opatření, jsou uvedeny
pro jednotlivé oblasti v příloze č. 5.

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

NÁVRHOVÁ ČÁST
1. OBLAST BYDLENÍ
Při nastavování priorit a cílů SPSZ bylo vycházeno jak ze stávající Situační analýzy citované výše,
tak z předchozí Vstupní analýzy, ze Strategického plánu Krnov pro roky 2015 – 2018 a
z Výzkumu bytových kapacit města Krnova 2017, kdy bylo možné zreflektovat změny a posuny,
ke kterým v průběhu let docházelo.
Z výše uvedených důvodů byla oblast sociálního bydlení vybrána jako prioritní pro zpracování
Tematického akčního plánu, na jehož základě bylo možno čerpat prostředky k realizaci
opatření z výzvy OPZ KPSVL č. 52.
Návrhová část byla zpracována na základě výstupů Pracovní skupiny bydlení. Po analýze
problému bylo z pracovních skupin vybráno několik oblastí, které jsou v oblasti bydlení
prioritizovány:
-

Zvýšení dostupnosti kapacit pro realizaci sociálního bydlení

-

Prevence ztráty bydlení a udržení/zlepšení kvality stávajícího bydlení

-

Zlepšit bytové podmínky pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit na území města

-

Zlepšení sousedského soužití obyvatel města v SVL i mimo ně

-

Zlepšit podmínky pro poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením

Grafické znázornění vybraných prioritních oblastí:
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Oblast: Bydlení
1. Priorita:
1.1 Obecný cíl:
Očekávaná změna:

Opatření
1.1.1.

1.1.2.

Vytvořen systém sociální
bytové politiky na území
města – řešeno v rámci
TAP
Pravidelné
vytváření,
aktualizace a realizace
opatření v rámci Akčního
plánu
Koncepce
sociálního bydlení na
území obce – řešeno
v rámci TAP

Oblast: Bydlení
1. Priorita:
1.2 Obecný cíl:
Očekávaná změna:

Opatření
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Rekonstruován
azylový
dům pro rodiny s dětmi –
projekt
z předchozího
SPSZ, nyní k realizaci
Zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu
bydlení pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové
denní
centrum a noclehárna pro
lidi bez domova a zajištěno
přechodné ubytování pro
osoby
ohrožené
bezdomovectvím - projekt
z předchozího SPSZ, nyní
k realizaci
Rekonstruován
azylový
dům pro jednotlivceprojekt
z předchozího
SPSZ, nyní k realizaci

Zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním
vyloučením
Do roku 2023 bude nastaven systém sociální bytové politiky města
s cílem snížit počet osob ohrožených ztrátou bydlení

Město i zaangažovaní partneři naplňují opatření stanovená v rámci
Koncepce sociálního bydlení, která vedou ke zlepšení dostupnosti bydlení
pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31.12.2023

Město
ASZ

Fungující systém

ESIF,
obce,

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

Zpracované Akční
plány na jednotlivé
roky

ESIF, zahrnuto

Krnov,

rozpočet

Zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním
vyloučením
Do roku 2023 bude ve spolupráci obce a poskytovatelů sociálních
služeb snižován počet lidí bez domova a riziko bezdomovectví
pomocí propojení krizového a sociálního bydlení

Je realizována rekonstrukce azylových domů a zajištěn jejich chod; zvyšuje
se kvalita těchto služeb a je snižován počet lidí bez domova; je zajištěno
návazné bydlení pro vhodné klienty

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdro
j:

31.12.2021

Armáda spásy

Provedená
rekonstrukce azylového
domu

IROP

31.12.2032

Armáda spásy

31.12.2021

Armáda spásy,
město Krnov,

Počet
podpořených
rodin,
počet
podpořených osob
Rekonstrukce objektu

ESIF,
dotace
kraje,
obce
apod.
IROP, náklady
obce a NNO

31.12.2021

Armáda spásy

Provedená
rekonstrukce azylového
domu

IROP
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1.2.5

1.2.6

Zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu
bydlení pro jednotlivce
Zajištění
adekvátního
počtu bytů pro účely
návazného
bydlení
v souladu
s Koncepcí
sociálního bydlení na
území města Krnova

Oblast: Bydlení
1. Priorita:
1.3 Obecný cíl:

Očekávaná změna:

Opatření
1.3.1

1.3.2

Rekonstrukce
objektu
Stará, vznik 9 bytových
jednotek
v režimu
sociálního
bydlení
–
projekt
z předchozího
SPSZ, nyní k realizaci
Zajištění návazných služeb
pro obyvatele sociálních
bytů – řešeno v rámci TAP

Oblast: Bydlení
2. Priorita:
2.1 Obecný cíl:
Očekávaná změna:

Opatření
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Zřízení expertní skupiny
pro řešení budoucnosti
lokality
Vrchlického,
Mánesova, Alšova
Připravena urbanistická
studie budoucího řešení
lokality
Vrchlického,
Mánesova, Alšova
Poskytnuta individuální
podpora obyvatelům SVL
při přípravách na průběh
revitalizace

31.12.2023

Armáda spásy

Počet
osob

podpořených

31.12.2023

Město Krnov

Počet sociálních bytů,
počet osob

ESIF,
dotace
kraje,
obce
apod.
IROP,
SFRB,
další zdroje

Zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním
vyloučením
Do roku 2023 bude navýšen počet sociálních bytů na území města

Bude realizován projekt IROP k rekonstrukci bytů –budou k dispozici byty
v režimu sociálního bydlení; obyvatelům těchto bytů bude zajištěna
doprovodná sociální služba

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdro
j:

31.12.2021

Město Krnov

Počet sociálních bytů

IROP

31.12.2023

Město Krnov

Počet
osob

ESIF,
vlastní
náklady

podpořených

Zlepšit bytové podmínky pro obyvatele sociálně vyloučených
lokalit na území města
Do roku 2023 navrhnout systémová opatření vedoucí k zániku SVL
na území města a k zabránění vzniku SVL nových

Bude vhodným způsobem vyřešena budoucnost lokality Vrchlického,
Mánesova, Alšova

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdro
j:

31.12.2021

Město Krnov

Expertní skupina

Nevyžaduje
náklady

31.12.2023

Město Krnov

Připravena
studie

31.12.2023

Město Krnov

Počet
osob
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hotová

ESIF, jiné zdroje

podpořených

ESIF, jiné zdroje

Oblast: Bydlení
3. Priorita:
3.1 Obecný cíl:
Očekávaná změna:

Opatření
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Zlepšit soužití mezi obyvateli města v sociálně vyloučených
lokalitách i mimo ně
Zlepšit životní podmínky obyvatelům města díky podpůrným
aktivitám v oblasti participace a prevence konfliktů v soužití

Je zlepšeno soužití obyvatel v SVL i mimo ně; obyvatelé mají dostatek
informací o realizovaných a připravovaných aktivitách

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdro
j:

Realizace domovnictví ve
vybraných lokalitách na
území obce – řešeno
v rámci TAP
Zaveden systém včasné
detekce a řešení konfliktů
způsobených
problémy
v soužití – řešeno v rámci
TAP
Realizace komunitní práce
s obyvateli ve vybraných
lokalitách na území obce

31.12.2023

Město Krnov

Počet
osob

podpořených

ESIF

31.12.2023

Město Krnov

Počet
osob

podpořených

ESIF

31.12.2023

NNOs

Počet
podpořených
osob,
počet
realizovaných akcí

ESIF,
krajské
dotace, obecní
dotace, dotace
Úřadu
vlády,
jiné zdroje

Obyvatelé
lokalit
a
veřejnost
pravidelně
informováni
o
plánovaných opatřeních
města – řešeno v rámci
MKP2

31.12.2023

Město Krnov,
NNOs, ASZ

Počet vydaných článků,
realizovaných
vystoupení apod.

Nevyžaduje
náklady

Další konkrétní navrhované cíle a opatření v oblasti bydlení jsou definovány
v souvisejícím dokumentu – Tematický akční plán pro oblast dluhové
problematiky a sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022, který byl
schválen orgány obce v červnu 2019.

2

MKP – Místní komunikační plán schválen LP 20.12.2019
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Analýza rizik - Bydlení
Název rizika

Pravděpodobnost Závažnost

Nezájem subjektů o
přípravu opatření
vedoucích k posílení
kompetencí CS na trhu
práce

Střední

vysoká

Nedostatek
financí Střední
k realizaci
opatření/nevhodné
zdroje či podmínky výzev

vysoká
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Vyhodnocení

Prevence

Střední riziko Opatření
bylo
definováno pracovní
skupinou, ve které
participují
organizace,
které
s posilováním
kompetencí
CS
částečně pracují
Vysoké riziko Zajišťování informací
o
vhodných
dotačních
titulech
skrze
spolupráci
s ASZ;
projektové
poradenství

2. OBLAST ZAMĚSTNANOSTI
Návrhová část byla zpracována na základě výstupů Pracovní skupiny zaměstnanost.
Zodpovědná instituce v oblasti zaměstnanosti je prioritně Úřad práce ČR, který disponuje
kompetencemi při využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Po důkladné analýze
problému a jeho příčin bylo vybráno sedm oblastí, které jsou v Krnově z hlediska řešení
nezaměstnanosti vnímány jako oblasti s nejvyšší prioritou:
-

nedostatečná připravenost cílové skupiny pro trh práce, ztráta pracovních návyků,

-

nízká motivace cílové skupiny k práci, zadluženost, srážky ze mzdy a exekuce cílové
skupiny, nezájem splácet,

-

mzdová politika zaměstnavatelů (fixace mezd těsně nad hranicí minimální mzdy),

-

struktura volných pracovních míst na trhu práce neodpovídá specifickým potřebám
cílové skupiny,

-

práce načerno,

-

nedostatečná, vyčerpaná nabídka kvalifikovaných zaměstnanců,

-

nezájem zaměstnavatelů zaměstnávat osoby s problémy (dluhy, věk, nízké vzdělání
apod.), administrativní náročnost, nízké platové ohodnocení, odchod za lepšími
příležitostmi.
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Grafické znázornění vybraných prioritních oblastí:

Výstupy z vyhodnocení dosavadního strategického plánu, výstupy z pracovních skupin a
analýza příčin a problémů (tzv. stromy) se staly podkladem pro revizi strategického plánu,
který reaguje na problémy a jejich příčiny identifikované v Krnově. Některé cíle a opatření byly
reformulovány, některá komplexní opatření byla rozdělena do dílčích opatření, a také vznikla
zcela nová opatření vycházející z výstupů pracovní skupiny .
Oblast : Zaměstnanost
1. Priorita:
1.1 Obecný cíl:
Očekávaná změna:

Opatření
1.1.1.

1.1.2

Realizace prostupného
zaměstnávaní za pomocí
nástrojů APZ
Posílení kompetencí pro
vstup na trh práce
formou:
pracovního
poradenství, vzdělávání a
poskytování praxí pro
osoby
dlouhodobě
nezaměstnané
a

Příprava na profesní život a podpora úspěšnosti při vstupu na
trh práce
Posílení kompetencí osob dlouhodobě nezaměstnaných pro
vstup na trh práce.

Osoby dlouhodobě nezaměstnané budou lépe uplatnitelné na trhu
práce

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31.12.2023

Úřad
práce,
Město Krnov,
NNO, ASZ
Úřad
práce,
Město Krnov,
NNO

Počet
osob
zaměstnaných
s podporou APZ
Počet podpořených
osob

ESIF

31.12.2023
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ESIF,
krajské
dotace atd.

1.1.3

dlouhodobou
nezaměstnaností
ohrožené
Zvyšování
kvalifikace
cílové skupiny pro vyšší
flexibilitu na trhu práce

Oblast.: Zaměstnanost
2
Priorita:
2.1 Obecný cíl:
Očekávaná změna:

Opatření
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Zavedení
funkční
partnerské
sítě
institucí na podporu
zaměstnanosti
dlouhodobě
nezaměstnaných,
akcentující
provázanost
vzdělávání
a
úspěšnost na trhu
práce (vč. zapojení
odborných
škol,
učilišť a subjekty
zaměstnávající méně
kvalifikované
profese)
Zvýšení
počtu
krátkodobých
i
dlouhodobých
pracovních
příležitostí
poskytovaných
zaměstnavateli
působícími na území
obce pro osoby
sociálně vyloučené
nebo
sociálním
vyloučením ohrožené
Vznik
sociálních
podniků s pracovními
místy pro osoby z
cílové skupiny a
podpora stávajících
sociálních podniků
zaměstnávajících

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

počet osob

ESIF

Nové pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané
Do konce roku 2023 vytvořit nové pracovní příležitosti pro
dlouhodobě nezaměstnané

Je zaměstnáno více osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených a dlouhodobě nezaměstnaných; více osob z této CS si udrží
pracovní místa

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

Existence
partnerské sítě

Nevyžaduje náklady

31.12.2023

Město Krnov,
NNO,
ASZ,
zaměstnavatelé

Počet pracovních
pozic,
počet
zaměstnaných
osob

ESIF, krajské dotace
atd.

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

Počet sociálních
podniků, počet
pracovních pozic,
počet
zaměstnaných
osob

ESIF, krajské dotace
atd.; ROP
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2.1.4

2.1.5

2.1.6

osoby
z
cílové
skupiny
Podpora
zaměstnavatelů,
kteří zaměstnávají
lidi
v exekucích
(zvýšení znalostí a
kapacit pro dluhové
poradenství
zaměstnancům
a
řešení
dluhové
agendy ze strany
zaměstnavatelů) –
v rámci TAP
Podpora
cílové
skupině při udržení
zaměstnání: dluhové
poradenství
se
zaměřením
na
exekuce, srážky ze
mzdy,
stabilizaci
rodinného rozpočtu
po
nástupu
do
zaměstnání – řešeno
v rámci TAP
Podpora a stabilizace
cílové skupiny na
pracovním
místě
(např.
formou
mentoringu,
pracovní asistence
apod.)

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

Počet
podpořených
zaměstnavatelů

ESIF, krajské dotace
atd.

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

Počet
podpořených
osob

ESIF, krajské dotace atd

31.12.2023

Město Krnov,
NNO, ASZ

Počet
podpořených
osob, které si
udržely pracovní
místo alespoň 6
měsíců

ESIF, krajské dotace atd

Analýza rizik – zaměstnanost
Název rizika

Pravděpodobnost Závažnost

Nezájem subjektů o střední
přípravu
opatření
vedoucích
k posílení
kompetencí CS na trhu
práce

vysoká

Nedostatek
financí střední
k realizaci
opatření/nevhodné
zdroje či podmínky výzev

vysoká
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Vyhodnocení

Prevence

Střední riziko Opatření
bylo
definováno pracovní
skupinou, ve které
participují
organizace,
které
s posilováním
kompetencí
CS
částečně pracují
Vysoké riziko Zajišťování informací
o
vhodných
dotačních
titulech
skrze
spolupráci

Nezájem subjektů o Nízká
realizaci
sociálního
podnikání

vysoká

Malé riziko

Špatně
zpracovaný Nízká
projekt pro sociální
podnikání

vysoká

Malé riziko

Neprovázanost
a střední
nespolupráce institucí
při realizaci opatření

Vysoká

Střední riziko
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s ASZ;
projektové
poradenství
Tradice
sociálního
podnikání v regionu;
zajištění konzultační
podpory (ASZ a další);
předběžné zjištění
zájmu
Návaznost na již
úspěšně realizované
projekty;
Podpora
projektových
poradců ASZ
Navázání
na
již
existující struktury;
pokračování LP

3. OBLAST PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Grafické znázornění vybraných prioritních oblastí

Oblast: Prevence sociálně-patologických jevů
2. Priorita:
Snížený výskyt rizikového chování
1.1 Obecný cíl:

Snížit výskyt rizikového chování v souvislosti se závislostmi

Opatření

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob

ESIF,
krajské
dotace atd.

31. 2. 2023

NNO

Počet podpořených
osob

ESIF,
krajské
dotace atd.

Očekávaná změna:

1.1.1.

1.1.2.

Podpora a rozvoj CS
v rámci adiktologického a
návazného poradenství
Podpora
terénního
programu s uživateli drog

Závislé osoby budou mít dostatek informací a podpory k eliminace
svého rizikového chování

Oblast: : Prevence sociálně-patologických jevů
1. Priorita:
Snížený výskyt rizikového chování
1.2 Obecný cíl:
Snížit výskyt rizikového chování dětí a mládeže
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Očekávaná změna:

Opatření
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Bude rozšířena dostupnost a nabídka volnočasových aktivit pro děti a
mládež

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

Vybudováno zázemí pro
volnočasové
aktivity
NZDM v ulici Opavská
Zajištěn chod aktivit
v rámci NZDM Opavská

31.12.2021

NNO

Kolaudace zařízení

IROP

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob, počet aktivit

ESIF,
krajské
dotace atd.

Podpořeny volnočasové
aktivity
s dětmi
a
mladistvými v SVL
Rozšíření formy NZDM o
terénní práci s dětmi a
mladistvými

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob, počet aktivit

ESIF,
krajské
dotace, apod.

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob

ESIF,
krajské
dotace, apod.

Oblast: Prevence sociálně-patologických jevů
1. Priorita:
Snížený výskyt rizikového chování
1.3 Obecný cíl:
Snížit výskyt rizikového chování v souvislosti s trestnou činností
Očekávaná změna:

Opatření
1.3.1.

1.3.2.

Realizace
probačního
programu pro mladistvé
osoby
Realizace probačního a
resocializačního
programu pro dospělé

Mladistvým a dospělým osobám bude umožněna podpora v rámci
probačních a resocializačních programů

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob

ESIF,
dotace,
obce atd
ESIF,
dotace,
obce atd

krajské
dotace
krajské
dotace

Oblast: : Prevence sociálně-patologických jevů
2. Priorita:
Stabilita životní situace sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených rodin a osob
2.1 Obecný cíl:
Zajistit služby vedoucí ke stabilitě životní situace sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených rodin a osob
Očekávaná změna:

Opatření
2.1.1

2.1.2

Zajistit
odborné
poradenství
v rámci
problematiky domácího
násilí
Funkční systém opatření
k
řešení
předlužení
obyvatel - řešeno v rámci
TAP

Potřebným osobám je poskytována podpora v oblasti domácího násilí či
dluhové problematiky

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob

ESIF,
krajské
dotace, dotace
obce atd.

31.12.2023

NNO

Počet podpořených
osob atd.

ESIF,
krajské
dotace, dotace
obce atd.
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Oblast: Prevence sociálně-patologických jevů
3. Priorita:
Kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociálnímu začleňování
3.1 Obecný cíl:
Zlepšení podmínek pro poskytování služeb vedoucích
k sociálnímu začleňování
Očekávaná změna:

Opatření
3.1.1

3.1.2

Rekonstrukce zázemí pro
sociální služby – řešeno
v rámci
předchozího
SPSZ, nyní v realizaci
Zajištění
chodu
sociálních
služeb
zaměřených na prevenci
sociálně-patologických
jevů v rekonstruovaném
zařízení (ul. Hlubčická)

Zázemí služeb je pro klienty i pracovníky důstojné a uživatelsky přívětivé

Termín:

Zodpovědná
osoba:

Výstupy:

Náklady/zdroj:

31. 2. 2021

Město Krnov

Kolaudace zařízení

IROP

31.12.2023

NNO

Počet odpořených
osob, počet aktivit

ESIF,
krajské
dotace, dotace
obce atd.

Konkrétní navrhované cíle a opatření v oblasti dluhové problematiky jsou
definovány v souvisejícím dokumentu – Tematický akční plán pro oblast
dluhové problematiky a sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022, který
byl schválen orgány obce v červnu 2019.
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Analýza rizik – prevence kriminality
Název rizika

Pravděpodobnost Závažnost

Nedostatek financí k Nízká
pokrytí
služeb
a
programů pro osoby
zneužívající
návykové
látky

vysoká

Nedostatek
financí Nízká
k rekonstrukci
obou
zařízení (NZDM, zázemí
pro soc. služby)

vysoká

Nezájem klientů o služby Nízká
NZDM

vysoká

Nezájem
klientů
o
probační a resocializační
programy

vysoká

Nízká

Neprovázanost
a Nízká
nespolupráce institucí
při realizaci opatření
Nedostatek kvalitních vysoká
sociálních pracovníků a
dalších
odborných
pracovníků

střední

vysoká
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Vyhodnocení

Prevence

Střední riziko Organizace
již
v minulých
letech
prokázala schopnost
pokrýt
služby
finančně z různých
zdrojů;
navázána
spolupráce rovněž
s krajským úřadem
Nízké riziko
Oba projekty jsou již
podány
a
vyhodnoceny;
realizace by měla
začít probíhat na jaře
2020
Nízké riziko
Poptávka po službách
NZDM je dlouhodobě
vysoká
Nízké riziko
Návaznost na již
realizované
programy – prokázán
zájem klientů
Nízké riziko
Navázání
na
již
existující struktury;
pokračování LP
Vysoké riziko Riziko definováno i
v rámci
dílčích
problémů jádrového
problému
PS
prevence kriminality;
podpora
dalšího
vzdělávání
pracovníků; finanční
motivace
v rámci
podávaných projektů
apod.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
1. Strategický plán v době implementace
SPSZ je hlavním výsledkem fungování lokálního partnerství a spolupráce s ASZ. Je zpracován
na období do roku 2023, tedy téměř pro stejné období, po jaké bude trvat vzdálená komplexní
podpora lokality ASZ3.
Předpokladem úspěšné realizace opatření a naplnění stanovených cílů SPSZ je řízení procesů,
koordinace aktivit realizovaných zapojenými subjekty, monitoring těchto aktivit a jejich
průběžná i závěrečná evaluace. Průběžná evaluace pak poslouží jako efektivní vodítko při
stanovení dalšího směřování a plánování aktivit na následující období.

2. Role ASZ v implementaci SPSZ
Obecně lze konstatovat, že role ASZ je v průběhu implementace SPSZ zejména projektově
poradenská, koordinační, informační a vzdělávací. Implementační fáze pak lze podle druhu
aktivit rozdělit na 2 části. V první fázi bude úsilí směřováno k intenzivní podpoře žadatelů při
psaní projektových žádostí do KPSVL, k supervizi těchto žádostí a posuzování souladu těchto
žádostí se SPSZ. Za účelem podpory a edukace žadatelů v lokalitě budou realizovány
workshopy s projektovou tematikou.
Ve druhé fázi bude žadatelům poskytována diverzifikovaná podpora, zaměřena zejména na
poradenství při přípravě projektu k realizaci a během realizace. Zároveň bude probíhat
edukace žadatelů v podobě zprostředkování informací z dotačního kalendáře (ESIF, IROP),
představení výzev a jejich propagace v území. Součástí podpory bude snaha o uplatnění
projektových záměrů, které se neprosadí v KPSVL.

První etapa tzv. „intenzivní a komplexní podpory“ trvá cca 3 roky od podpisu Memoranda o spolupráci. Tato fáze spolupráce
v obci Krnov již proběhla. V následující fázi pokračuje podpora ze strany ASZ ve formě tzv. „vzdálené komplexní podpory“,
kdy je již realizace většiny aktivit přesunuta do kompetencí Manažera SZ a LP.

3
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3. Role obce Krnova v implementaci SPSZ
Obec Krnov, jakožto klíčový aktér a nositel strategie již v začátku spolupráce s ASZ zřídilo pozici
Manažera SPSZ. Struktura jeho zapojení na implementaci SPSZ v obou fázích kopíruje roli
konzultanta ASZ, avšak z hlediska potřeb města. Jeho hlavními úkoly jsou:
• spolupracovat se zástupci ASZ,
• monitorovat projektové aktivity,
• organizovat setkání realizátorů projektů,
• provádět servis pro město i LP,
• monitorovat potřeby obce a partnerů v oblasti sociálního začleňování
• průběžně vytvářet podklady pro vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit a následnou
přípravu vhodných opatření pro následující období.

4. Role lokálního partnerství
Plénum LP je nejvyšším orgánem LP. Jeho členové jsou statutární zástupci zapojených aktérů
(NNO, ÚP, MP, apod.), aktivně se zapojují do jednání Pléna. Koordinují postup v oblasti
sociálního začleňování v lokalitě, určují směřování LP, schvalují vznik a složení PS a berou na
vědomí výstupy z těchto skupin. Plénum LP má ve fázi vzdálené komplexní podpory rovněž
funkci koordinační v rámci přípravy a monitoringu projektů. Hlavními úkoly pak jsou:
-

monitorovat stav příprav a realizace projektů,

-

vyhodnocovat soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování,

-

doporučit případné změny koordinace projektů a také způsob realizace naplňování cílů
ze SPSZ,

-

koordinovat sběr podkladů, podává návrhy k projednání v oblasti revize SPSZ.
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Seznam zkratek v SPSZ
ASZ
CS
ESIF
IROP
KPSS
KPSVL
LP
MěÚ
MP
MPI
MPSV
NNO
NZDM
OPZ
ORP
PČR
PS
SA
SAS
SFRB
SPSZ
SVL
TAP
ÚP

Agentura pro sociální začleňovaní
Cílová skupina
Evropské strukturální a investiční fondy
Integrovaný regionální operační program
Komunitní plánovaní sociálních služeb
Koordinovaný přistup k sociálně vyloučeným lokalitám
Lokální partnerství
Městský úřad
Městská policie
Místní plán inkluze
Ministerstvo práce a sociálních věci
Nezisková organizace
Nízkoprahové zařízeni pro děti a mládež
Operační program zaměstnanost
Obec s rozšířenou působnosti
Policie České republiky
Pracovní skupina
Situační analýza
Sociálně aktivizační služba
Státní fond rozvoje bydlení
Strategicky plán sociálního začleňovaní
Sociálně vyloučená lokalita
Tematický akční plán
Úřad práce

Seznam příloh
Příloha č. 1 – Koordinovaný přístup k vyloučeným lokalitám
Příloha č. 2 – Popis sociálního vyloučení v obci Krnov
Příloha č. 3 – Vyhodnocení naplňování cílů a opatření SPSZ 2016-2018
Příloha č. 4 – Popis problémů a příčin
Příloha č. 5 – Financování SPSZ
Příloha č. 6 – Výstupní indikátory SPSZ
Příloha č. 7 – Kontextové indikátory výchozího stavu
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Příloha č. 1
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Město Krnov v letech 2016 – 2018 využilo možnosti realizovat své aktivity vedoucí ke zlepšení
situace sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob prostřednictvím
tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL). Vzhledem
k tomu, že Revize SPSZ se vztahuje k aktivitám, které byly prostřednictvím tohoto programu
realizovány, níže je uvedena alespoň jeho základní charakteristika.
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 ASZ.
KPSVL vychází z dosavadní praxe ASZ ze spolupráce s obcemi. ASZ postupuje podle prověřené
metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství (obec – úřady – NNO –
školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost, včetně obyvatel ohrožených
vyloučením či sociálně vyloučených, případně další relevantní aktéři) přes sestavení
Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování,
vč. revize plánu pro další období. Spolupráce obce a ASZ trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory
rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a
bezpečnostních) politik v obci se ASZ 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. Základním východiskem KPSVL na
úrovni konkrétní obce je SPSZ. Území SPSZ je v základě charakterizováno katastrálním územím
obce, s níž bylo podepsáno memorandum o spolupráci. (Metodika Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám)
Strategický plán sociálního začleňování 2015-2018 a návazný Strategický plán sociálního
začleňování 2020-2023 jsou jedny z výstupů činnosti práce při naplňování Koordinovaného

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Tohoto výstupu bylo dosaženo prostřednictvím
aktivní spolupráce města Krnova, Agentury pro sociální začleňování a dalších důležitých
lokálních aktérů.
KPSVL je určen obcím pro jednorázové (OPZ) využití nabízených finančních prostředků
prostřednictvím předem dané alokace. Nicméně na základě předávaných informací
prostřednictvím ASZ bylo umožněno, aby v rámci Operačního programu Zaměstnanost (výzva
52), v případě prokázané potřebnosti v území, mohlo být čerpáno z tohoto specifického
programu i následně. Potřebnost musí být doložena tzv. Tematickým akčním plánem, což je
strategický dokument obce, kde je identifikována potřebnost pro dané území. Jak již bylo
zmíněno v úvodu, v Krnově byl zpracován a schválen Tematický akční plán pro oblast dluhové
problematiky a sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022.

Příloha č.2
Popis sociálního vyloučení v obci Krnov
1. Nositel strategie – město Krnov1
Město Krnov se nachází v Moravskoslezském kraji. Leží přibližně 22 km severozápadně od
města Opavy a 18 km severovýchodně od města Bruntál, do jehož okresu náleží. Město Krnov
je obcí s rozšířenou působností. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov jsou
3 správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem (Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha).

Obrázek 1 Administrativní mapa SO ORP Krnov, zdroj ČSÚ

1

SA Krnov 03/2019

1.1.

Sociodemografické charakteristiky města k březnu 2019

Údaj o počtu obyvatel je základní a nejužívanější demografickou charakteristikou.
K 31. 12. 2017 žilo v Krnově celkem 23595 obyvatel, z nich 3388 bylo v předproduktivním věku
0 až 14 let, 15093 v produktivní věkové skupině 15 až 64 let a celkem 5114 obyvatel bylo ve
věku 65 a více let. Průměrný věk v obci činil 43,5 let. Ke stejnému datu statistiky ČSÚ evidovaly
relativně nevyrovnaný počet žen a můžu v poměru 12264 k 11331.

Počet obyvatel Krnova
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Graf 1 Počet obyvatel Krnova, zdroj ČSÚ

Počet obyvatel Krnova se dlouhodobě snižuje. K 31. 12. 2000 žilo ve městě celkem 25953. K 31.
12. 2017 byl tento počet o 2358 osob nižší, celkem k tomuto datu v Krnově bylo, výše
zmíněných, 23595 obyvatel.
Z položek pohybu obyvatel je s téměř stoprocentní přesností sledována bilance přirozenou
měnou, tj. počet narozených a zemřelých v obcích. Druhou složkou pohybu obyvatelstva je
bilance stěhování daná počty přistěhovalých a vystěhovalých.
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Přírůstek

Stav

hovalí

hovalí

přirozený

migrační

celkový

31.12.

298

350

469

-84

-119

-203

24315

231

259

362

474

-28

-112

-140

24175

2015

219

309

412

505

-90

-93

-183

23992

2016

229

296

412

575

-67

-163

-230

23762

2017

226

305

395

483

-79

-88

-167

23595

Celkem

1119

1467

1931

2506

-348

-575

-923

119839

Narození

Zemřelí

2013

214

2014

Tabulka 1 Sociodemografická data za město Krnov od roku 2013 do roku 2017, zdroj ČSÚ

Tabulka 1 shrnuje změny pohybu obyvatel v Krnově za posledních 5 let. Celkový záporný
přírůstek se z větší části skládá z osob, které opustily Krnov migrací (575).
Roční chod narozených se v Krnově ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2017
pohyboval od minima v roce 2013 - 2014 narozených až k maximu v roce 2007 – 307
narozených. Počty zemřelých se ve stejném období pohybovaly od 248 osob v roce 2000 až
k 325 v roce 2003.

Přírůstky obyvatel v Krnově
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Graf 2 Přírůstky obyvatel v Krnově v letech 2000 až 2017, zdroj ČSÚ

Minimální roční počet přistěhovalých byl registrován v roce 2002, kdy se do obce přistěhovalo 261
osob, a naopak maximální počet je evidován k letům 2015 a 2016, 412 osob. Vystěhovalí se pohybovali
od minimální hodnoty 316 osob v roce 2000 a maxima 575 osob z roku 2016.

Graf 3 Přírůstky obyvatel v Krnově v letech 2000 až 2017, zobrazené hodnoty jsou zobrazeny pouze u přírůstku celkového,
zdroj ČSÚ

Přirozený přírůstek od roku 2000 do roku 2017 byl, podobně jako přirozený přírůstek za
posledních 5 let, negativní a činil hodnotu -556. Migrační přírůstek činil -1568 a zatímco
přírůstek migrační byl v kladné hodnotě pouze v roce 2007 (24), přírůstek přirozený byl za celé
sledované období kladný celkem dvakrát – v roce 2007 (46) a 2009 (48). Celkový přírůstek tak
od roku 2000 do roku 2017 činil -2124 osob. Každý rok tak opustilo Krnov v průměru zhruba
20 obyvatel.
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24 940

24 658

24 518

24 315

24 175

23 992

23 762

23 595

4 422

4 292

4 223

4 134

4 031

3 887

3 745

3 737

3 610

3 629

3 593

3 577

3 529

3 499

3 496

3 463

3 424

3 388

18 181

18 138

18 124

18 144

18 103

18 037

17 983

17 970

17 879

17 689

17 513

17 014

16 686

16 324

16 020

15 720

15 317

15 093

3 350

3 283

3 307

3 269

3 308

3 358

3 413

3 504

3 601

3 741

3 834

4 067

4 303

4 492

4 659

4 809

5 021

5 114

obyvat

2000

Stav

el k 31.
12.
- v tom
ve
věku 0
- 14
- v tom
ve
věku
15 - 64
- v tom
ve
věku
65+

Tabulka 2 Sociodemografická data za město Krnov od roku 2000 do roku 2017, zdroj ČSÚ

Tabulka 2 zobrazuje celkové počty obyvatel v jednotlivých letech, které jsou dále rozděleny do
třech hlavních demografických kategorií dle věku:



Předproduktivní věková kategorie 0 – 14 let



Produktivní věková kategorie 15 – 64 let



Postproduktivní věková kategorie 65 a více let

Tabulka ukazuje zmíněné snižování celkového počtu obyvatel ve městě Krnov a s tím přímo
související změny ve všech věkových skupinách. Dlouhodobě klesá počet osob v produktivní
věkové skupině. Tito lidé opouštějí město stěhováním, a zároveň se přesouvají do dlouhodobě
rostoucí postproduktivní věkové skupiny. Ta se zvětšuje právě především na úkor osob ve věku
mezi 15 až 64 lety.

Graf 4 Vývoj věkových skupin v Krnově, zdroj ČSÚ

Lze konstatovat, že sociodemografické charakteristiky města Krnova za posledních 20 let, kdy
nedocházelo k žádnému výraznému zvětšování předproduktivní složky obyvatelstva ani
celkového počtu obyvatelstva, naplňují obecné trendy stárnutí populace a vylidňování
regionu, které popisuje například předpověď vývoje počtu obyvatel pro celý Moravskoslezský
kraj vypracovaná ČSÚ v roce 20142. Ta byla vytvořena do roku 2051 (s prahem projekce 1. 1.
2013). Krajská prognóza předpokládá podobně negativní vývoj celkové populace a počítá se
snížením počtu obyvatel z 1 226 600 v roce 2013 na 978 500 v roce 2051. Moravskoslezský
kraj by se tak měl stát čtvrtým nejlidnatějším krajem České republiky a jeho nynější třetí pozici
by měl převzít Jihomoravský kraj.

2

Dostupné online https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9

2. Popis sociálního vyloučení3
Od doby, kdy byla vypracována první vstupní analýza Krnova (Szczepaniková, Kubíčková, &
Kobová, 2013) proběhla v SVL na území města celá řada změn.
V lokalitě na ulicích Vrchlického, Mánesova a Alšova dochází k dlouhodobému vylidňování
domů. Jeden z domů při ulici Vrchlického je již zcela bez stálých obyvatel. Podobně se
proměnila i lokalita na křížení ulic Libušina a Stará. Jeden z domů je prázdný a očekává
rekonstrukci. Dva domy byly zrekonstruovány a fungují v systému prostupného bydlení
provozovaném místními neziskovými organizacemi.
Lokalita v ulici U Požárníků, jak podle názorů expertů z městského úřadu, tak i dle výpovědí
obyvatel okolních domů, již fakticky neexistuje. V okolí domu je klid a byly na něm provedeny
dílčí rekonstrukce. Stejně tak již nelze za SVL považovat ubytovnu TJ Lokomotiva na ulici
Bruntálská, kde se zcela proměnila cílová skupina.
Bytové domy na Albrechtická prošly rekonstrukcí a již nepůsobí dojmem SVL. I přesto experti
z městského úřadu popisovali lokalitu jako rizikovou. Na Albrechtické byl registrován vysoký
počet příjemců příspěvku na živobytí a i experti z městského úřadu upozorňovali na vysoký
počet sociálně vyloučených.

3

Převzato ze Situační analýzy města Krnova 2019.

Obrázek 2 Aktualizovaná mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit v Krnově,
zdroj ČÚZK a vlastní úpravy

Obrázek 2 zobrazuje rozmístění sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených
lokalit tak, jak ho zachytilo terénní šetření na jaře 2019:
1. SVL na ulicích Vrchlického, Mánesova a Alšova
2. SVL na křížení ulic Libušina a Stará
3. SVL Albrechtická
4. Ubytovna Hotel Praha
5. Ubytovna na Náměstí míru
6. Ubytovna v ulici Tyršova
7. Ubytovny v ulici Svatováclavská a Lázeňská
8. Ubytovna na ulici Karla Čapka
9. Městská ubytovna na ulici Chářovská
10. Azylový dům Armády spásy
11. Bytový dům č. p. 15 na ulici Textilní
Mapa na obrázku 2 již neeviduje SVL v ulici U Požárníků, ani ubytovnu TJ Lokomotiva na
Bruntálské ulici. Taktéž neeviduje místa s vyšším počtem příjemců příspěvku na živobytí, která

nemají souvislost s konkrétní sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou
lokalitou, například Sídliště Pod Cvilínem.
Ačkoliv počty lokalit v celkovém součtu spíše klesají, je třeba pro rozšíření kontextu sociálního
vyloučení na území města přidat i hlavní zjištění z dat ÚP, ČSÚ, data o zadlužení aj.
V Krnově dlouhodobě narůstá počet lidí v důchodovém věku. K 31. 12. 2017 bylo ve městě
evidováno celkem 5114 obyvatel nad 65 let věku. U této skupiny je vyšší riziko ohrožení
příjmovou chudobou. Do budoucna je třeba plánovat sociální služby právě s důrazem na zájmy
této cílové skupiny.
Rizikovou skupinou, která může zahrnovat právě i lidi důchodového věku, jsou lidé bydlící
v jednočlenných domácnostech. Takových bylo dle dat ČSÚ z roku 2011 celkem 3428, z toho
2982 osob žilo skutečně v samostatné domácnosti a 446 jednotlivců bydlelo společně s jinou
hospodařící domácností. Rizikové mohou být i neúplné rodiny, kterých bylo v roce 2011 na
území města evidováno celkem 1586.
V Krnově je dle dostupných dat z projektu Mapa exekucí vysoký počet osob v exekuci. V roce
2017 činil celkový počet osob v exekuci 2705. Exekucemi těchto osob nejsou zdaleka ovlivněni
pouze samotní dlužníci, ale i blízké osoby těchto dlužníků. Mohou jimi být závislé děti, partneři,
další členové společné domácnosti aj. Většina dlužníků měla vícenásobné exekuce.
Celkový počet příjemců dávek v hmotné nouzi, vyjma mimořádné okamžité pomoci,
v posledních třech letech klesal. Od prosince 2016 do prosince 2018 klesl počet příjemců
příspěvku na živobytí o 254 a počet příjemců doplatku na bydlení o 141. Podobně jako
v případě exekucí, i u hmotné nouze je třeba mít na paměti, že počty příjemců nedávají
skutečný počet osob v hmotné nouzi. Tento počet je vyšší a často zahrnuje například i osoby
v domácnosti příjemce apod.
Sociální vyloučení v různé míře působí i mimo nejviditelnější ohniska, která konceptualizujeme
jako sociálně vyloučené lokality, případně jako lokality s vyšším rizikem sociálního vyloučení.
Příkladem může být Sídliště pod Cvilínem, kde se na dvou ulicích nachází dohromady 17
příjemců příspěvku na živobytí, což lze dávat do souvislosti právě se sociálním vyloučením.
Podobně i ulice Opavská, E. Hakena apod. Nelze se rovněž domnívat, že například exekuce
kopírují výhradně území popsaných SVL.

3. Popis jednotlivých oblastí sociálního vyloučení v Krnově
3.1 Bydlení
Charakteristika lokality
Charakteristika města Krnov z kvantitativního i kvalitativního hlediska v oblasti bydlení v jisté
míře porovnávala výstupy z předchozích realizovaných výzkumů na území města Krnova. Proto
dále uvedené výstupy, ze Situační analýzy z března 2019 poukazují na kontext vývoje v lokalitě,
kdy oproti vstupní analýze Krnova z r. 2013 (Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová, 2013)
proběhla řada změn (viz. Kapitola Popis sociálního vyloučení).
Některé části výzkumu byly doplněny i o výstupy ze setkání pracovní skupiny zaměřené na
bydlení. Informace uvedené v analýze byly metodami strategického plánování upřesněny a
dále použity pro definování priorit stávajícího strategického dokumentu.
Velmi detailně se popisem sociálně vyloučených lokalit a problematiky bydlení zabývá Situační
analýza Krnov 2019 a také speciálně zaměřený Výzkum bytových kapacit v Krnově (2017). Pro
konkrétní popis odkazujeme tedy na tyto dokumenty.4
Výše uvedené dokumenty se shodují v tom, že oblast bydlení je v Krnově prioritou k dalšímu
řešení. V dokumentu Výzkum bytových kapacit je uveden velmi detailní popis bytového fondu
na území města, různých typů bydlení v rámci bytového fondu města a způsobů nakládání
s tímto bytovým fondem, popis pravidel přidělování bytů včetně určení problémových oblastí.
Jsou zde kapitoly popisující jednotlivé cílové skupiny sociálního bydlení a definice problémů
vznikajících v oblasti zajištění bydlení těmto osobám. V závěru je uvedena řada doporučení
pro další řešení bytové problematiky, z nichž některá byla rovněž zahrnuta do stanovení cílů
v oblasti bydlení.

4

https://www.krnov.cz/koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam/d-23736/p1=20805

3.2 Zaměstnanost
Charakteristika lokality
Míra nezaměstnanosti je v Krnově dlouhodobým problémem. K 31. 12. 2018 byl podíl
nezaměstnaných osob v ČR ve výši 3,1 %, zatímco v Krnově 6,1 %5.
Počet uchazečů o zaměstnání na území města Krnova evidovaných na ÚP byl k 31. 12. 2018
celkem 963. Nad 6 měsíců bylo v evidenci 512 uchazečů, počet nejrizikovějších, tzv.
dlouhodobých uchazečů o zaměstnání činil 392. Z celkového počtu uchazečů mělo 335 osob
základní vzdělání.6
V úzké vazbě na evidenci na ÚP je také výplata dávek v hmotné nouzi. V prosinci 2018 bylo v
Krnově vyplaceno celkem 420 příspěvků na živobytí a 221 doplatků na bydlení 7.
Z dlouhodobého horizontu lze pozorovat pokles počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání,
jak je vidět v tabulce níže. Při srovnání dat z období od června 2014 do dubna 2015 8 bylo v
Krnově evidováno průměrně 2013 uchazečů o zaměstnání. Také u dlouhodobé evidence došlo
k významnému poklesu (je potřeba upozornit, že v období 2014–2015 byla sledována délka
evidence nad 5 měsíců a v roce 2019 délka evidence nad 6 měsíců).
Krnov
počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání
déle než 5 měsíců / 6 měsíců

data za období červen
2014 až duben 20159
2013

déle než 12 měsíců
počet osob bez vzdělání nebo se
základním vzděláním

data k
31. 12. 201810
963

1 557
(5 měsíců)
1 210

512
(6 měsíců)
392

636

335

Tabulka 3 Srovnání počtů evidovaných uchazečů o zaměstnání

5

Úřad práce ČR [online]. Statistiky nezaměstnanosti. [cit. 15. 05. 2019]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

Agentura pro sociální začleňování (2019). Situační analýza Krnov. Analýza sociálního vyloučení na území
města.
7
tamtéž
8
Strategický plán sociálního začleňování Krnov 2015 – 2018.
9
Strategický plán sociálního začleňování Krnov 2015 – 2018.
10
Agentura pro sociální začleňování (2019). Situační analýza Krnov.

6

3.3 Prevence sociálně-patologických jevů
Charakteristika lokality
Téma prevence sociálně-patologických jevů a prevence kriminality je v obci dlouhodobě velmi
akcentováno a podchyceno. Obec má v současnosti zpracovaný několikerý Plán prevence
kriminality 11, a to na období 2016-2019, a připravuje v současné chvíli další aktualizaci.
V roce 2019 ve městě probíhala anketa Vnímání pocitu bezpečí v Krnově, která je umístěna
mj. na webových stránkách obce.12
Vzhledem k tomu, že data Plánu prevence kriminality jsou právě aktualizována, uvádíme zde
základní data v oblasti trestné činnosti. 13
Území města je zahrnuto do obvodního oddělení PČR Krnov, které pokrývá rozsáhlé území o
celkové výměře 207 km2. Do tohoto území spadá 30 705 obyvatel.

Obrázek 3 Mapa zobrazující jednotlivá obvodní oddělení PČR dle tzv. indexu kriminality, zdroj Mapakriminality.cz

11

https://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=29260
https://www.krnov.cz/anketa-vnimani-pocitu-bezpeci-v-krnove-2019/d-30889/p1=21316
13
Zdroj Situační analýza Krnov 2019.
https://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=31279
12

Mapa z projektu Mapa kriminality 14 ukazuje hodnoty indexů kriminality v jednotlivých
obvodních odděleních PČR v rámci širšího regionu okolo Krnova (tmavěji zabarvená území
vykazují vyšší hodnoty tzv. indexu kriminality). Určujícím je období ledna 2019, z kterého byla
v době výzkumu poslední dostupná data. Index kriminality vyjadřuje počet spáchaných
trestných činů na 10 000 obyvatel.15
Obvodní oddělení Krnov vykazuje spíše střední index kriminality oproti jiným oddělením v
okolí. Za leden 2019 činil index kriminality 13,2 a byl tvořen celkem 42 trestnými činy
s objasněností ve 26 % případech. Oproti tomu celorepublikový index kriminality činil v témže
období 18,4 a tvořilo ho 19 247 trestných činů.

2015
2016
2017
2018

Počet trestných činů
579
559
414
432

Tabulka 4 Počty trestných činů v obvodním oddělení Krnov mezi lety 2015 až 2018

Tabulka 4 zobrazuje počty trestných činů v jednotlivých letech v období od roku 2015 do roku
2018. Počty trestných činů dlouhodobě klesaly, nejrazantnější úbytek lze spatřit mezi lety 2016
a 2017, kde meziroční rozdíl činí 145 trestných činů. V posledním roce sledovaného období
statistika zaznamenává mírný nárůst, který lze ale interpretovat i jako kulminaci trestných
činů.

14

Viz online http://www.mapakriminality.cz
Podrobnější metodologii a zdroje dat projektu Mapa kriminality lze najít online zde
http://www.mapakriminality.cz/o-aplikaci/#oAplikaciData
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Počet trestných činů v letech 2015 až 2018
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Graf 5 Počet trestných činů v letech 2015 až 2018, zdroj Mapa kriminality

Graf 5 přibližuje data z předchozí tabulky. Patrné je zde především zásadní snížení kriminální
činnosti mezi lety 2016 a 2017. Charakteristické je rovněž zastavení snižování kriminality a její
mírný nárůst, nebo spíše stagnace v roce 2018.
V oblasti sociálních služeb město také dlouhodobě komunitně plánuje. V současné době má
zpracovaný již Čtvrtý střednědobý plán sociálních a návazných služeb v Krnově 2017-2020. 16
Rovněž je zpracován Katalog sociálních služeb,17 ve kterém jsou popsány sociálních služby na
území obce včetně jejich kontaktů.
Dluhová problematika je v Krnově široce rozšířená oblast zasahující všechny oblasti života
dotčených obyvatel a jejich rodin. Ovlivňuje všechny oblasti života (bydlení, zaměstnanost,
zdraví, volný čas, mezilidské vztahy, vzdělání, výchovu dětí a další) dotčených obyvatel a
zprostředkovaně pak zasahuje do celé společnosti. V roce 2017 (novější data za rok 2018 jsou
k dispozici zatím pouze pro celé okresy) 18 se s exekucí potýkalo v Krnově 2 705 osob, tedy 13,2
% osob, což je o více než 3,5 p.b. více, než je průměr ČR. Alarmující jsou zejména exekuce
vedené proti mladým lidem mezi 18-29 lety (12 % z celkového počtu) a seniorům nad 65 let
(8,7 % z celkového počtu). Velkým problémem jsou kumulované exekuce - podíl dlužníků se 3
a více exekucemi je téměř 60 % (59,3 %), zatímco jednu exekuci registruje pouze 28 % dlužníků.
V průměru vychází na každého exekvovaného člověka cca 5 exekucí.
16

https://www.krnov.cz/planovani-socialnich-sluzeb/ms-6179/p1=20791
https://www.krnov.cz/planovani-socialnich-sluzeb/ms-6179/p1=20791
18
http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
17

Detailní analýza v oblasti dluhové problematiky je popsána v souvisejícím
dokumentu – Tematický akční plán pro oblast dluhové problematiky a
sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022, který byl schválen orgány obce
v červnu 2019.

Příloha č. 3
Vyhodnocení cílů a opatření SPSZ 2015-2018
Proces vyhodnocení probíhal v několika rovinách a do jeho vyhodnocení se zapojili relevantní
aktéři pracovních skupin. V rámci procesu vyhodnocování byl tedy stanoven nejen popis
realizace jednotlivých opatření, ale pracovní skupiny dále stanovovaly, která opatření jsou dále
vhodná k realizaci v následujícím období, zda jsou nejen relevantní vůči stanoveným
problémům, ale zda jsou také reálně proveditelná a financovatelná.
Níže je uvedena zjednodušená forma popisu vyhodnocení cílů a opatření v jednotlivých
oblastech.

Oblast 1.:

Bydlení

1. Priorita:
1.1. Obecný cíl:

Zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením
Do roku 2018 bude nastaven systém sociální bytové politiky města s cílem snížit počet osob
ohrožených ztrátou bydlení o 20 %

Specifický cíl (Opatření)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Vytvořen systém sociální bytové
politiky na území města
Proveden průzkum potřeb sociálního
bydlení ve městě
Vytvořena koncepce bytové politiky
města se zaměřením na sociální bydlení
Implementována ustanovení zákona o
sociálním bydlení

Stav realizace opatření

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ano

probíhá

Projednáno, probíhá; potřeba koordinátora
trvá

ano

realizováno

Proveden výzkum bytových kapacit v roce
2017 (ASZ; Topinka/Topinková)

ano

probíhá

Bude dokončena v roce 2020; v návazném
projektu se počítá s vytvořením Akčního
plánu

ne

nerealizováno

Legislativní překážka – zákon stále chybí

Oblast 1.:

Bydlení

1. Priorita:
1.2. Obecný cíl:

Zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením
Do roku 2018 bude ve spolupráci města a poskytovatelů sociálních služeb snižován počet
lidí bez domova a riziko bezdomovectví u 55 domácností a 150 osob pomocí propojení
krizového a stabilního bydlení
KPSVL
Rozsah
Stav realizace opatření
projekt
realizace
opatření

Specifický cíl (Opatření)

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Navýšen počet krizových bytů města o
1 pro rodiny s dětmi ohroženými
bezdomovectvím do doby než bude
vytvořena kapacita v azylovém domě
(viz 1.2.2.)
Rekonstruován azylový dům pro rodiny
s dětmi a zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu bydlení pro 15
rodin s dětmi.

Přesunuto Nízkoprahové denní
centrum a noclehárna pro lidi bez
domova a zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu bydlení
Zajištěno přechodné ubytování pro
osoby ohrožené bezdomovectvím
v městské ubytovně a návazný program
vedoucí ke stabilnímu bydlení.
K dispozici 8 tréninkových bytů pro
cílovou skupinu s doprovodným
terénním programem
Dáno k dispozici 15 městských bytů pro
tréninkové bydlení klientům
poskytovatelů sociálních služeb (cca 5
ročně)

ne

nerealizováno

ano

probíhá

ano

probíhá

ano

probíhá

ano

připravuje se

ne

probíhá

Zatím kapacity dostačující

V roce 2019 podána žádost o dotaci na
postupnou rekonstrukci Azylového domu
pro matky s dětmi vždy po jedné bytové
jednotce. Plán - 2019-2020 zpracovat
projektovou dokumentaci na celkovou
rekonstrukci AD matky s dětmi na bytové
jednotky a realizace 1 bytové bezbariérové
jednotky.
Byl prodán projekt do výzvy č.82 IROP.
Projekt byl v průběhu roku 2019 schválen a
v lednu 2020 byla zahájena rekonstrukce
objektu s termínem dokončení 18. 1. 2021.

naplňováno projektem Města Krnova,
návazný program budou řešit sociální byty
města, pokud bude schválen projekt IROP
rekonstrukce Stará 7.
Podán projekt IROP; realizace se očekává
od roku 2020, 10 soc. bytů, pojem TB
nebude realizován – není pro město
relevantní
v současné době nevzešel požadavek ze
strany poskytovatelů soc. služeb na
tréninkové bydlení. Pouze SD plánuje pro
své klienty a osoby, které o ně pečují.
Pečující stárnou, ubývají jim síly a je
potřeba řešit, co dál.
SD poptává dvoupokojový bezbariérový byt
– uvažuje se o DPS. Zatím si klient hledá
sám. viz komunitní plán cíl č.5

Oblast 1.:

Bydlení

1. Priorita:
1.3. Obecný cíl:

Zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením
Do konce roku 2018 bude navýšen počet sociálních bytů města, neziskových organizací (a
soukromých majitelů) v Krnově o 38 v souladu s požadavky zákona o sociálním bydlení

Specifický cíl (Opatření)

1.3.1
1.3.2

K dispozici 23 nových tréninkových
bytů s podpůrným programem
K dispozici 15 městských bytů pro
ohrožené cílové skupiny (zejména
osoby omezené ve svéprávnosti, u
kterých je stanoveno opatrovníkem
město Krnov a pro osoby po výkonu
trestu)

Stav realizace opatření

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ano

probíhá

byl podán projekt do IROP na rekonstrukci
10 bytových jednotek v rámci soc. bydlení je v hodnocení (viz opatření 1.2.5 a 1.2.6) –

ano

probíhá

Prozatím nebyly uvolněny byty pro tuto
cílovou skupinu, požadavek trvá, cca na 5
bytových jednotek

Oblast 1.:

Bydlení

2. Priorita:
2.1. Obecný cíl:

Rozvinout stávající opatření v oblasti prevence ztráty bydlení
Město aktivně koordinuje relevantní partnery s cílem snižování rizika ztráty bydlení u
ohrožených cílových skupin

Specifický cíl (Opatření)

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Soukromí vlastníci zapojeni do systému
včasné detekce dluhů souvisejících
s bydlením (koordinace viz 1.1.1.)
Ve spolupráci města a Kop ÚP
předcházeno ztrátě bydlení u 100 osob
bydlících na ubytovnách v souvislosti
s novelou zákona o pomoci v hmotné
nouzi
Posilovány služby prevence - terénní
programy, OSP, opatrovnictví (v
souladu s Oblastí 4 SPSZ a KPSS)

Stav realizace opatření

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ne

probíhá

soukromí vlastníci spolupracují se sociálním
odborem MěÚ Krnov

ne

probíhá

probíhá v rámci systému spolupráce NNO a
odboru sociálního MěÚ Krnov

služby prevence jsou ve stávajícím rozsahu
dostatečné

ne

Oblast 1.:

Bydlení

3. Priorita:
3.1. Obecný cíl:

Zlepšit bytové podmínky pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit na území města.
Do roku 2018 se díky revitalizaci a podpůrným aktivitám zlepší bytové podmínky pro
nejméně 15 domácností z lokality Vrchlického, Mánesova, Alšova.

Specifický cíl (Opatření)

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Připravena urbanistická studie
budoucího řešení lokality
Podpořeno přestěhování vybraných 5
domácností do běžné zástavby města
Zahájena revitalizace lokality
Poskytnuta individuální podpora 200
obyvatelům SVL při přípravách na/
v průběhu revitalizace.

Stav realizace opatření

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ne

nerealizováno

ne

probíhá

ne

nerealizováno

řešeno v rámci stávajícího opatření pro
pronajímání bytů 3/2019
Zatím není známo politické rozhodnutí o
budoucnosti lokality

ne

probíhá
částečně

v současné době dochází k postupnému
snižování počtu obyvatel v rámci SVL

Zatím není známo politické rozhodnutí o
budoucnosti lokality

Oblast 1.:

Bydlení

4. Priorita:
4.1. Obecný cíl:

Zlepšit soužití mezi obyvateli města v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně
Od roku 2016 se díky podpůrným aktivitám v oblasti participace a prevence konfliktů
v soužití zlepší životní podmínky nejméně 500 obyvatelům města.

Specifický cíl (Opatření)

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

Stav realizace opatření

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Zahájena realizace domovnictví
nejméně ve 4 vchodech na Vrchlického,
Mánesova, Alšova a 3 vchodech na
Albrechtické
Zahájena realizace komunitní práce se
150 obyvateli v lokalitách Vrchlického,
Mánesova, Alšova a Albrechtická

Zaveden systém včasné detekce a
řešení konfliktů způsobených problémy
v soužití (také za využití externího
mediátora)
Obyvatelé lokalit a veřejnost
pravidelně informováni o plánovaných
opatřeních města

nerealizováno

Bude realizováno v rámci navazujícího
projektu města pozice domovníků
preventistů

ano

realizováno

Byl připraven projekt KPSVL, následně od
něj ustoupeno; realizováno mimo KPSVL
organizací Eurotopia od roku 2017 v rámci
dotačního titulu ÚV – Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce a dotace
z MSK – Podpora komunitní práce
v sociálně vyloučených lokalitách MSK:
v roce 2018 zapojeno 27 dospělých a
26dětí, v roce 2019 26 dospělých a 32 dětí.

ne

realizováno
částečně

Realizováno částečně v rámci terénní práce
obce a organizace Eurotopia (terénní
práce, komunitní práce); dále také zajistí
navazující projekt v rámci KPSVL (TAP)

realizováno
částečně

Realizováno částečně v rámci terénní práce
obce a organizace Eurotopia (terénní
práce, komunitní práce)a mediálních
výstupů; dále také zajistí další návazný
projekt KPSVL (TAP)

ne

ne

Oblast 1.:

Bydlení

5. Priorita:

Zlepšit podmínky pro poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením

5.1. Obecný cíl:

Od roku 2017 dojde ke zlepšení stavu infrastruktury budov u poskytovatelů soc. služeb
pracujícími s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Specifický cíl (Opatření)

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Rekonstruován azylový dům pro
jednotlivce a zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu bydlení pro 45
osob (AS)
Rekonstruován azylový dům pro rodiny
s dětmi a zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu bydlení pro 15
rodin s dětmi (AS)

Přesunuto Nízkoprahové denní
centrum a noclehárna pro lidi bez
domova a zajištěn návazný program
vedoucí ke stabilnímu bydlení (AS)
Zkvalitnění zázemí služby Sociálně
terapeutické dílny a Ranné péče.
Vybudování zázemí pro službu Podpora
samostatného bydlení a Sociální
rehabilitace, včetně bezbariérového
přístupu, Hlubčická 9, Krnov

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ne

nerealizováno

ano

probíhá

ano

probíhá

ano

probíhá

Stav realizace opatření

V plánu v příštích letech, dle vypsaných
výzev
V roce 2019 podána žádost o dotaci na
postupnou rekonstrukci Azylového domu
pro matky s dětmi vždy po jedné bytové
jednotce. Plán - 2019-2020 zpracovat
projektovou dokumentaci na celkovou
rekonstrukci AD matky s dětmi na bytové
jednotky a realizace 1 bytové bezbariérové
jednotky (viz. Opatření 1.2.2.)
Byl prodán projekt do výzvy č.82 IROP.
Projekt byl v průběhu roku 2019 schválen a
v lednu 2020 byla zahájena rekonstrukce
objektu s termínem dokončení 18. 1. 2021.

byl podán projekt do IROP - je v hodnocení,
vzhledem k podmínkám výzvy do projektu
zakomponováno jen zázemí pro sociální
rehabilitaci

5.1.5

5.1.6

Vybudování zázemí pro službu Sociálně
aktivizační služba, Dvořákův okr.21,
Krnov (SD)
Zkvalitnění zázemí služby denní
stacionář pro osoby se zdravotním
postižením SPC F 54, Krnov (SD)

ne

ne

realizováno

částečně
proběhlo a
probíhá

Realizováno z vlastních prostředků
poskytovatele
proběhlo jen řešení nejnutnějších oprav a
úprav z vlastních prostředků poskytovatele
služby a majitele objektu, Města Krnov.
podzim 2016 - kompletní oprava rozvodů
tepla po celé budově (náklady Města)
2018 - probíhala oprava některých částí
střechy (na náklady Města)
Nutná je oprava elektroinstalace - v jednání
s p. Andršovu. Plán jaro 2019 projektová
dokumentace na elektroinstalaci a pak
postupná výměna
2019 - proběhne na náklady poskytovatele
oprava (kompletní rekonstrukce)
poškozené stěny atria

Oblast 3.:

Zaměstnanost

1. Priorita:
1.1. Obecný cíl:

Posílit kompetence dlouhodobě nezaměstnaných pro vstup na trh práce.
Do roku 2018 posíleny kompetence pro vstup na trh práce u 120 dlouhodobě
nezaměstnaných osob

Specifický cíl (Opatření)

1.1.1
1.1.2

Zahájena pilotní realizace prostupného
zaměstnávaní za pomocí nástrojů APZ
60 dlouhodobě nezaměstnaným
osobám posíleny kompetence pro
vstup na trh práce formou
individuálního poradenství, vzdělávání
a praxe

Stav realizace opatření

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ne

nerealizováno

počet dlouhodobě nezaměstnaných se
snížil, hledá se vhodný realizátor

ne

nerealizováno

počet dlouhodobě nezaměstnaných se
snížil, hledá se vhodný realizátor

Oblast 3.:

Zaměstnanost

2. Priorita:
2.1. Obecný cíl:

Vytvářet nové pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané.
Do roku 2018 zřízeno minimálně 48 podporovaných i nepodporovaných pracovních míst
pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Specifický cíl (Opatření)

2.1.1

2.1.2

Zavedena funkční partnerská síť na
podporu zaměstnanosti dlouhodobě
nezaměstnaných (viz 1.1.1.)
Nejméně pro 20 osob vytvořeny nové
pracovní pozice v rámci prostupného
zaměstnávání (viz 1.1.1.)

Stav realizace opatření

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ne

probíhá

počet dlouhodobě nezaměstnaných se
snížil, hledá se vhodný realizátor

ne

probíhá

počet dlouhodobě nezaměstnaných se
snížil, hledá se vhodný realizátor

2.1.3

2.1.4

Nejméně 20 osob najde pracovní
uplatnění po absolvování programu na
posílení kompetencí (viz 1.1.2.)
Podán projekt na vznik sociálního
podniku s minimálně 8 pracovními
místy pro osoby z cílové skupiny

ne

probíhá

počet dlouhodobě nezaměstnaných se
snížil, hledá se vhodný realizátor

ano

částečně
realizováno

Realizován 1 sociální podnik, podpořena 4
pracovní místa

Oblast 3.:

Zaměstnanost

2. Priorita:
2.2. Obecný cíl:

Vytvářet nové pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané.
Od roku 2016 město aktivně přistupuje k odstraňování bariér pro vstup na legální trh práce
pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Specifický cíl (Opatření)

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Zvýšen počet krátkodobých i
dlouhodobých pracovních příležitostí
pro osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené
Pilotně ověřeno pravidlo zaměstnávání
10 % dlouhodobě nezaměstnaných při
zadávání veřejných zakázek
Odstraňovány mýty a stereotypy
vedoucí k diskriminaci na trhu práce

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

Stav realizace opatření

ne

nerealizováno

Projekt podán, žadatel poté odstoupil

ne

nerealizováno

Nedojednáno v rámci obce

ne

nerealizováno

V současné době není relevantní,

Oblast 4.:

Prevence kriminality a rizikového chování

1. Priorita:
1.1. Obecný cíl:

Snížit výskyt rizikového chování
Do konce roku 2018 systemizována primární prevence na ZŠ a SŠ ve městě a vytvořena síť
spolupracujících subjektů pro řešení záškoláctví a šikany.

Specifický cíl (Opatření)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Realizováno dotazníkové šetření mezi
žáky ZŠ a SŠ

KPSVL
projekt

ne

probíhá

ne

probíhá

ne

probíhá

Realizovány programy všeobecné a
indikované primární prevence
rizikového chování

U 50 pedagogů a dalších pracovníků
působících ve vzdělávání rozvíjeny

Rozsah
realizace
opatření

Stav realizace opatření
Probíhá pravidelně 1x za rok (dle metodiky
VRCHA) od roku 2016
V případě potřeby je ve třídách realizováno
sociometrické šetření (PPP).
Všeobecná – probíhá průběžně, v celém
spektru témat rizikového chování – v rámci
ŠVP, ve spolupráci s pracovišti primární
prevence.
Indikovaná – je řešena, pokud je jedinec
nebo skupina vystaven/a působení výrazně
rizikových faktorů nebo došlo k rizikovému
chování – ve spolupráci s PPP
Každoročně je realizován dvoudenní
seminář Vzdělávání aktérů prevence
kriminality, od roku 2016, účastní se cca 25

– 30 pedagogů. Dále jsou realizovány
jednorázové vzdělávací akce (např. sexting,
šikana, klima ve škole,…)
Poznámka: 50 osob je nadhodnocený
počet.
ŠMP se každý rok účastní Konference
primární prevence (realizátor MSK).

kompetence v oblasti prevence
rizikového chování (viz Oblast 2)

1.1.4

1.1.5

Ověřen a v případě potřeby inovován
sytém prevence záškoláctví, včetně
skrytého (viz Oblast 2, 1.1.1.)
Vytvořena partnerská síť pro řešení
šikany na ZŠ a zavedena účinná
opatření vedoucí k omezení šikany a
jejímu systémovému řešení (viz 1.1.3.)

ne

ne

probíhá

probíhá

Školy mají zavedené postupy řešení.
Prevence záškoláctví je součástí ŠVP.
Školy postupují podle metodiky MŠMT,
ŠMP a výchovní poradci absolvovali
celodenní seminář na řešení šikany a
agrese u žáků.
V případě potřeby existuje funkční
spolupráce s Policií ČR a OSPOD a PPP.

Oblast 4.:

Prevence kriminality a rizikového chování

1. Priorita:
1.2. Obecný cíl:

Snížit výskyt rizikového chování
Do konce roku 2018 200 osobám s návykovým chováním poskytnuta odborná podpora v
rámci prevence a léčby závislostí.

Specifický cíl (Opatření)

1.2.1
1.2.2

90 osob podpořeno v rámci
adiktologického poradenství
Podpořeno 110 uživatelů drog v rámci
terénního programu

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ano

probíhá

ne

probíhá

Stav realizace opatření
V rámci projektu KPSVL realizoval
Krystalhelp Krnov. Projekt bude ukončen
31.3.2020; výstup bude naplněn
Realizuje Krystalhelp Krnov. Ročně
podpořeno cca. 90 klientů

Oblast 4.:

Prevence kriminality a rizikového chování

1. Priorita:
1.3. Obecný cíl:

Snížit výskyt rizikového chování
Do roku 2018 snižováno riziko opakované trestné činnosti u mladistvých a dospělých
formou probačních a resocializačních programů.

Specifický cíl (Opatření)

1.3.1

1.3.2

dsdsd

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

25 mladistvých se zúčastní probačního
programu

ne

probíhá

Podpořen vznik probačního a
resocializačního programu pro dospělé

ne

probíhá

Stav realizace opatření

Realizuje organizace Eurotopia. V roce
2019 se zúčastnilo 7 mladistvých klientů Program K2, návazné probační programy –
17 klientů.
Realizuje organizace Eurotopia. V roce
2019 se zúčastnilo 7 dospělých klientů v
rámci programu K2, 31 dospělých klientů resocializační program.

Oblast 4.:

Prevence kriminality a rizikového chování

2. Priorita:
2.1. Obecný cíl:

Zajistit dětem a mládeži dostupné a aktivní trávení volného času.
Do konce roku 2018 rozšířeny a zkvalitněny možnosti trávení volného času pro nejméně
320 dětí a mládeže ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Specifický cíl (Opatření)

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Zmapovány potřeby a bariéry v oblasti
trávení volného času dětí a mládeže ze
SVL
Podpořeny volnočasové aktivity s
dětmi ze SVL Vrchlického, Mánesova,
Alšova
20 žáků ZŠ ze sociálně znevýhodněného
prostředí se každoročně účastní letního
příměstského tábora
Realizovány nejméně 2 komunitní
aktivity v SVL ročně (viz Oblast 1)
Vybudováno adekvátní zázemí pro
volnočasové aktivity v NZDM na
Opavské 26 (také viz Oblast 2, 3.1.4.)
Vybudovány dětské hřiště v lokalitách
Vrchlického, Mánesova, Alšova (viz
Oblast 1, 3.1.3.) a na ulici Albrechtická

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ne

nerealizováno

ne
realizováno
ne
realizováno
ne
realizováno

ano

ne

Stav realizace opatření

Zajišťují NNO v rámci NZDM. V SVL
realizuje v rámci komunitní práce
Eurotopia.
realizace Eurotopia ;V rámci NZDM Caravan
proběhly jarní příměstský tábor, letní
příměstský tábor, letní pobyt, který byl
mimo jiným určen také dětem ze SVL
Realizováno v rámci komunitní práce –
Eurotopia . V roce 2019 realizováno celkem
5 větších aktivit (např. oslavy mezinárodní
dne Romů se zúčastnilo 160 osob).

probíhá

Projekt je v hodnocení

částečně
probíhá

Realizace Eurotopia; V rámci realizace
komunitní práce bylo po zimě v parku
namontováno pískoviště, byly nakoupeny
herní prvky, které dětem v lokalitě slouží k
aktivnímu trávení volného času, SVL
Albrechtická v přípravě.

Oblast 4.:

Prevence kriminality a rizikového chování

3. Priorita:

Vytvářet podmínky pro stabilní rodinné zázemí a předcházet zadlužování osob sociálně
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
Do konce roku 2018 stabilizována či zlepšena životní situace, zejména v oblasti sociální,
zdravotní a vztahové v 90 rodinách a u 530 osob.

3.1. Obecný cíl:
Specifický cíl (Opatření)

3.1.1

3.1.2
3.1.3

380 osobám poskytnuto odborné
sociální a právní poradenství
(ambulantní i terénní formou)

Zavedena pozice sociálně-zdravotního
pracovníka
30 rodin ročně podpořeno v rámci
odborného sociálního poradenství pro
rodiny s dětmi a návazných aktivit

KPSVL
projekt

Rozsah
realizace
opatření

ano

probíhá

ne

nerealizováno

ne
realizováno

Stav realizace opatření

realizovali NNO Lexikona a Eurotopia. V
rámci KPSVL projektu (lexikona) bylo ke
konci roku 2018 podpořeno 273 osob.
Mimo projekt podpořeno 627 klientů.
Organizace Eurotopia podpořila 132 klientů
za rok.
Potřebnost stále trvá, není kapacita
k realizaci.
V roce 2018: 120 rodin v rámci služeb
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., byly realizovány 2
pobyty pro rodiny s dětmi, účastnilo se 8

3.1.4
3.1.5

3.1.6

3.1.7
3.1.8

Vytvořena síť spolupracujících subjektů
v oblasti péče o rodinu a dítě (viz 3.1.3.)
150 ohroženým seniorům v
předdůchodovém věku poskytnuta
informace o rizicích zadlužování a
návazné odborné poradenství
Zajištěna dostupnost odborného
poradenství pro oběti domácího násilí a
oběti trestných činů

Zvýšena kvalita a dostupnost služeb
vedoucí k sociální inkluzi
Nejméně 100 seniorům je poskytnuta
informace o rizicích a způsobech
ochrany před možným zneužitím
(zejména v oblasti finanční
gramotnosti, majetkové trestné
činnosti, domácího násilí apod.)

rodin s 16 dětmi, 4 interaktivních seminářů
se účastnilo 25 rodičů
ne

realizováno

Komunitní plánování + KPSVL

ano

probíhá

Projekty – Lexikona - KPSVL
ELPIS – slezská diakonie; klienti využívají
Poradnu pro oběti trestných činů
realizovanou PMS Bruntál).Poradna pro
oběti trestných činů realizovaná na PMS
Bruntál končí na jaře roku 2020.

ne

probíhá

ne

probíhá

Projekt NNO, poskytovatelé SS

probíhá

NNO Lexikona: přednášek pro
předseniorskou skupinu v rámci KPSVL se
zúčastnilo doposud celkem 192 osob
(konec r. 2018).

ano

Oblast 4.:

Prevence kriminality a rizikového chování

4. Priorita:
4.1. Obecný cíl:

Snížit míru diskriminace a interkulturního napětí ve městě.
Do konce roku 2018 posílen interkulturní dialog a informovanost ve vztahu k romské
menšině u 500 osob.

Specifický cíl (Opatření)

4.1.1

4.1.2

4.1.3

KPSVL
projekt

Realizovány akce na podporu
poznávání majority a romské minority
pro 120 rodičů a dětí

162 pomáhajících pracovníků se
zúčastní vzdělávacích aktivit v oblasti
sociální práce s cílovou skupinou,
multikulturní výchovy, diskriminace a
lidských práv
Zvýšena informovanost osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí o
právech a povinnostech

Rozsah
realizace
opatření

ne

částečně
probíhá

ne

realizováno

ne

částečně
probíhá

Stav realizace opatření
Realizuje Eurotopia – aktivity zaměřené na
propojování majority s minoritou.
Každoročně se děti i dospělí ze SVL účastní
Talentové soutěže a Pěvecké a výtvarné
soutěže v Opavě, jejichž hlavním cílem je
právě umožnění vzájemného dialogu.
Mnoho dětí ze SVL zde aktivně vystupuje.
Další obdobnou akcí byla oslava
Mezinárodního dne Romů v Krnově,
v parku na ulici Vrchlického, které se
účastnilo 160 osob.
Vzdělávání SP je realizováno standardně
dle zákona 108/2006. Dále pracovníci
Eurotopia prošli výcvikem MSK v rámci
výcviku Komunitní práce v kontextu SVL.
Organizace se aktivně angažuje v oblasti
metod komunitní práce (spolupráce s OSU,
FSS) a výzkumech v SVL.
realizováno průběžně (osoby ze
znevýhodněného prostředí mají nárok na
bezplatné právní poradenství zajišťují NNO
a obec)

Příloha č. 4
Popis problémů a jejich příčin

1. OBLAST BYDLENÍ
Jádrový problém: Jednotlivci a domácnosti žijí v nevyhovujícím bydlení a jsou ohroženi
ztrátou bydlení
Jako jádrový problém byla členy pracovní skupiny definována chudoba cílové skupiny
v důsledku vysokého podílu nezaměstnaných osob, které jsou sociálně vyloučeny nebo
ohroženy sociálním vyloučením.
Cílová skupina
Za cílovou skupinu považujeme v rámci problematiky bydlení cílové skupiny v rámci definice
Ethos. 1
Důraz dále klade pracovní skupina na následující cílové skupiny:

1

-

Nezaměstnané a nízkopříjmové osoby a domácnosti

-

Vícečetné rodiny

-

Osoby se zdravotním postižením, včetně duševního onemocnění

-

Osoby s nízkými příjmy

-

Rodiče samoživitelé (sólo rodiče s dětmi)

-

Osoby po VTOS

-

Mladí lidé opouštějící ústavní výchovu

-

Senioři

-

Lidé v před-seniorském věku

-

Předlužené osoby

-

Minority, migrující osoby v rámci ČR

-

Osoby žijící ve zdravotnických, ústavních zařízeních

-

Osoby závislé na návykových látkách

https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf

Z hlediska cílové skupiny bylo členy pracovní skupiny bydlení definováno široké spektrum
příčin. Mezi příčiny jádrového problému na straně cílové skupiny spatřují členové pracovní
skupiny problémové soužití jak mezi sousedy navzájem, tak i uvnitř domácností. Toto je
způsobeno širokým spektrem příčin, mezi které patří předsudky sousedů vůči cílové skupině
způsobené buď zažitou či přenesenou negativní zkušeností, v důsledku generalizace
negativních či nepravdivých informací o cílové skupině. Současně jsou uváděny rozdílné životní
zkušenosti jako jedna z příčin předsudků vůči cílové skupině.
Příčinami problémového soužití vnímala pracovní skupina také rizikový způsob života cílové
skupiny způsobený nadměrným užíváním látek s negativním dopadem na chování cílové
skupiny. Zde byla shoda na vyšší míře závislosti cílové skupiny na návykových látkách, z čehož
vyplývají další problémy, např. ztráta smyslu života či zvýšená potřeba odbourání stresu CS,
která se může projevit na zhoršeném sousedském nebo i domácím soužití.
Další příčinou kořene jádrového problému problémové soužití jak mezi sousedy navzájem,
tak uvnitř domácností byla definována jako nenaplněný volný čas dětí a dospělých, způsobený
nezaměstnaností, chudobou, sociálním vyloučením a obavami z diskriminace, což vyplývá z
nedostatku příležitostí pro trávení volného času dětí i dospělých, důsledkem je nezájem a
rezignace CS nad formou trávení volného času.
Posledním kořenem problémové soužití jak mezi sousedy navzájem, tak uvnitř domácností
jsou jako příčina uvedené různé životní zvyklosti, možnosti a příležitosti. K tomu dochází v
důsledku přeplněnosti bytů v důsledku nedostatku bytů adekvátní velikosti, které by
standardní bydlení větším rodinám umožňovaly. Zároveň je jako příčina uvedena i tradice
vícegeneračního soužití a některé jiné způsoby života, dle konkrétní CS.
Pracovní skupina jako další hlavní kořen (příčinu) jádrového problému stanovila nemožnost
získat standardní bydlení. Jeho hlavní příčinou je nedostatek cenově dostupných bytů
přiměřené velikosti. Jako podpříčiny z hlediska CS uvádí PS velké finanční nároky na velké byty,
které si rodiny nemohou dovolit. Další příčnou nedostatku dostupného bydlení je
osamostatnění dětí a případně rozvody rodičů a velká poptávka CS po městských bytech.

Další příčinou nemožnosti získat standardní bydlení je problémová historie rodiny (sousedské
konflikty, špatná platební historie, domnělé poškození bytu atd.). Jako další samostatná
příčina byla definována diskriminace a předsudky vůči cílové skupině.
Členové pracovní skupiny se také shodli na nedostupnosti bydlení pro CS z důvodu vysokého
prahu pro získání bydlení, a to jak u soukromých pronajímatelů, tak u bytů města. Tam může
být překážkou délka trvalého pobytu ve městě či podmínka bezdlužnosti.
Specifickou příčinou jádrového problému je oblast předluženosti, která přesahuje i do jiných
skupin a lze říci, že díky ní došlo k vytvoření samostatné oblasti, která nebyla v původním SPSZ
pojmenována, proto je rozvedena ve specifickém dokumentu, v Tematickém akčním plánu
2019-2022. Jako příčina jádrového problému je uvedena nepříznivá finanční situace cílové
skupiny, jejíž příčinou jsou nízké příjmy CS způsobené předlužeností, insolvencemi a exekucemi
CS. Jako další příčinou jsou uvedeny práce za minimální mzdu, nízké a neperspektivní
kvalifikace CS a jako jediný příjem domácnosti je uvedený příjem dávek. Samostatnou příčinou
je náhlý výpadek příjmu v domácnosti, který se však vázal na širší pojetí CS.
Nepříznivou finanční situaci CS také dle dalšího kořene ovlivňuje nízká finanční gramotnost
cílové skupiny a nedostatečná výuka finanční gramotnosti v rodinách stejně jako ve školách
(zde je provazba na Místní plán inkluze) a nepoměr výdajů v domácnosti oproti příjmům.
Příčinou jádrového problému domácností žijící v nevyhovujícím bydlení a ohrožených ztrátou
bydlení (vztahující se především ke ztrátě bydlení) je skutečnost, že většina CS žije
v domácnostech, které jsou ve špatném technickém stavu. Příčinou tohoto stavu jsou celkem
tři definované příčiny, a to: nedostatečné hygienické podmínky v bytech způsobené
neopravovaným bytovým fondem, nedostupnost kvalitního nesegregovaného a velikostně
přiměřeného bydlení, což způsobuje dlouhodobé pobyty CS na ubytovnách a zároveň nezájem
majitelů zlepšovat bytové podmínky s tím, že stávající stav je dostačující.
Poslední dvě příčiny jádrového problému z pohledu cílové skupiny jsou specifické zaměřením
na užší specifikaci cílové skupiny. Jedná se nejdříve o osoby vyžadující péči druhé osoby, kdy
příčina jádrového problému je stanovena jako riziko ztráty bydlení pro osoby závislé na péči
druhé osoby. Příčinou byla stanovena zejména malá kapacita služeb pro osoby vyžadující péči
druhé osoby ve více směrech. Druhá specifická příčina se vztahovala explicitně na seniory, kdy

příčina jádrového problému byla určena jako vysoká poptávka CS po bytech zvláštního určení
způsobena zejména zhoršujícím se zdravotním stavem, opouštěním stávajících bytů, atp.
Z hlediska majitelů aktiv byly stanoveny celkem čtyři hlavní příčiny jádrového problému
existence domácností v nevyhovujícím nebo nestandardním bydlení. Pracovní skupina se
shodla, že první příčinou je nedosažitelnost bydlení u soukromého pronajímatele způsobená
odmítáním přijmout do nájemného bydlení Romy na základě předchozí buď negativní nebo
přenesené zkušenosti. V případě přenesené zkušenosti se jedná, dle pracovní skupiny,
doslovně o diskriminaci. Jako druhá podpříčina bylo však také uvedeno, že cílová skupina
zpravidla ani nedosáhne na naplnění podmínek nájemního bydlení zadaných pronajímatelem
– např. není možné našetřit na vysokou kauci nebo není reálné platit vysoké nájemné.
Další příčinou jádrového problému byla uvedena i bytová politika některých pronajímatelů,
která je nestandardní. Pracovní skupina toto definovala jako zanedbávání péče o bytový fond
soukromníků (čímž se potvrzuje jádrový problém – nevyhovující bydlení), a zároveň
ubytovávání vícečetných rodin do malých prostor, tj. absence dostupných bytů přiměřené
velikosti, atp. Tato skutečnost se dále prolínala se systémovou příčinou jádrového problému.
Kromě jiného ubytovávání vícečetných rodin do malých prostor má za následek další hlavní
příčinu, a to jsou narušené sousedské vztahy.
Samostatnou tematizovanou příčinou jádrového problému z hlediska majitelů aktiv (hybatelů
změny) byla shoda na nesplnitelnosti podmínek pro získání městského bydlení, jehož
podpříčinou byla uvedena absence koncepce sociálního bydlení města. Zároveň jako druhá
hlavní podpříčina bylo uvedeno problematické nastavení pravidel pro CS v rámci získání
nájemního městského bydlení, jako je bezdlužnost CS, dlouhá doba bezdlužnosti a příliš dlouhá
doba délky trvalého pobytu v obci.
Z hlediska lokálního ve velké míře figurují jako příčiny jádrového problému zejména samotná
existence vyloučených lokalit způsobující stigmatizaci lokalit a obyvatel, kteří zde žijí.
Lokálním hlediskem ovlivňující jádrovým problém je i vliv pohraničí (respektive poloha města
Krnova v něm), což má za následek malou zakořeněnost obyvatel, nedostatek ekonomicky
výhodných příležitostí (což způsobuje odliv obyvatel).

Další podpříčinou jádrového problému je migrace obyvatel v rámci města způsobená
nedosažitelností stabilního bydlení, kdy cílová skupina opakovaně ztrácí bydlení a díky tomu
se stěhuje po území obce. Zároveň na pracovní skupině vznikla shoda na skutečnosti, že cílová
skupina, která již dříve z Krnova odešla, se opakovaně vrací z odlehlejších částí regionu díky
ztrátě bydlení v těchto regionech, kdy důvody ztráty jsou identické jako ve městě Krnově.
Mezi hojně diskutované podpříčiny patří nedostupnost bytového fondu ve městě způsobený
nízkým počtem velkých bytů, nevyjasněnost obce jak nakládat s některými byty způsobuje, že
se stávající byty dále nepronajímají a zároveň je příčinou absentující obnova bytového fondu
města.
Špatný hygienický stav objektů ve vybraných lokalitách je samostatně tématizován pracovní
skupinou, kdy příčiny ve velké míře kopírují již i ostatní hlediska, kde jsou tyto důvody také
uvedeny.

Detailněji je analýza v oblasti bydlení popsána v souvisejícím
dokumentu – Tematický akční plán pro oblast dluhové problematiky
a sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022, který byl schválen
orgány obce v červnu 2019.
2. OBLAST ZAMĚSTNANOSTI
Kvalitativní část analýzy problémů a jejich příčin vznikla aplikací metody logického rámce, tzv.
„stromováním“, která byla použita při jednání Pracovní skupiny zaměstnanost v období
listopad 2018–leden 2019, v průběhu února a března 2019 probíhala spolupráce na finalizaci
podkladů pracovní skupiny elektronickou formou.
Podkladem pro práci Pracovní skupiny zaměstnanost byly údaje ze Strategického plánu
sociálního začleňování Krnov 2015–2018. V rámci činnosti pracovní skupiny byl tento
strategický plán vyhodnocen a revidován, současně však probíhala formulace problémů,
opatření a jejich priorit na základě vyhodnocení aktuální situace v oblasti nezaměstnanosti v
Krnově.

Příloha č. 4
Popis problémů a jejich příčin

1. OBLAST BYDLENÍ
Jádrový problém: Jednotlivci a domácnosti žijí v nevyhovujícím bydlení a jsou ohroženi
ztrátou bydlení
Jako jádrový problém byla členy pracovní skupiny definována chudoba cílové skupiny
v důsledku vysokého podílu nezaměstnaných osob, které jsou sociálně vyloučeny nebo
ohroženy sociálním vyloučením.
Cílová skupina
Za cílovou skupinu považujeme v rámci problematiky bydlení cílové skupiny v rámci definice
Ethos. 1
Důraz dále klade pracovní skupina na následující cílové skupiny:

1

-

Nezaměstnané a nízkopříjmové osoby a domácnosti

-

Vícečetné rodiny

-

Osoby se zdravotním postižením, včetně duševního onemocnění

-

Osoby s nízkými příjmy

-

Rodiče samoživitelé (sólo rodiče s dětmi)

-

Osoby po VTOS

-

Mladí lidé opouštějící ústavní výchovu

-

Senioři

-

Lidé v před-seniorském věku

-

Předlužené osoby

-

Minority, migrující osoby v rámci ČR

-

Osoby žijící ve zdravotnických, ústavních zařízeních

-

Osoby závislé na návykových látkách

https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf

Z hlediska cílové skupiny bylo členy pracovní skupiny bydlení definováno široké spektrum
příčin. Mezi příčiny jádrového problému na straně cílové skupiny spatřují členové pracovní
skupiny problémové soužití jak mezi sousedy navzájem, tak i uvnitř domácností. Toto je
způsobeno širokým spektrem příčin, mezi které patří předsudky sousedů vůči cílové skupině
způsobené buď zažitou či přenesenou negativní zkušeností, v důsledku generalizace
negativních či nepravdivých informací o cílové skupině. Současně jsou uváděny rozdílné životní
zkušenosti jako jedna z příčin předsudků vůči cílové skupině.
Příčinami problémového soužití vnímala pracovní skupina také rizikový způsob života cílové
skupiny způsobený nadměrným užíváním látek s negativním dopadem na chování cílové
skupiny. Zde byla shoda na vyšší míře závislosti cílové skupiny na návykových látkách, z čehož
vyplývají další problémy, např. ztráta smyslu života či zvýšená potřeba odbourání stresu CS,
která se může projevit na zhoršeném sousedském nebo i domácím soužití.
Další příčinou kořene jádrového problému problémové soužití jak mezi sousedy navzájem,
tak uvnitř domácností byla definována jako nenaplněný volný čas dětí a dospělých, způsobený
nezaměstnaností, chudobou, sociálním vyloučením a obavami z diskriminace, což vyplývá z
nedostatku příležitostí pro trávení volného času dětí i dospělých, důsledkem je nezájem a
rezignace CS nad formou trávení volného času.
Posledním kořenem problémové soužití jak mezi sousedy navzájem, tak uvnitř domácností
jsou jako příčina uvedené různé životní zvyklosti, možnosti a příležitosti. K tomu dochází v
důsledku přeplněnosti bytů v důsledku nedostatku bytů adekvátní velikosti, které by
standardní bydlení větším rodinám umožňovaly. Zároveň je jako příčina uvedena i tradice
vícegeneračního soužití a některé jiné způsoby života, dle konkrétní CS.
Pracovní skupina jako další hlavní kořen (příčinu) jádrového problému stanovila nemožnost
získat standardní bydlení. Jeho hlavní příčinou je nedostatek cenově dostupných bytů
přiměřené velikosti. Jako podpříčiny z hlediska CS uvádí PS velké finanční nároky na velké byty,
které si rodiny nemohou dovolit. Další příčnou nedostatku dostupného bydlení je
osamostatnění dětí a případně rozvody rodičů a velká poptávka CS po městských bytech.

Další příčinou nemožnosti získat standardní bydlení je problémová historie rodiny (sousedské
konflikty, špatná platební historie, domnělé poškození bytu atd.). Jako další samostatná
příčina byla definována diskriminace a předsudky vůči cílové skupině.
Členové pracovní skupiny se také shodli na nedostupnosti bydlení pro CS z důvodu vysokého
prahu pro získání bydlení, a to jak u soukromých pronajímatelů, tak u bytů města. Tam může
být překážkou délka trvalého pobytu ve městě či podmínka bezdlužnosti.
Specifickou příčinou jádrového problému je oblast předluženosti, která přesahuje i do jiných
skupin a lze říci, že díky ní došlo k vytvoření samostatné oblasti, která nebyla v původním SPSZ
pojmenována, proto je rozvedena ve specifickém dokumentu, v Tematickém akčním plánu
2019-2022. Jako příčina jádrového problému je uvedena nepříznivá finanční situace cílové
skupiny, jejíž příčinou jsou nízké příjmy CS způsobené předlužeností, insolvencemi a exekucemi
CS. Jako další příčinou jsou uvedeny práce za minimální mzdu, nízké a neperspektivní
kvalifikace CS a jako jediný příjem domácnosti je uvedený příjem dávek. Samostatnou příčinou
je náhlý výpadek příjmu v domácnosti, který se však vázal na širší pojetí CS.
Nepříznivou finanční situaci CS také dle dalšího kořene ovlivňuje nízká finanční gramotnost
cílové skupiny a nedostatečná výuka finanční gramotnosti v rodinách stejně jako ve školách
(zde je provazba na Místní plán inkluze) a nepoměr výdajů v domácnosti oproti příjmům.
Příčinou jádrového problému domácností žijící v nevyhovujícím bydlení a ohrožených ztrátou
bydlení (vztahující se především ke ztrátě bydlení) je skutečnost, že většina CS žije
v domácnostech, které jsou ve špatném technickém stavu. Příčinou tohoto stavu jsou celkem
tři definované příčiny, a to: nedostatečné hygienické podmínky v bytech způsobené
neopravovaným bytovým fondem, nedostupnost kvalitního nesegregovaného a velikostně
přiměřeného bydlení, což způsobuje dlouhodobé pobyty CS na ubytovnách a zároveň nezájem
majitelů zlepšovat bytové podmínky s tím, že stávající stav je dostačující.
Poslední dvě příčiny jádrového problému z pohledu cílové skupiny jsou specifické zaměřením
na užší specifikaci cílové skupiny. Jedná se nejdříve o osoby vyžadující péči druhé osoby, kdy
příčina jádrového problému je stanovena jako riziko ztráty bydlení pro osoby závislé na péči
druhé osoby. Příčinou byla stanovena zejména malá kapacita služeb pro osoby vyžadující péči
druhé osoby ve více směrech. Druhá specifická příčina se vztahovala explicitně na seniory, kdy

příčina jádrového problému byla určena jako vysoká poptávka CS po bytech zvláštního určení
způsobena zejména zhoršujícím se zdravotním stavem, opouštěním stávajících bytů, atp.
Z hlediska majitelů aktiv byly stanoveny celkem čtyři hlavní příčiny jádrového problému
existence domácností v nevyhovujícím nebo nestandardním bydlení. Pracovní skupina se
shodla, že první příčinou je nedosažitelnost bydlení u soukromého pronajímatele způsobená
odmítáním přijmout do nájemného bydlení Romy na základě předchozí buď negativní nebo
přenesené zkušenosti. V případě přenesené zkušenosti se jedná, dle pracovní skupiny,
doslovně o diskriminaci. Jako druhá podpříčina bylo však také uvedeno, že cílová skupina
zpravidla ani nedosáhne na naplnění podmínek nájemního bydlení zadaných pronajímatelem
– např. není možné našetřit na vysokou kauci nebo není reálné platit vysoké nájemné.
Další příčinou jádrového problému byla uvedena i bytová politika některých pronajímatelů,
která je nestandardní. Pracovní skupina toto definovala jako zanedbávání péče o bytový fond
soukromníků (čímž se potvrzuje jádrový problém – nevyhovující bydlení), a zároveň
ubytovávání vícečetných rodin do malých prostor, tj. absence dostupných bytů přiměřené
velikosti, atp. Tato skutečnost se dále prolínala se systémovou příčinou jádrového problému.
Kromě jiného ubytovávání vícečetných rodin do malých prostor má za následek další hlavní
příčinu, a to jsou narušené sousedské vztahy.
Samostatnou tematizovanou příčinou jádrového problému z hlediska majitelů aktiv (hybatelů
změny) byla shoda na nesplnitelnosti podmínek pro získání městského bydlení, jehož
podpříčinou byla uvedena absence koncepce sociálního bydlení města. Zároveň jako druhá
hlavní podpříčina bylo uvedeno problematické nastavení pravidel pro CS v rámci získání
nájemního městského bydlení, jako je bezdlužnost CS, dlouhá doba bezdlužnosti a příliš dlouhá
doba délky trvalého pobytu v obci.
Z hlediska lokálního ve velké míře figurují jako příčiny jádrového problému zejména samotná
existence vyloučených lokalit způsobující stigmatizaci lokalit a obyvatel, kteří zde žijí.
Lokálním hlediskem ovlivňující jádrovým problém je i vliv pohraničí (respektive poloha města
Krnova v něm), což má za následek malou zakořeněnost obyvatel, nedostatek ekonomicky
výhodných příležitostí (což způsobuje odliv obyvatel).

Další podpříčinou jádrového problému je migrace obyvatel v rámci města způsobená
nedosažitelností stabilního bydlení, kdy cílová skupina opakovaně ztrácí bydlení a díky tomu
se stěhuje po území obce. Zároveň na pracovní skupině vznikla shoda na skutečnosti, že cílová
skupina, která již dříve z Krnova odešla, se opakovaně vrací z odlehlejších částí regionu díky
ztrátě bydlení v těchto regionech, kdy důvody ztráty jsou identické jako ve městě Krnově.
Mezi hojně diskutované podpříčiny patří nedostupnost bytového fondu ve městě způsobený
nízkým počtem velkých bytů, nevyjasněnost obce jak nakládat s některými byty způsobuje, že
se stávající byty dále nepronajímají a zároveň je příčinou absentující obnova bytového fondu
města.
Špatný hygienický stav objektů ve vybraných lokalitách je samostatně tématizován pracovní
skupinou, kdy příčiny ve velké míře kopírují již i ostatní hlediska, kde jsou tyto důvody také
uvedeny.

Detailněji je analýza v oblasti bydlení popsána v souvisejícím
dokumentu – Tematický akční plán pro oblast dluhové problematiky
a sociálního bydlení ve městě Krnově 2019-2022, který byl schválen
orgány obce v červnu 2019.
2. OBLAST ZAMĚSTNANOSTI
Kvalitativní část analýzy problémů a jejich příčin vznikla aplikací metody logického rámce, tzv.
„stromováním“, která byla použita při jednání Pracovní skupiny zaměstnanost v období
listopad 2018–leden 2019, v průběhu února a března 2019 probíhala spolupráce na finalizaci
podkladů pracovní skupiny elektronickou formou.
Podkladem pro práci Pracovní skupiny zaměstnanost byly údaje ze Strategického plánu
sociálního začleňování Krnov 2015–2018. V rámci činnosti pracovní skupiny byl tento
strategický plán vyhodnocen a revidován, současně však probíhala formulace problémů,
opatření a jejich priorit na základě vyhodnocení aktuální situace v oblasti nezaměstnanosti v
Krnově.

Před samotnou analýzou byly stanoveny tzv. jádrové problémy a vymezena cílová skupina.
Výstupem pracovních skupin byla formulace jádrového problému a identifikace jeho příčin ze
čtyř hledisek:
-

hledisko cílové skupiny,

-

hledisko majitelů aktiv: Městský úřad Krnov, neziskové organizace, firmy a sociální
podniky, úřad práce, realizátoři projektů,

-

hledisko lokální: město Krnov – Městský úřad Krnov, kraj a lokální politika v regionu,

-

hledisko systému: stát, zákony.

Jádrový problém: Zvýšený podíl nezaměstnaných osob sociálně vyloučených nebo
ohrožených sociálním vyloučením
Jako jádrový problém byl členy pracovní skupiny definován zvýšený podíl nezaměstnaných
osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.
Cílová skupina
Cílová skupina „osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením“ (viz
definice jádrového problému) byla pro potřeby pracovní skupiny zaměstnanost a
strategického plánu sociálního začleňování blíže charakterizována jako:
-

rodiče samoživitelé (sólo rodiče s dětmi),

-

osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody,

-

osoby se záznamem v rejstříku trestu,

-

osoby handicapované (mentálně, duševně),

-

osoby se zdravotním omezením,

-

osoby zadlužené,

-

osoby s nízkou kvalifikací,

-

osoby mající vystudovaný neperspektivní obor,

-

osoby žijící v nevyhovujícím ubytování a osoby ohrožené ztrátou bydlení

-

Romové,

-

osoby vedoucí rizikový způsob života,

-

mladí lidé (nemající praxi, zkušenosti),

-

osoby starší (předdůchodový věk),

-

osoby pečující,

-

mladiství,

-

osoby, kterým chybí odpracované roky,

-

osoby pobírající dávky, jimž porovnání mzdy vs. dávky jim vychází výhodněji pro
dávky.

Z hlediska cílové skupiny spatřují členové pracovní skupiny celou řadu příčin problému. Jako
jednu z nejvýznamnějších definovala pracovní skupina nedostatečnou připravenost cílové
skupiny pro trh práce. Ta je způsobena zejména ztrátou pracovních návyků v důsledku
dlouhodobé nezaměstnanosti, odlišné struktury denního režimu, nemotivujícího rodinného
prostředí, nízkého vzdělání či rezignace a nízké motivace, nedostatečnou sebeprezentací cílové
skupiny u zaměstnavatelů v důsledku nedostatečných komunikačních dovedností, nízkého
sebevědomí, nízkých sociálních kompetencí, funkční negramotnosti, a v neposlední řadě pak
omezení části cílové skupiny z důvodu závislostí, např. na alkoholu, hazardních hrách,
návykových látkách apod.
Další významnou příčinou byla identifikována nízká motivace cílové skupiny k zaměstnání, a
to zejména v důsledku toho, že cílová skupina vnímá nízkou perspektivnost a rezignuje na
situaci (např.z důvodu předsudků na trhu práce, záznamu v rejstříku trestů nebo protože se
nesetkávají s vhodnou nabídkou pracovních míst). Významnou roli však také hraje zadluženost
a exekuční srážky ze mzdy, event. Nemožnost či nezájem splácet své závazky, a s tím také
související nereálné představy cílové skupiny, která často v reálných situacích naráží na nízké
finanční ohodnocení oproti finanční podpoře ze sociálního systému.
U části cílové skupiny je zvýšená nezaměstnanost zapříčiněna problémem sladění rodinného
a pracovního života z důvodu komplikací při zajištění péče o děti (kolize provozní doby
školských zařízení s pracovní dobou) nebo z důvodu problematického sladění péče o děti a
domácnost u vícečetných rodin (zejm. z důvodu zažitých rodinných vzorců, pro některé osoby
finanční výhodnosti dávek ze sociálního systému, nízké kvalifikace atd.). Určitá část cílové
skupiny také z důvodu nejistého nebo nedostatečného bydlení v aktuální chvíli prioritizuje
zajištění bydlení. Cílová skupina žijící v odlišném sociokulturním prostředí pak v důsledku
zažitých rodinných vzorů nemá dostatek pozitivních vzorů v rodině souvisejících se
zaměstnáním, a s tím pak souvisí nízké kompetence a nedostatečné pracovní návyky. V úzké

souvislosti je pak jednou z příčin zvýšené nezaměstnanosti také nízké vzdělání a kvalifikace,
ať už je zapříčiněno vystudováním neperspektivního vzdělání nebo předčasným opuštěním
vzdělávacího procesu před dosažením kvalifikace, nedostatečnými praktickými zkušenostmi
v oboru nebo absencí vzorů v rodině.
Jako další příčiny pracovní skupina identifikovala dopravní nedostupnost na Krnovsku, a také
obavy z vlastního selhání v zaměstnání.

Z hlediska majitelů aktiv byly identifikovány příčiny problému spočívající v nedostatečné
nabídce kvalifikovaných zaměstnanců, která vyplývá zejména z nedostatku motivovaných
lidí, kteří chtějí pracovat, z nespolehlivosti či nestálosti cílové skupiny. Jako další příčina byl
popsán nezájem zaměstnavatelů zaměstnávat osoby s kumulací určitých znevýhodnění
(dluhy, věk, nízké vzdělání apod.), což souvisí s předsudky na straně zaměstnavatelů, ale také
s administrativní náročností při zaměstnání těchto CS. Jako další významnou příčinu pracovní
skupina identifikovala nedostatek odborných pracovníků (sociální pracovníci, psychologové,
terapeuti, mentoři/asistenti atd.), kteří by poskytovali CS podporu jak při zaměstnání, tak
v jiných problémech souvisejících s uvedenými bariérami. Tento nedostatek pracovníků úzce
souvisí se specifikem regionu (viz lokální hledisko). tato bariéra také částečně ovlivňuje
nezájem zaměstnavatelů zaměstnávat osoby s kumulací určitých znevýhodnění, protože se tak
nedostává potřebné podpory ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům s potřebou vyšší míry
podpory.

Při pohledu na situaci z lokálního hlediska, které zohledňuje specifika regionu, byly mezi hlavní
příčiny

zvýšeného

podílu

nezaměstnaných

osob

identifikována

mzdová

politika

zaměstnavatelů, která fixuje mzdy těsně nad hranicí minimální mzdy, a nedostatečná
dopravní dostupnost a obslužnost v ORP Krnov. Významnou roli hraje také struktura volných
pracovních míst na trhu práce, která neodpovídá specifickým potřebám cílové skupiny,
specificky se jedná o nedostatek vhodných pracovních míst pro OZP, málo specifických
pracovních míst pro cílovou skupinu jako jsou tréninková pracovní místa, podporovaná,
tranzitní či integrační místa, ale také nízká kapacita pracovních míst ve stávajících sociálních
podnicích. Z lokálního hlediska byla akcentována také nedostatečná podpora pečujícím
osobám, a to zejména nedostatečná dostupnost služeb pro domácí péči z finančního i

časového hlediska či nízká nabídka sdílených pracovních míst a zkrácených úvazků. Dále je také
potřeba zmínit nabídku práce načerno, která je považována za jednu z příčin zvýšeného podílu
nezaměstnaných osob.
V regionu je také identifikována vyčerpaná nabídka kvalifikovaných pracovníků (např.
řemeslníci), a to zejména z důvodu nízké nabídky perspektivních oborů či neodpovídající
nabídky odborných pracovních pozic. Je však důležité podotknout, že důležitou roli zde hraje
také odchod za lepšími příležitostmi z důvodu nízkého platového ohodnocení v regionu, nízké
atraktivity a nedostatečného kulturního vyžití v regionu nebo kvůli lepší nabídce bydlení
v jiných lokalitách. Z obdobných důvodů je zde pak také nedostatečná kapacita odborníků a
odborných služeb.

Příčiny zvýšeného podílu nezaměstnaných osob na úrovni systému spočívají v nízké motivaci
(ohodnocení za získatelné zaměstnání x dávky sociálního systému) a také např. s nastavením
nekolidujícího zaměstnání. V případě pečujících osob pak také nedostatečná výše příspěvku
na péči pro zajištění celodenní péče.

3. OBLAST PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Kvalitativní část analýzy problémů a jejich příčin vznikla aplikací metody logického rámce, tzv.
„stromováním“, která byla použita při jednání Pracovní skupiny prevence kriminality v období
listopad 2018–leden 2019, v průběhu února a března 2019 probíhala spolupráce na finalizaci
podkladů pracovní skupiny elektronickou formou.
Podkladem pro práci Pracovní skupiny prevence kriminality byly údaje ze Strategického plánu
sociálního začleňování Krnov 2015–2018. V rámci činnosti pracovní skupiny byl tento
strategický plán vyhodnocen a revidován, současně však probíhala formulace problémů,
opatření a jejich priorit na základě vyhodnocení aktuální situace v oblasti prevence kriminality
v Krnově.
Před samotnou analýzou byly stanoveny tzv. jádrové problémy a vymezena cílová skupina.
Výstupem pracovních skupin byla formulace jádrového problému a identifikace jeho příčin ze
čtyř hledisek:
-

hledisko cílové skupiny,

-

hledisko majitelů aktiv: Městský úřad Krnov, neziskové organizace, realizátoři
projektů,

-

hledisko lokální: město Krnov – Městský úřad Krnov, kraj a lokální politika v regionu,

-

hledisko systému: stát, zákony.

Jádrový problém: Koncentrace rizikového chování u CS
Jako jádrový problém byl členy pracovní skupiny definován koncentrace rizikového

chování u CS.
Cílová skupina
Cílová skupina byla pro potřeby pracovní skupiny prevence kriminality a strategického plánu
sociálního začleňování blíže charakterizována jako:
-

děti a mládež a mladí dospělí

-

osoby bez domova

-

skupiny v SVL ohrožené ztrátou bydlení, v nestandardních formách bydlení

-

nezaměstnaní

-

osoby navracející se z VTOS

-

osoby s nízkou úrovní vzdělání

-

osoby závislé na návykových látkách

-

senioři

-

osoby se zdravotním postižením

-

veřejnost

-

pedagogičtí pracovníci

-

sociální pracovníci

-

osoby s duševním onemocněním

-

zadlužené rodiny i jednotlivci

-

osoby s rizikovým chováním (hraniční)

-

oběti trestných činů

Z hlediska cílové skupiny spatřují členové pracovní skupiny celou řadu dílčích problémů a
jejich příčin. Jako jeden z nejvýznamnějších dílčích problémů definovala pracovní skupina
koncentraci rizikového chování u dětí a mladistvých. Tento dílčí problém je způsoben řadou
okolností. Na jeho vzniku se podílí 5 významných příčin: nevhodné trávení volného času dětí a
mladistvých, existence rizikového chování v partách, nedostatek respektu k autoritám,
záškoláctví a nedostatek primárně preventivních programů u škol.Příčinami nevhodného
trávení volného času dětí a mladistvých jsou: pasivní trávení volního času, nedostupnost
volnočasových aktivit pro CS (např. z důvodu neatraktivnosti volnočasových aktivit, jejich
finanční nedostupnosti či nedostatku neorganizovaných aktivit), nízká podpora ze strany
rodičů, která se projevuje jako neochota trávit spolu aktivně volný čas a také jako neochota či
nemožnost přepravy dětí či mladistvých do vhodných kroužků.
Jako příčiny existence rizikového chování v partách byly pracovní skupinou určeny: potřeba
někam patřit a zároveň nechuť trávit volný čas organizovaně, neochota podřídit se autoritám,
to, že děti mají často spíše negativní vzory, a také že neznají hranice v rámci dosavadní
výchovy.
Nedostatek respektu k autoritám je způsoben nemotivací ke vzdělávání, neboť děti a mladiství
z CS nemají ponětí o důsledcích svého chování do budoucna. Pracovní skupina jako příčinu
spatřuje také fakt, že nelze nijak postihnout tuto CS a tím pádem děti vnímají pouze svá práva,
nikoliv povinnosti. Děti tím pádem mají pocit beztrestnosti, jehož příčinu spatřuje PS ve vlivu
rodiny, která přenáší odpovědnost za výchovu na instituce a zároveň tyto instituce často
nerespektuje.
Příčinu vzniku záškoláctví spatřuje pracovní skupina ve vlivu rodinu a také vlivem šikany.
Nedostatek primárně preventivních programů u škol je dle PS způsoben především
nedostatečnou podporou metodiků prevence a pedagogů (finanční, metodická a různou
kvalitou preventivních programů.
Druhým významným dílčím problémem bylo stanoveno selhávání některých funkcí rodiny. To
je způsobeno opakovaným mezigeneračním předáváním negativních vzorů chování. Na tento
fakt má vliv několikagenerační trvání nezaměstnanosti a nedodržování pravidel a norem
v těchto rodinách. Další příčinou selhávání některých funkcí rodiny je nepodnětné prostředí.

Třetím dílčím problémem je domácí násilí. Vliv na tento problém má nedostatečná
informovanost CS. Ta má několik příčin: nedostatečné právní povědomí CS, izolace oběti, oběť
neumí pojmenovat tuto životní situaci jako domácí násilí, oběti nechtějí situaci měnit –
projevuje se závislost na agresorovi. Rovněž se zde projevuje strach obětí nahlásit domácí
násilí.
Jako čtvrtý dílčí problém bylo z hlediska CS určeno rizikové chování v souvislosti se
závislostmi. To je způsobeno za prvé snadnou dostupností návykových látek a zneužíváním
léků. Příčinami této dostupnosti je zvýšení informovanosti přes sociální sítě, možnost zasílání
poštou a také snadná výroba návykových látek (domácí pěstování, výroba). Vliv má také vysoká
tolerance společnosti a velké množství předepisovaných léků ze strany lékařů. Druhou příčinou
je fakt, že uživatel častokráte nevnímá závislost jako problém, protože ve skutečnosti již často
nepracuje, má celý den volno. Třetím důvodem je vysoká tolerance ve společnosti, která se
také častokrát projevuje tolerancí závislostí v rodině a přenosem těchto vzorců chování. Jako
rizikové chování se také projevuje hazardní hráčství. Mnohdy jsou herny dostupné v blízkém
okolí města, také se zvýšila možnost online hraní a sázení (zde existuje i riziko nakupování
v rámci běžného hraní her). V souvislosti s rizikovým chováním byl stanoven také problém
rizikového chování v rámci sociálních sítí. Vzniká závislost (na sociálních sítích) – důvodem
mohou být vývojové faktory u dětí (potřeba někam patřit). Uživatelé častokráte mají
nedostatečné povědomí o rizicích na sociálních sítích – přílišně tím pádem zveřejňují své
soukromí.
Pátý dílčí problém byl stanoven jako snížená kompetence CS rozpoznat riziko. Již výše bylo
částečně zmíněno, že CS má nízké povědomí o vlastní trestní odpovědnosti, resp. podceňuje
častokráte vlastní trestní odpovědnost. Děje se tak z důvodu tíživé životní situace, nízké
vzdělanosti CS a nízkého právního povědomí. Také se zde projevuje neschopnost CS především
seniorů) bránit se tlaku. Senioři jsou tak velmi zranitelní vůči podvodnému jednání. Častokrát
zde hraje roli také osamělost seniorů.
Šestý dílčí problém byl stanoven jako zadluženost CS a nedostatek finančních prostředků.
Tato oblast je detailně popsána v Tematickém akční plánu pro obec Krnov 2019-2022.
Sedmý dílčí problém byl stanoven jako výskyt šikany v kolektivu (děti i dospělí). Tento jev je
zapříčiněn nezdravými vztahy v kolektivu, nedostatečnou informovaností o tomto jevu (zde se

pak projevují obdobné důvody jako u obětí domácího násilí – viz. Výše). Pracovní skupina také
zmínila šikanu v pracovním prostředí, kde se následně projevuje ekonomická závislost oběti.
Osmý a poslední dílčí problém byl pracovní skupinou definován jako zvýšené procento
trestných činů spáchaných recidivisty. CS je po VTOS mnohdy motivována ke změně životního
stylu, projevuje se však nedostatek příležitostí, způsobený častokrát obtížemi při shánění
zaměstnání se záznamem v rejstříku trestů. Navrátilci mají také problémy se získáním bydlení
– mnohdy odmítají azylové bydlení. Také po návratu z výkonu trestu mají celkový nedostatek
financí. Problémem je také to, že CS často i po návratu vnímá trestnou činnost jako svůj
zaběhaný životní styl. Dalším problémem je recidiva mládeže: mládež se častokrát vrací zpět
do patologického prostředí, negativní vliv může mít také rodina, a to že v rámci výkonu trestu
měli tito mladí nedostatek povinností a nejsou tak zvyklí na běžný způsob života. Problémem
této oblasti je také relativně snadný přístup k drogám ve výkonu trestu včetně celé
problematiky, která se k tomuto tématu váže – viz. výše.
Z hlediska majitelů aktiv bylo rovněž definováno několik podproblémů a jejich příčin. Dílčím
problémem, který získal nejvyšší prioritu, se stala nedostatečná motivace CS, která je
způsobena stigmatizací uživatelů CS a nedostatečnou nabídkou možností pro CS. Tím se rozumí
v oblasti bydlení to, že standardní bydlení je pro CS nedosažitelné a v oblasti zaměstnání jak
nedostatečná nabídka pro CS se záznamem v rejstříku trestů, tak problémy se zaměstnáním
pro klienty s psychiatrickou diagnózou. Druhou nejvyšší prioritu získal dílčím problém - pomoc
sociálních služeb není podmíněna další aktivitou klienta. To je způsobeno především
závislostí CS na sociálních službách a dávkách. Klienti pak přesouvají odpovědnost na někoho
jiného. Další příčinou je opět nedostatečná motivace CS. Dalšími dílčími problémy jsou:
nedostatečné pracovní návyky CS, fakt, že se klienti neumí orientovat ve službách, jehož
příčinou může být, že klienti nemají o službách ponětí, a také že, klienti přicházejí ke službám,
až nastane problém. Dalším podproblémem je to, že sociální pracovníci nemají dostatečné
kompetence k řešení problémů CS, jehož některými příčinami může být to, že chybí osobnosti
sociálních pracovníků a také, že existují problémy při navazování vztahu pracovník-klient.
Posledním dílčím problémem, který PS stanovila z hlediska majitelů aktiv, je fakt, že existuje
prahovost sociálních služeb pro některý typy CS, jehož jednou z příčin může být fakt, že tito
CS také nejeví o službu zájem.

Z lokálního hlediska byl pro jádrový problém nejvíce prioritizován dílčí problém nedostupnost
odborníků (adiktologové, dětský psychiatr, dětský psycholog, dětský adiktolog). Příčinou je
především nedostatek financí na pokrytí těchto služeb a také fakt, že v Krnově chybí poradny
přímo ve městě. Druhým dílčím problémem s nejvyšší mírou prioritizace se stal problém snadná dostupnost návykových látek a zneužívání léků. Ten má několik příčin: zvýšená
tolerance společnosti, velké množství předepisovaných léků, snadná dostupnost surovin z
Polska, kdy se zároveň zapojují do výroby cizinci, dále informovanost přes sociální sítě a zasílání
poštou, kde existuje riziko zneužívání nových syntetických drog. Posledním dílčím problémem
bylo stanoveno hazardní hráčství - problémem jsou herny v blízkém okolí města. Oba tyto
poslední dílčí problémy jsou dále popsány rovněž v hledisku CS.

Příloha č. 5
Financování SPSZ
Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání

Oblast

Prior
ita

Obecný
cíl

Opatřen
í

BYDLENÍ

1.

1.1.

1.1.1
1.1.2
1.2.1

1.2.

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3.

ZAMĚSTNANOST

2.

2.1.

3.

3.1.

1.

1.1.

2.

2.1.

1.3.1
1.3.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Operační program
Alokace
(Prioritní
osa,
Specifický cíl OP)
Je vyčísleno v TAP 2019-20221, 6 000 000 Kč
Je vyčísleno v TAP 2019-2022. viz 1.1.1
Náklady vyčísleny v SPSZ 2015-2018, nyní bude
probíhat realizace, 15 000 000 Kč2
3 000 000 Kč
Náklady vyčísleny v SPSZ 2015-2018, nyní bude
probíhat realizace, 10 200 000 Kč3
Náklady vyčísleny v SPSZ 2015-2018, nyní bude
probíhat realizace, 15 000 000 Kč
5 000 000 Kč
Případné náklady na
IROP, vlastní zdroje,
rekonstrukci bytů
SFRB
3 200 000 Kč
Náklady vyčísleny v SPSZ 2015-2018, nyní bude
probíhat realizace, 20 000 000 Kč
Je vyčísleno v TAP 2019-2022, viz 1.1.1
0
500 000 Kč
Viz. 1.1.1
Je vyčísleno v TAP 2019-2022, viz 1.1.1
Je vyčísleno v TAP 2019-2022, viz 1.1.1
3 000 000 Kč
0
10 000 000 Kč
7 000 000 Kč
10 000 000
0
5 000 000 Kč
20 000 000
IROP 2.2 (IP(9c)

Pro následné zajištění financování opatření řešených v TAP 2019-2022 na další období se počítá s případným
provedením revize tohoto plánu.
2
I. etapa financována z dotace MSK KSS 1 – náklady za realizaci činí 1 250 000,- Kč – do 30. 6. 2020. Kompletní
rekonstrukce je odhadována na 15 000 000,- Kč – plán je financovat z IROP.

1

3

Projekt je již schválen. V lednu 2021 zahájena realizace, náklady na realizaci činí 9 736 889,05,- Kč.

PREVENCE
SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH
JEVŮ

1.

1.1.

2.1.4
2.1.5
2.1.6
1.1.1

20 000 000
OPZ 2.1.2
Je vyčísleno v TAP 2019-2022, 6 000 000 Kč
Je vyčísleno v TAP 2019-2022, viz 2.1.4
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč

1 500 000 Kč
1.2.
Náklady vyčísleny v SPSZ 2015-2018, nyní bude
probíhat realizace, 21 020 000 Kč
1.2.2
5 000 000 Kč
1.2.3
1 000 000 Kč
1.2.4
Zahrnuto do 1.2.2
1.3
1.3.1
2 500 000 Kč
1.3.2
2 500 000 Kč
2.
2.1
2.1.1
2 000 000 Kč
2.1.2
Je vyčísleno v TAP 2019-2022, viz 2.1.4
3.
3.1
3.1.1
Náklady vyčísleny v SPSZ 2015-2018, nyní bude
probíhat realizace, 31 200 000 Kč
3.1.2
8 000 000 Kč
Další cíle a opatření v oblasti bydlení a dluhové problematiky (OPZ) jsou vyčísleny v TAP 2019-2022.
1.1.2
1.2.1

Příloha č. 6
Souhrn výstupních indikátorů SPSZ (mimo TAP)
Jedná se o kvalifikovaný odhad indikátorů vycházející ze zkušeností členů LP.

Název indikátoru

Počet Akčních plánu

Cílová hodnota

1

Počet
rekonstruovaných Azylový dům - zatím
zařízení
(azylové
domy, neproběhla žádná
noclehárny)
rekonstrukce -> částečná
rekonstrukce bude probíhat
v tomto roce – plán dokončení
30. 6. 2020

Popis indikátoru

Počet zpracovaných akčních
plánů
v rámci
Koncepce
sociálního bydlení
Provedené
objektů

rekonstrukce

Noclehárna - zatím neproběhla
žádná rekonstrukce -> bude
probíhat v tomto roce – plán
dokončení 17. 1. 2021

Počet
podpořených Azylový dům – od 2020 – 2023
osob/rodin (azylové domy, – 600 podpořených osob,
nocelhárny)
V roce 2019 – 150 osob
(výpočet 150 uživatelů
v minulém roce x 4 kalendářní
roky)

Počet podpořených osob a
rodin
v rekonstruovaných
objektech

Noclehárna – od 2020 – 2023 292 podpořených osob, V roce
2019 – 73 osob (výpočet 73
uživatelů v minulém roce x 4
kalendářní roky)
Počet zajištěných návazných 6
bytů pro osoby přecházející
z azylového typu ubytování

Počet bytů, které jsou zajištěny
pro osoby, jenž přecházejí
z azylových
domů
k vhodnějšímu typu bydlení

Počet rekonstruovaných bytů 9
sociálního bydlení
Počet podpořených
(sociální bydlení)
Počet studií (SVL
Vrchlického…)

Rekonstrukce
projektu IROP

bytů

v rámci

osob 12 – jedná se o minimální počet Počet
osob
podpořených
podpořených
osob
v 9 v rámci bydlení v sociálních
sociálních bytech z IROPu
bytech
Alšova,

1

Počet zpracovaných studií
k řešení budoucnosti lokality
Alšova, Vrchlického, Mánesova

Počet podpořených
(domovnictví)

osob 330

Počet osob, které budou
podpořeny v rámci realizace
domovnictví

Počet podpořených
(komunitní práce)

osob 55

Počet osob, které budou
podpořeny
v rámci
komunitních aktivit

Počet akcí/aktivit (komunitní 18
práce)

Počet
realizovaných
komunitních aktivit

Počet podpořených osob 150
(pracovní
poradenství,
vzdělávání,
pracovní
poradenství)

Počet osob, kterým
bude
poskytnuto pracovní poradenství
pro
osoby
dlouhodobě
nezaměstnané a dlouhodobou
nezaměstnaností ohrožené

Partnerská síť v oblasti
zaměstnanosti

1

Partnerská síť institucí na podporu
zaměstnanosti
dlouhodobě
nezaměstnaných,
akcentující
provázanost
vzdělávání
a
úspěšnost na trhu práce

Počet sociálních podniků

4

Počet nově vzniklých a fungujících
sociálních podniků

Počet podpořených osob
(sociální podniky)

16

Počet osob z CS zaměstnaných
v sociálních podnicích

Počet podpořených osob
(adiktologický program)

190

Počet podpořených osob v rámci
adiktologických programů

Počet podpořených osob
(terénní program pro
uživatele)

150

Počet podpořených osob v rámci
terénní práce pro uživatele drog

Počet rekonstruovaných
zařízení pro sociální služby

2

NZDM; zázemí pro sociální služby

Počet podpořených osob
(sociální služby Hlubčická)

32

Počet podpořených osob v rámci
sociálních služeb v souvislosti
s prevencí sociálně-patologických
jevů v rekonstruovaném zařízení
Hlubčická

Počet podpořených osob
(NZDM)

350

Počet podpořených osob v rámci
NZDM

Počet podpořených osob
(další volnočasové aktivity)

30

Počet podpořených osob v rámci
realizace volnočasových aktivit

Počet podpořených osob
(terénní forma NZDM)

20

Počet podpořených osob v rámci
terénní práce NZDM

Počet podpořených osob
(probační program mladiství)

35

Počet podpořených mladistvých
osob
v rámci
probačního
programu

Počet podpořených osob
(probační a resocializační
program dospělí)

60

Počet podpořených dospělých
osob v rámci probačního a
resocializačního programu

Počet podpořených osob
(oběti domácího násilí)

V roce 2019 - 4 osoby

Počet podpořených sobo v rámci
odborného poradenství pro oběti
domácího násilí

Do roku 2023 cca 12 osob

Příloha č. 7
Kontextové indikátory výchozího stavu

Název ukazatele

Definice

ZAMĚSTNANOST
Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů (celkově a ze
sociálně vyloučených lokalit pokud lze určit) v evidenci
úřadu práce v posledním
kalendářním roce

Počet uchazečů vyřazených
ze sankčních důvodů z
evidence ÚP

Počet uchazečů ze sociálně
vyloučených lokalit
obce/města kteří byli za
poslední 3 roky vyřazeni z
evidence úřadu práce.

Počet uchazečů v evidenci
Počet uchazečů (za celou
ÚP, kteří využili nástrojů APZ obec), kteří za poslední
kalendářní rok prošli
aktivizačními programy
(rozdělit na VS, APP, VPP,
SÚPM a podle
činnosti/oboru/zaměstnavate
le)
Počet uchazečů v evidenci
Počet uchazečů (za celou
ÚP, kteří úspěšně prošli
obec), kteří za poslední
kalendářní rok úspěšně prošli
poradenskými a
tréninkovými programy
poradenskými a tréninkovými
programy (motivace,
diagnostika, poradenství,
trénink, zprostředkování)

Jednotka

Výchozí hodnota

uchazeč

826 (788)1
Z toho:

uchazeč

Bez vzdělání nebo
základním vzděláním –
319
Žen – 441
Mužů – 385
V evidenci déle než 5
měsíců – 447
V evidenci déle než 12
měsíců – 287
2015-162
2016-160
2017-240
2018-247
2019-304

uchazeč účastník
programu

APP - 0
VPP - 24
SÚPM – 13
VS - 70

uchazeč účastník
programu

Motivace-2
Diagnostika-0
Poradenství-229
Tréninková PM-62
Zprostředkování-253

Jedná se o celkový počet uchazečů v obci Krnov k 30.11.2019 (počet dosažitelných uchazečů); procentuální
míra je 5,3%; celkový počet uchazečů v ORP Krnov k 30.11.2019 byl 1430 (z toho dosažitelní 1357), procentuální
míra je stejná 5,3% - https://www.mpsv.cz/web/cz/z-uzemniho-hlediska

1

Počet uchazečů v evidenci
ÚP, kteří dokončili
rekvalifikace

Počet uchazečů (za celé
město), kteří za poslední
kalendářní rok úspěšně
dokončili rekvalifikaci
(programy ÚP, projekty
dalších organizací), z toho
muži/ženy, rekvalifikační
obory (výčet)
Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů, kteří za
zařazených do systému
poslední kalendářní rok
prostupného zaměstnávání
postoupili v systému
prostupného zaměstnávání
(např. z APP do VPP, nebo z
VPP do SÚPM nebo
podporovaného pracovního
místa/na volný trh/sociální
firmy/vrátil se ke studiu)

uchazeč účastník kurzu

Programy ÚP- 37
Projekty dalších
organizací- 2
Rekvalifikační obory:
Obsluha osobního
počítače, Pracovník v soc.
službách, Obsluha CNC,
Počítačová gramotnost
uchazeč blížící se 2017- 7
trhu práce
2018- 8
2019- 5

počet míst v 2
rámci
APZ,
systém
Počet míst dostupných za
poslední kalendářní rok (vč.
prostupného
Počet dostupných
výčtu realizátorů a oborů zaměstnávání
aktivizačních míst (vč.
zvlášť za VS, APP, VPP, SÚPM, (VS/APP - VPP existence prostupného
z toho kolik v rámci
systému)
sociální
prostupného systému)
firma/podporova
né místo - volný
trh)
Počet dostupných pracovních Počet programů dostupných program
6
(motivace,
poradenských a tréninkových pro uchazeče ze sociálně
vyloučených lokalit
diagnostika,
programů
obce/města za poslední
poradenství,
kalendářní rok (vč. výčtu
trénink,
realizátorů a oborů)
zprostředkování
zaměstnání)
Počet rekvalifikací
Počet rekvalifikačních kurzů
rekvalifikace
14
dostupných pro uchazeče ze
sociálně vyloučených lokalit
obce/města za poslední
kalendářní rok, rekvalifikační
obor a realizátor
Kapacita pracovních a
tréninkových programů

Počet účastníků zařazených
do programů za poslední
kalendářní rok.

účastník

74

Kapacita aktivizačních míst

Počet uchazečů, kteří byli za
poslední kalendářní rok
zařazeni na VS, APP, VPP,
SÚPM (včetně počtu
účastníků prostupného
systému)

účastník

107

Kapacita rekvalifikací

Počet uchazečů, kteří byli za
poslední kalendářní rok
zařazeni do rekvalifikací.

Počet pracovních míst pro
nízkokvalifikované

Počet volných pracovních
pracovní místo
míst na lokálním trhu práce
(obec/město a okolí), z toho
počet volných pracovních
míst vhodných pro cílovou
skupinu, volných míst na
uchazeče (únor a září kvůli
sezónnosti), z toho v rámci
"podporovaných pozic" (např.
v sociální firmě, u
spolupracujících subjektů s
poradenskou podporou
apod.)
Počet nových pracovních míst pracovní místo
v rámci projektů SPSZ.

41
Únor- 22,3 VPM/UoZ
Září – 22,8 VPM/UoZ

Počet sociálních podniků

Počet sociálních podniků
sociální podnik
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ)

0(1)2

Kapacita sociálních podniků

Počet pracovních míst v
sociálních podnicích (vstupní
rok a výstupní tj. za 3 roky
plnění SPSZ).

0(4)

Počet nových pracovních
míst (jen výstupní ukazatel)

uchazeč

pracovní místo

Počet metodických produktů Počet metodik, plánů a
produkt
strategií vztahujících se k
zaměstnanosti v obci/městě
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ, včetně
výčtu).
Počet příjemců
příspěvků/dávek

Počet příjemců těchto
dávek
příspěvků a dávek v obci:
státní sociální podpora
(přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, rodičovský
příspěvek), hmotná nouze,
příspěvek na živobytí,
mimořádná okamžitá pomoc.
Měsíčně/za poslední
kalendářní rok.

43

41

0
Příspěvek na živobytí
– 389 domácností
Doplatek na bydlení 198 domácností
Příspěvek na bydlení – 962
domácností

Během realizace minulého SPSZ vznikl jeden sociální podnik se 4 pracovními místy – projekt byl ukončen
v roce 2018.

2

Počet osob/rodin, které
využívají sociální služby k
stabilizaci a ke změně

Počet osob/rodin se sociálně
vyloučených lokalit (nejen),
které využívají sociální služby
(podle typů registrovaných
sociálních služeb) za poslední
kalendářní rok.

uživatel

Azylový dům podpořených
osob, V roce 2019 – 150
osob
Noclehárna - 73 osob
Terénní programy-250
Slezská diakonie – osob se
ZP v rámci prostupného
bydlení 27 osob

Počet osob zapojených do
komunitních aktivit

Počet obyvatel sociálně
vyloučených lokalit
zapojených do komunitních
aktivit za poslední kalendářní
rok.

osoba

130

Počet dlužníků/zadlužených
domácností

Kvalifikovaný odhad podílu
dlužník/zadlužen Celkový počet osob
zadlužených obyvatel SVL (dle á domácnost
v exekuci - 27053.
situační analýzy), počet
procentuální míra 13,18%.
klientů dluhových poraden,
Celkový počet exekucí
počet domácností v exekuci,
13228.
počet dlužníků vůči městu (na
Dluhy vůči městu:
nájemném, odpadech, MHD).
Dluh na jistině (nájem a
Za poslední kalendářní rok.
služby)Dluh na poplatcích
z prodleníDluhy na odpadechPočet nových klientů
dluhové poradny za rok
2019: 152.

Počet osob/domácností, se
sjednanými splátkovými
kalendáři/instituty zvláštního
příjemce

Počet osob/domácností se
splátkovými
kalendáři/instituty zvláštního
příjemce za poslední
kalendářní rok.
Počet osob/rodin, které
využívají dluhového
poradenství (podle
poskytovatelů a typu
poradny) za poslední
kalendářní rok.
Počet osob/rodin, které
využívají programy finanční
gramotnosti za poslední
kalendářní rok.

Počet osob/rodin, které
využívají odborného
sociálního
poradenství/dluhového
poradenství
Počet osob/rodin, které
využívají programy finanční
gramotnosti

osoba/domácnos 4 písemné splátkové
t se splátkovým kalendáře, zbytek řešeno
kalendářem/insti ústní dohodou
tutem zvláštního
příjemce
152 nových klientů,
přičemž z předchozích let
využívalo poradenství cca
80 dalších klientů.
osoba/domácnos Za rok 2019 celkem 8
t
přednášek o finanční
gramotnosti s celkovou
účastí 62 osob.

Jedná se o údaj za rok 2017. Novější údaje v době dokončování SPSZ jsou dostupné pouze za celý okres
Bruntál pro rok 2018. www.mapaexekuci.cz
3

Počet vyhovujících objektů, v Počet vyhovujících objektů, v
nichž se poskytují sociální
nichž se poskytují sociální
služby
služby (podle druhu sociální
služby a kapacit)

objekt

Počet sociálních služeb

Počet registrovaných
sociálních služeb dostupných
pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce.
Dle jednotlivých druhů a
poskytovatelů.

sociální služba

Počet programů finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství

Počet programů finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství za poslední
kalendářní rok.

program

Kapacita sociálních služeb

Roční a okamžitá kapacita
jednotlivých registrovaných
sociálních služeb dostupných
pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce

5 objektů
- CSS Armády spásy
(azylový dům,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, noclehárna)
- NZDM, OSP, terénní
program (Eurotopia)
- OSP (Lexikona)
- K-centrum, terénní
program pro uživatele
drog (Krystal Help)
- SAS (Slezská diakonie)
Azylový dům,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, noclehárna (vše
CSS Armády spásy)
- NZDM (Eurotopia, KC
Armády spásy, Charita
Krnov)
- Terénní program (CSS
Armády spásy, Eurotopia,
Město KRnov
- Terénní program pro
uživatele drog, K-centrum
(Krystal Help)
- SAS (Slezská diakonie)

1 projekt v rámci
organizace Lexikona, z.s.:
Komplexní řešení sociální
exkluze osob
z vyloučených lokalit,
zejména
předdůchodového věku
z důvodu předlužení,
včetně nástrojů prevence,
aneb Cesta z českých
dluhů a hájů
uživatel/kontakt/ Armáda spásy v ČR
intervence/lůžko
Azylový dům
(okamžitá
kapacita/roční
Okamžitá kapacita 75
kapacita)
lůžek – 35 lůžek – muži, 10
lůžek – ženy, 9 + 21 dětí –
matky s dětmi

Příloha č. 7
Kontextové indikátory výchozího stavu

Název ukazatele

Definice

ZAMĚSTNANOST
Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů (celkově a ze
sociálně vyloučených lokalit pokud lze určit) v evidenci
úřadu práce v posledním
kalendářním roce

Počet uchazečů vyřazených
ze sankčních důvodů z
evidence ÚP

Počet uchazečů ze sociálně
vyloučených lokalit
obce/města kteří byli za
poslední 3 roky vyřazeni z
evidence úřadu práce.

Počet uchazečů v evidenci
Počet uchazečů (za celou
ÚP, kteří využili nástrojů APZ obec), kteří za poslední
kalendářní rok prošli
aktivizačními programy
(rozdělit na VS, APP, VPP,
SÚPM a podle
činnosti/oboru/zaměstnavate
le)
Počet uchazečů v evidenci
Počet uchazečů (za celou
ÚP, kteří úspěšně prošli
obec), kteří za poslední
kalendářní rok úspěšně prošli
poradenskými a
tréninkovými programy
poradenskými a tréninkovými
programy (motivace,
diagnostika, poradenství,
trénink, zprostředkování)

Jednotka

Výchozí hodnota

uchazeč

826 (788)1
Z toho:

uchazeč

Bez vzdělání nebo
základním vzděláním –
319
Žen – 441
Mužů – 385
V evidenci déle než 5
měsíců – 447
V evidenci déle než 12
měsíců – 287
2015-162
2016-160
2017-240
2018-247
2019-304

uchazeč účastník
programu

APP - 0
VPP - 24
SÚPM – 13
VS - 70

uchazeč účastník
programu

Motivace-2
Diagnostika-0
Poradenství-229
Tréninková PM-62
Zprostředkování-253

Jedná se o celkový počet uchazečů v obci Krnov k 30.11.2019 (počet dosažitelných uchazečů); procentuální
míra je 5,3%; celkový počet uchazečů v ORP Krnov k 30.11.2019 byl 1430 (z toho dosažitelní 1357), procentuální
míra je stejná 5,3% - https://www.mpsv.cz/web/cz/z-uzemniho-hlediska

1

Počet uchazečů v evidenci
ÚP, kteří dokončili
rekvalifikace

Počet uchazečů (za celé
město), kteří za poslední
kalendářní rok úspěšně
dokončili rekvalifikaci
(programy ÚP, projekty
dalších organizací), z toho
muži/ženy, rekvalifikační
obory (výčet)
Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů, kteří za
zařazených do systému
poslední kalendářní rok
prostupného zaměstnávání
postoupili v systému
prostupného zaměstnávání
(např. z APP do VPP, nebo z
VPP do SÚPM nebo
podporovaného pracovního
místa/na volný trh/sociální
firmy/vrátil se ke studiu)

uchazeč účastník kurzu

Programy ÚP- 37
Projekty dalších
organizací- 2
Rekvalifikační obory:
Obsluha osobního
počítače, Pracovník v soc.
službách, Obsluha CNC,
Počítačová gramotnost
uchazeč blížící se 2017- 7
trhu práce
2018- 8
2019- 5

počet míst v 2
rámci
APZ,
systém
Počet míst dostupných za
poslední kalendářní rok (vč.
prostupného
Počet dostupných
výčtu realizátorů a oborů zaměstnávání
aktivizačních míst (vč.
zvlášť za VS, APP, VPP, SÚPM, (VS/APP - VPP existence prostupného
z toho kolik v rámci
systému)
sociální
prostupného systému)
firma/podporova
né místo - volný
trh)
Počet dostupných pracovních Počet programů dostupných program
6
(motivace,
poradenských a tréninkových pro uchazeče ze sociálně
vyloučených lokalit
diagnostika,
programů
obce/města za poslední
poradenství,
kalendářní rok (vč. výčtu
trénink,
realizátorů a oborů)
zprostředkování
zaměstnání)
Počet rekvalifikací
Počet rekvalifikačních kurzů
rekvalifikace
14
dostupných pro uchazeče ze
sociálně vyloučených lokalit
obce/města za poslední
kalendářní rok, rekvalifikační
obor a realizátor
Kapacita pracovních a
tréninkových programů

Počet účastníků zařazených
do programů za poslední
kalendářní rok.

účastník

74

Kapacita aktivizačních míst

Počet uchazečů, kteří byli za
poslední kalendářní rok
zařazeni na VS, APP, VPP,
SÚPM (včetně počtu
účastníků prostupného
systému)

účastník

107

Kapacita rekvalifikací

Počet uchazečů, kteří byli za
poslední kalendářní rok
zařazeni do rekvalifikací.

Počet pracovních míst pro
nízkokvalifikované

Počet volných pracovních
pracovní místo
míst na lokálním trhu práce
(obec/město a okolí), z toho
počet volných pracovních
míst vhodných pro cílovou
skupinu, volných míst na
uchazeče (únor a září kvůli
sezónnosti), z toho v rámci
"podporovaných pozic" (např.
v sociální firmě, u
spolupracujících subjektů s
poradenskou podporou
apod.)
Počet nových pracovních míst pracovní místo
v rámci projektů SPSZ.

41
Únor- 22,3 VPM/UoZ
Září – 22,8 VPM/UoZ

Počet sociálních podniků

Počet sociálních podniků
sociální podnik
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ)

0(1)2

Kapacita sociálních podniků

Počet pracovních míst v
sociálních podnicích (vstupní
rok a výstupní tj. za 3 roky
plnění SPSZ).

0(4)

Počet nových pracovních
míst (jen výstupní ukazatel)

uchazeč

pracovní místo

Počet metodických produktů Počet metodik, plánů a
produkt
strategií vztahujících se k
zaměstnanosti v obci/městě
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ, včetně
výčtu).
Počet příjemců
příspěvků/dávek

Počet příjemců těchto
dávek
příspěvků a dávek v obci:
státní sociální podpora
(přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, rodičovský
příspěvek), hmotná nouze,
příspěvek na živobytí,
mimořádná okamžitá pomoc.
Měsíčně/za poslední
kalendářní rok.

43

41

0
Příspěvek na živobytí
– 389 domácností
Doplatek na bydlení 198 domácností
Příspěvek na bydlení – 962
domácností

Během realizace minulého SPSZ vznikl jeden sociální podnik se 4 pracovními místy – projekt byl ukončen
v roce 2018.

2

Počet osob/rodin, které
využívají sociální služby k
stabilizaci a ke změně

Počet osob/rodin se sociálně
vyloučených lokalit (nejen),
které využívají sociální služby
(podle typů registrovaných
sociálních služeb) za poslední
kalendářní rok.

uživatel

Azylový dům podpořených
osob, V roce 2019 – 150
osob
Noclehárna - 73 osob
Terénní programy-250
Slezská diakonie – osob se
ZP v rámci prostupného
bydlení 27 osob

Počet osob zapojených do
komunitních aktivit

Počet obyvatel sociálně
vyloučených lokalit
zapojených do komunitních
aktivit za poslední kalendářní
rok.

osoba

130

Počet dlužníků/zadlužených
domácností

Kvalifikovaný odhad podílu
dlužník/zadlužen Celkový počet osob
zadlužených obyvatel SVL (dle á domácnost
v exekuci - 27053.
situační analýzy), počet
procentuální míra 13,18%.
klientů dluhových poraden,
Celkový počet exekucí
počet domácností v exekuci,
13228.
počet dlužníků vůči městu (na
Dluhy vůči městu:
nájemném, odpadech, MHD).
Dluh na jistině (nájem a
Za poslední kalendářní rok.
služby)Dluh na poplatcích
z prodleníDluhy na odpadechPočet nových klientů
dluhové poradny za rok
2019: 152.

Počet osob/domácností, se
sjednanými splátkovými
kalendáři/instituty zvláštního
příjemce

Počet osob/domácností se
splátkovými
kalendáři/instituty zvláštního
příjemce za poslední
kalendářní rok.
Počet osob/rodin, které
využívají dluhového
poradenství (podle
poskytovatelů a typu
poradny) za poslední
kalendářní rok.
Počet osob/rodin, které
využívají programy finanční
gramotnosti za poslední
kalendářní rok.

Počet osob/rodin, které
využívají odborného
sociálního
poradenství/dluhového
poradenství
Počet osob/rodin, které
využívají programy finanční
gramotnosti

osoba/domácnos 4 písemné splátkové
t se splátkovým kalendáře, zbytek řešeno
kalendářem/insti ústní dohodou
tutem zvláštního
příjemce
152 nových klientů,
přičemž z předchozích let
využívalo poradenství cca
80 dalších klientů.
osoba/domácnos Za rok 2019 celkem 8
t
přednášek o finanční
gramotnosti s celkovou
účastí 62 osob.

Jedná se o údaj za rok 2017. Novější údaje v době dokončování SPSZ jsou dostupné pouze za celý okres
Bruntál pro rok 2018. www.mapaexekuci.cz
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Počet vyhovujících objektů, v Počet vyhovujících objektů, v
nichž se poskytují sociální
nichž se poskytují sociální
služby
služby (podle druhu sociální
služby a kapacit)

objekt

Počet sociálních služeb

Počet registrovaných
sociálních služeb dostupných
pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce.
Dle jednotlivých druhů a
poskytovatelů.

sociální služba

Počet programů finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství

Počet programů finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství za poslední
kalendářní rok.

program

Kapacita sociálních služeb

Roční a okamžitá kapacita
jednotlivých registrovaných
sociálních služeb dostupných
pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce

5 objektů
- CSS Armády spásy
(azylový dům,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, noclehárna)
- NZDM, OSP, terénní
program (Eurotopia)
- OSP (Lexikona)
- K-centrum, terénní
program pro uživatele
drog (Krystal Help)
- SAS (Slezská diakonie)
Azylový dům,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, noclehárna (vše
CSS Armády spásy)
- NZDM (Eurotopia, KC
Armády spásy, Charita
Krnov)
- Terénní program (CSS
Armády spásy, Eurotopia,
Město KRnov
- Terénní program pro
uživatele drog, K-centrum
(Krystal Help)
- SAS (Slezská diakonie)

1 projekt v rámci
organizace Lexikona, z.s.:
Komplexní řešení sociální
exkluze osob
z vyloučených lokalit,
zejména
předdůchodového věku
z důvodu předlužení,
včetně nástrojů prevence,
aneb Cesta z českých
dluhů a hájů
uživatel/kontakt/ Armáda spásy v ČR
intervence/lůžko
Azylový dům
(okamžitá
kapacita/roční
Okamžitá kapacita 75
kapacita)
lůžek – 35 lůžek – muži, 10
lůžek – ženy, 9 + 21 dětí –
matky s dětmi

Roční kapacita – 150
osobám
Noclehárna
2020 – 10 lůžek – 9 lůžek –
muži, 1 lůžko – ženy
Roční kapacita – 73 osob
Terénní program
2020 – okamžitá kapacita
3 uživatelé
Roční kapacita – 80

Počet metodických produktů

Počet metodik, plánů a
produkt
strategií vztahujících se k
sociálním službám, službám
pro rodiny a finanční
gramotnosti v obci/městě
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ, včetně
výčtu).

BYDLENÍ
Počet osob/rodin, které
přišly o bydlení

Počet osob/rodin, které přišly osoba/rodina
v posledním kalendářním
roce o bydlení v obecním
bytovém fondu.

NZDM
Armáda spásy - Maják
okamžitá kapacita 32
roční kapacita 77
Eurotopia o.p.s.
Caravan
Okamžitá kapacita 20
Roční kapacita 85
Charita Krnov - Zvídálek
Okamžitá kapacita 35
Roční kapacita 47
SAS - Slezská Diakonie
Okamžitá kapacita 11
Roční kapacita 17 rodin –
66 uživatelů
- Čtvrtý střednědobý plán
sociálních a návazných
služeb 2017-2020
- Tematický akční plán pro
oblast dluhového
poradenství a sociálního
bydlení ve městě Krnově
2019-2022
- Strategický plán
sociálního začleňování ve
městě Krnově 2020-2023
Kvalifikovaný odhad 1
domácnost

Počet osob/rodin bez
domova nebo kterým hrozí
ztráta bydlení

Počet osob, které a) mají
alespoň 2 měsíční dluh na
nájemném u obce b) žijí v
různých formách krizového a
nevyhovujícího bydlení vč.
ubytoven c) jsou bez přístřeší
d) využívají služeb azylových
domů, nocleháren, krizových
bytů

Počet osob/rodin, které
úspěšně procházejí programy
podporovaného/prostupnéh
o bydlení

Počet osob/rodin, které byly v osoba/rodina
posledním kalendářním roce
zařazeny v programu
prostupného/podporovaného
bydlení (nejméně v
"tréninkovém" stupni)

osoba/rodina

Počet osob/rodin, u kterých Počet osob/rodin, u kterých
osoba/rodina
bylo zamezeno ztrátě bydlení se terénním soc. pracovníkům
města Krnova podařilo v
posledním kalendářním roce
bydlení si udržet (pomocí
preventivního nástroje např.
splátkového kalendáře nebo
vstupu do programu
tréninkového bydlení s
dohodnutým splácením dluhu
apod.)
Počet programů
Počet programů
program
podporovaného/prostupnéh podporovaného/prostupného
o bydlení
bydlení v posledním
kalendářním roce (vč. výčtu,
charakteristiky, realizátorů,
cílových skupin).

Počet programů domovnictví Počet programů domovnictví program
a domovních samospráv
a domovních samospráv
zaměřených na obyvatele
sociálně vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce
(vč. výčtu, charakteristiky,
realizátorů, cílových skupin).

ubytovny –
Náměstí Míru 18 osob
Tyršova
88 osob
Karla Čapka
9 osob
Hotel Praha
50 osob
Svatováclavská a Lázeňská
10 osob
Chářovská
13 osob
nevyhovující bydlení –
kvalifikovaný odhad 5
noclehárny- 21
azylové domy-62
krizové byty- 1
Armáda spásy – 2
Slezská Diakonie - 0

Celkem 83 osob

1 program prostupného
bydlení:
- Cílová skupina: klienti
NNO (jednotlivci i rodiny)
- Spolupracující subjekty:
Město Krnov (OSM, OSV),
NNO (Armáda spásy, SAS
Slezské diakonie, FOD,
případně další
poskytovatelé splňující
ustanovení metodiky
tréninkového bydlení)
0

Počet sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení

Počet sociálních služeb
služba
zaměřených na krizi bydlení
(noclehárny, azylové domy,
tréninkové bydlení, prevence
bezdomovectví apod.)
dostupných obyvatelům
sociálně vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce.

Počet poskytovatelů
krizového bydlení

Výčet nocleháren, azylových
domů, krizových bytů, domů
na půl cesty (vč.
poskytovatele a cílové
skupiny), vstupní rok a
výstupní tj. za 3 roky plnění
SPSZ)

Počet ubytoven

Počet ubytoven, kde jsou
objekt/byt
ubytovaní sociálně vyloučení
(podle provozovatele - město,
NNO, soukromý majitel a
cílové skupiny: rodiny s dětmi
vs. jednotlivci bez dětí),
vstupní rok a výstupní tj. po
třech letech

objekt

Azylový dům, noclehárna,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, terénní program
na podporu klientu v
samostatném bydlení (vše
Armáda spásy)
- Tréninkové bydlení
(terénní program Armády
spásy, SAS Slezské
diakonie, FOD)
- občanské poradny
věnující se mimo jiné
stabilizaci bytové situace
klientů (Eurotopia,
Lexikona)

2 krizové byty města
(odbor sociální)
- 1 azylový dům pro muže
a ženy, matky s dětmi
(Armáda spásy Krnov)
- 1 noclehárna pro muže a
ženy (Armáda spásy
Krnov)
6městská ubytovna
(jednotlivci)
- Náměstí Míru (soukromý
majitel, jednotlivci)
- Tyršova (soukromý
majitel, různá CSi)
- Hotel Praha, Jesenická
(soukromý majitel,
jednotlivci, výjimečně
rodiny s dětmi nad 10 let)
- Karla Čapka (soukromý
majitel, jednotlivci)
- Svatováclavská
(soukromý majitel,
jednotlivci)

Kapacita programů
podporovaného/prostupnéh
o bydlení

Kapacita programů
uživatel
podporovaného/prostupného
bydlení v posledním
kalendářním roce (počet bytů
v jednotlivých stupních u
každého provozovatele, cílová
skupina)

Cílová skupina: jednotlivci,
rodiny (klienti NNO)
- Krizové bydlení 2
- Azylový dům
- ubytovna 13 pokojů
- Dispoziční bydlení (17
bytů, nájemníky navrhují
NNO)

Kapacita programů
domovnictví a domovních
samospráv

Kapacita programů
domovnictví a domovních
samospráv zaměřených na
obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce
(počet zúčastněných
domácností, počet bytových
domů)

účastník

0

Kapacita sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení

Kapacita sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení
(noclehárny, azylové domy,
tréninkové bydlení, prevence
bezdomovectví apod.) v
posledním kalendářním roce
(počty úvazků a klientů podle
jednotlivých služeb a
poskytovatelů)

uživatel

Azylový dům
75 lůžek – 35
lůžek – muži, 10
lůžek – ženy, 9 +
21 dětí – matky
s dětmi
- Počet úvazku –
15,2 úvazku
v přímé práci
Noclehárna
-

2020 – 10 lůžek –
9 lůžek – muži, 1
lůžko – ženy
- Od 2021 –
kapacita 13 lůžek
– 10 lůžek – muži,
2 lůžka – ženy, 1
lůžko – ZTP
- Počet úvazku – 3,5
úvazků v přímé
práci
Terénní program
-

-

2020 – okamžitá
kapacita 3
uživatelé

-

Kapacita ubytoven

Kapacita ubytoven, kde jsou
osoba/rodina
ubytovaní sociálně vyloučení
(podle provozovatele: město,
NNO, soukromý majitel a
cílové skupiny: rodiny s dětmi
vs. jednotlivci bez dětí),
vstupní rok a výstupní tj. po
třech letech

Počet úvazku – 3
úvazky v přímé
práci

Náměstí Míru 19 osob
Tyršova

90 osob

Karla Čapka

11 osob

Hotel Praha

36 pokojů

Svatováclavská a Lázeňská
12 osob
Počet domů/bytů
vyžadujících rekonstrukci

Počet domů/bytů v obci v
dům/byt
nevyhovujícím stavu
(technickém či hygienickém),
které si vyžadují rekonstrukci
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ)

Počet sociálních bytů podle
jednotlivých kategorií

Počet sociálních bytů ve
byt
vlastnictví obce/ve vlastnictví
třetích (pronajímajících) osob
vč. NNO (podle
provozovatele, druhu a
cílových skupin), vstupní rok a
výstupní tj. za 3 roky plnění
SPSZ

Počet metodických produktů

Počet metodik, plánů a
Produkt
strategií vztahujících se k
bydlení v obci/městě (vstupní
rok a výstupní tj. za 3 roky
plnění SPSZ, včetně výčtu).

Chářovská 13 pokojů
89

Město (údaje z roku 2019)
- Zhruba 400 bytů s pěvně
stanoveným nájemným (z
celkového počtu 1527
bytových jednotek). Z
toho 222 v DPS, 77 bytů se
státní dotací,
22 bytů pro klienty NNO.
2 byty jsou vyhrazeny pro
účely krizového bydlení
Soukromý pronajímatel –
p. Kovařík (8 bytů)
- Výzkum bytových
kapacit města
Krnova
- Strategický plán
sociálního
začleňování
- Tematický akční
plán pro oblast
dluhové
problematiky a

Příloha č. 7
Kontextové indikátory výchozího stavu

Název ukazatele

Definice

ZAMĚSTNANOST
Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů (celkově a ze
sociálně vyloučených lokalit pokud lze určit) v evidenci
úřadu práce v posledním
kalendářním roce

Počet uchazečů vyřazených
ze sankčních důvodů z
evidence ÚP

Počet uchazečů ze sociálně
vyloučených lokalit
obce/města kteří byli za
poslední 3 roky vyřazeni z
evidence úřadu práce.

Počet uchazečů v evidenci
Počet uchazečů (za celou
ÚP, kteří využili nástrojů APZ obec), kteří za poslední
kalendářní rok prošli
aktivizačními programy
(rozdělit na VS, APP, VPP,
SÚPM a podle
činnosti/oboru/zaměstnavate
le)
Počet uchazečů v evidenci
Počet uchazečů (za celou
ÚP, kteří úspěšně prošli
obec), kteří za poslední
kalendářní rok úspěšně prošli
poradenskými a
tréninkovými programy
poradenskými a tréninkovými
programy (motivace,
diagnostika, poradenství,
trénink, zprostředkování)

Jednotka

Výchozí hodnota

uchazeč

826 (788)1
Z toho:

uchazeč

Bez vzdělání nebo
základním vzděláním –
319
Žen – 441
Mužů – 385
V evidenci déle než 5
měsíců – 447
V evidenci déle než 12
měsíců – 287
2015-162
2016-160
2017-240
2018-247
2019-304

uchazeč účastník
programu

APP - 0
VPP - 24
SÚPM – 13
VS - 70

uchazeč účastník
programu

Motivace-2
Diagnostika-0
Poradenství-229
Tréninková PM-62
Zprostředkování-253

Jedná se o celkový počet uchazečů v obci Krnov k 30.11.2019 (počet dosažitelných uchazečů); procentuální
míra je 5,3%; celkový počet uchazečů v ORP Krnov k 30.11.2019 byl 1430 (z toho dosažitelní 1357), procentuální
míra je stejná 5,3% - https://www.mpsv.cz/web/cz/z-uzemniho-hlediska
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Počet uchazečů v evidenci
ÚP, kteří dokončili
rekvalifikace

Počet uchazečů (za celé
město), kteří za poslední
kalendářní rok úspěšně
dokončili rekvalifikaci
(programy ÚP, projekty
dalších organizací), z toho
muži/ženy, rekvalifikační
obory (výčet)
Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů, kteří za
zařazených do systému
poslední kalendářní rok
prostupného zaměstnávání
postoupili v systému
prostupného zaměstnávání
(např. z APP do VPP, nebo z
VPP do SÚPM nebo
podporovaného pracovního
místa/na volný trh/sociální
firmy/vrátil se ke studiu)

uchazeč účastník kurzu

Programy ÚP- 37
Projekty dalších
organizací- 2
Rekvalifikační obory:
Obsluha osobního
počítače, Pracovník v soc.
službách, Obsluha CNC,
Počítačová gramotnost
uchazeč blížící se 2017- 7
trhu práce
2018- 8
2019- 5

počet míst v 2
rámci
APZ,
systém
Počet míst dostupných za
poslední kalendářní rok (vč.
prostupného
Počet dostupných
výčtu realizátorů a oborů zaměstnávání
aktivizačních míst (vč.
zvlášť za VS, APP, VPP, SÚPM, (VS/APP - VPP existence prostupného
z toho kolik v rámci
systému)
sociální
prostupného systému)
firma/podporova
né místo - volný
trh)
Počet dostupných pracovních Počet programů dostupných program
6
(motivace,
poradenských a tréninkových pro uchazeče ze sociálně
vyloučených lokalit
diagnostika,
programů
obce/města za poslední
poradenství,
kalendářní rok (vč. výčtu
trénink,
realizátorů a oborů)
zprostředkování
zaměstnání)
Počet rekvalifikací
Počet rekvalifikačních kurzů
rekvalifikace
14
dostupných pro uchazeče ze
sociálně vyloučených lokalit
obce/města za poslední
kalendářní rok, rekvalifikační
obor a realizátor
Kapacita pracovních a
tréninkových programů

Počet účastníků zařazených
do programů za poslední
kalendářní rok.

účastník

74

Kapacita aktivizačních míst

Počet uchazečů, kteří byli za
poslední kalendářní rok
zařazeni na VS, APP, VPP,
SÚPM (včetně počtu
účastníků prostupného
systému)

účastník

107

Kapacita rekvalifikací

Počet uchazečů, kteří byli za
poslední kalendářní rok
zařazeni do rekvalifikací.

Počet pracovních míst pro
nízkokvalifikované

Počet volných pracovních
pracovní místo
míst na lokálním trhu práce
(obec/město a okolí), z toho
počet volných pracovních
míst vhodných pro cílovou
skupinu, volných míst na
uchazeče (únor a září kvůli
sezónnosti), z toho v rámci
"podporovaných pozic" (např.
v sociální firmě, u
spolupracujících subjektů s
poradenskou podporou
apod.)
Počet nových pracovních míst pracovní místo
v rámci projektů SPSZ.

41
Únor- 22,3 VPM/UoZ
Září – 22,8 VPM/UoZ

Počet sociálních podniků

Počet sociálních podniků
sociální podnik
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ)

0(1)2

Kapacita sociálních podniků

Počet pracovních míst v
sociálních podnicích (vstupní
rok a výstupní tj. za 3 roky
plnění SPSZ).

0(4)

Počet nových pracovních
míst (jen výstupní ukazatel)

uchazeč

pracovní místo

Počet metodických produktů Počet metodik, plánů a
produkt
strategií vztahujících se k
zaměstnanosti v obci/městě
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ, včetně
výčtu).
Počet příjemců
příspěvků/dávek

Počet příjemců těchto
dávek
příspěvků a dávek v obci:
státní sociální podpora
(přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, rodičovský
příspěvek), hmotná nouze,
příspěvek na živobytí,
mimořádná okamžitá pomoc.
Měsíčně/za poslední
kalendářní rok.

43

41

0
Příspěvek na živobytí
– 389 domácností
Doplatek na bydlení 198 domácností
Příspěvek na bydlení – 962
domácností

Během realizace minulého SPSZ vznikl jeden sociální podnik se 4 pracovními místy – projekt byl ukončen
v roce 2018.

2

Počet osob/rodin, které
využívají sociální služby k
stabilizaci a ke změně

Počet osob/rodin se sociálně
vyloučených lokalit (nejen),
které využívají sociální služby
(podle typů registrovaných
sociálních služeb) za poslední
kalendářní rok.

uživatel

Azylový dům podpořených
osob, V roce 2019 – 150
osob
Noclehárna - 73 osob
Terénní programy-250
Slezská diakonie – osob se
ZP v rámci prostupného
bydlení 27 osob

Počet osob zapojených do
komunitních aktivit

Počet obyvatel sociálně
vyloučených lokalit
zapojených do komunitních
aktivit za poslední kalendářní
rok.

osoba

130

Počet dlužníků/zadlužených
domácností

Kvalifikovaný odhad podílu
dlužník/zadlužen Celkový počet osob
zadlužených obyvatel SVL (dle á domácnost
v exekuci - 27053.
situační analýzy), počet
procentuální míra 13,18%.
klientů dluhových poraden,
Celkový počet exekucí
počet domácností v exekuci,
13228.
počet dlužníků vůči městu (na
Dluhy vůči městu:
nájemném, odpadech, MHD).
Dluh na jistině (nájem a
Za poslední kalendářní rok.
služby)Dluh na poplatcích
z prodleníDluhy na odpadechPočet nových klientů
dluhové poradny za rok
2019: 152.

Počet osob/domácností, se
sjednanými splátkovými
kalendáři/instituty zvláštního
příjemce

Počet osob/domácností se
splátkovými
kalendáři/instituty zvláštního
příjemce za poslední
kalendářní rok.
Počet osob/rodin, které
využívají dluhového
poradenství (podle
poskytovatelů a typu
poradny) za poslední
kalendářní rok.
Počet osob/rodin, které
využívají programy finanční
gramotnosti za poslední
kalendářní rok.

Počet osob/rodin, které
využívají odborného
sociálního
poradenství/dluhového
poradenství
Počet osob/rodin, které
využívají programy finanční
gramotnosti

osoba/domácnos 4 písemné splátkové
t se splátkovým kalendáře, zbytek řešeno
kalendářem/insti ústní dohodou
tutem zvláštního
příjemce
152 nových klientů,
přičemž z předchozích let
využívalo poradenství cca
80 dalších klientů.
osoba/domácnos Za rok 2019 celkem 8
t
přednášek o finanční
gramotnosti s celkovou
účastí 62 osob.

Jedná se o údaj za rok 2017. Novější údaje v době dokončování SPSZ jsou dostupné pouze za celý okres
Bruntál pro rok 2018. www.mapaexekuci.cz
3

Počet vyhovujících objektů, v Počet vyhovujících objektů, v
nichž se poskytují sociální
nichž se poskytují sociální
služby
služby (podle druhu sociální
služby a kapacit)

objekt

Počet sociálních služeb

Počet registrovaných
sociálních služeb dostupných
pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce.
Dle jednotlivých druhů a
poskytovatelů.

sociální služba

Počet programů finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství

Počet programů finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství za poslední
kalendářní rok.

program

Kapacita sociálních služeb

Roční a okamžitá kapacita
jednotlivých registrovaných
sociálních služeb dostupných
pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce

5 objektů
- CSS Armády spásy
(azylový dům,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, noclehárna)
- NZDM, OSP, terénní
program (Eurotopia)
- OSP (Lexikona)
- K-centrum, terénní
program pro uživatele
drog (Krystal Help)
- SAS (Slezská diakonie)
Azylový dům,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, noclehárna (vše
CSS Armády spásy)
- NZDM (Eurotopia, KC
Armády spásy, Charita
Krnov)
- Terénní program (CSS
Armády spásy, Eurotopia,
Město KRnov
- Terénní program pro
uživatele drog, K-centrum
(Krystal Help)
- SAS (Slezská diakonie)

1 projekt v rámci
organizace Lexikona, z.s.:
Komplexní řešení sociální
exkluze osob
z vyloučených lokalit,
zejména
předdůchodového věku
z důvodu předlužení,
včetně nástrojů prevence,
aneb Cesta z českých
dluhů a hájů
uživatel/kontakt/ Armáda spásy v ČR
intervence/lůžko
Azylový dům
(okamžitá
kapacita/roční
Okamžitá kapacita 75
kapacita)
lůžek – 35 lůžek – muži, 10
lůžek – ženy, 9 + 21 dětí –
matky s dětmi

Roční kapacita – 150
osobám
Noclehárna
2020 – 10 lůžek – 9 lůžek –
muži, 1 lůžko – ženy
Roční kapacita – 73 osob
Terénní program
2020 – okamžitá kapacita
3 uživatelé
Roční kapacita – 80

Počet metodických produktů

Počet metodik, plánů a
produkt
strategií vztahujících se k
sociálním službám, službám
pro rodiny a finanční
gramotnosti v obci/městě
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ, včetně
výčtu).

BYDLENÍ
Počet osob/rodin, které
přišly o bydlení

Počet osob/rodin, které přišly osoba/rodina
v posledním kalendářním
roce o bydlení v obecním
bytovém fondu.

NZDM
Armáda spásy - Maják
okamžitá kapacita 32
roční kapacita 77
Eurotopia o.p.s.
Caravan
Okamžitá kapacita 20
Roční kapacita 85
Charita Krnov - Zvídálek
Okamžitá kapacita 35
Roční kapacita 47
SAS - Slezská Diakonie
Okamžitá kapacita 11
Roční kapacita 17 rodin –
66 uživatelů
- Čtvrtý střednědobý plán
sociálních a návazných
služeb 2017-2020
- Tematický akční plán pro
oblast dluhového
poradenství a sociálního
bydlení ve městě Krnově
2019-2022
- Strategický plán
sociálního začleňování ve
městě Krnově 2020-2023
Kvalifikovaný odhad 1
domácnost

Počet osob/rodin bez
domova nebo kterým hrozí
ztráta bydlení

Počet osob, které a) mají
alespoň 2 měsíční dluh na
nájemném u obce b) žijí v
různých formách krizového a
nevyhovujícího bydlení vč.
ubytoven c) jsou bez přístřeší
d) využívají služeb azylových
domů, nocleháren, krizových
bytů

Počet osob/rodin, které
úspěšně procházejí programy
podporovaného/prostupnéh
o bydlení

Počet osob/rodin, které byly v osoba/rodina
posledním kalendářním roce
zařazeny v programu
prostupného/podporovaného
bydlení (nejméně v
"tréninkovém" stupni)

osoba/rodina

Počet osob/rodin, u kterých Počet osob/rodin, u kterých
osoba/rodina
bylo zamezeno ztrátě bydlení se terénním soc. pracovníkům
města Krnova podařilo v
posledním kalendářním roce
bydlení si udržet (pomocí
preventivního nástroje např.
splátkového kalendáře nebo
vstupu do programu
tréninkového bydlení s
dohodnutým splácením dluhu
apod.)
Počet programů
Počet programů
program
podporovaného/prostupnéh podporovaného/prostupného
o bydlení
bydlení v posledním
kalendářním roce (vč. výčtu,
charakteristiky, realizátorů,
cílových skupin).

Počet programů domovnictví Počet programů domovnictví program
a domovních samospráv
a domovních samospráv
zaměřených na obyvatele
sociálně vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce
(vč. výčtu, charakteristiky,
realizátorů, cílových skupin).

ubytovny –
Náměstí Míru 18 osob
Tyršova
88 osob
Karla Čapka
9 osob
Hotel Praha
50 osob
Svatováclavská a Lázeňská
10 osob
Chářovská
13 osob
nevyhovující bydlení –
kvalifikovaný odhad 5
noclehárny- 21
azylové domy-62
krizové byty- 1
Armáda spásy – 2
Slezská Diakonie - 0

Celkem 83 osob

1 program prostupného
bydlení:
- Cílová skupina: klienti
NNO (jednotlivci i rodiny)
- Spolupracující subjekty:
Město Krnov (OSM, OSV),
NNO (Armáda spásy, SAS
Slezské diakonie, FOD,
případně další
poskytovatelé splňující
ustanovení metodiky
tréninkového bydlení)
0

Počet sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení

Počet sociálních služeb
služba
zaměřených na krizi bydlení
(noclehárny, azylové domy,
tréninkové bydlení, prevence
bezdomovectví apod.)
dostupných obyvatelům
sociálně vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce.

Počet poskytovatelů
krizového bydlení

Výčet nocleháren, azylových
domů, krizových bytů, domů
na půl cesty (vč.
poskytovatele a cílové
skupiny), vstupní rok a
výstupní tj. za 3 roky plnění
SPSZ)

Počet ubytoven

Počet ubytoven, kde jsou
objekt/byt
ubytovaní sociálně vyloučení
(podle provozovatele - město,
NNO, soukromý majitel a
cílové skupiny: rodiny s dětmi
vs. jednotlivci bez dětí),
vstupní rok a výstupní tj. po
třech letech

objekt

Azylový dům, noclehárna,
nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez
domova, terénní program
na podporu klientu v
samostatném bydlení (vše
Armáda spásy)
- Tréninkové bydlení
(terénní program Armády
spásy, SAS Slezské
diakonie, FOD)
- občanské poradny
věnující se mimo jiné
stabilizaci bytové situace
klientů (Eurotopia,
Lexikona)

2 krizové byty města
(odbor sociální)
- 1 azylový dům pro muže
a ženy, matky s dětmi
(Armáda spásy Krnov)
- 1 noclehárna pro muže a
ženy (Armáda spásy
Krnov)
6městská ubytovna
(jednotlivci)
- Náměstí Míru (soukromý
majitel, jednotlivci)
- Tyršova (soukromý
majitel, různá CSi)
- Hotel Praha, Jesenická
(soukromý majitel,
jednotlivci, výjimečně
rodiny s dětmi nad 10 let)
- Karla Čapka (soukromý
majitel, jednotlivci)
- Svatováclavská
(soukromý majitel,
jednotlivci)

Kapacita programů
podporovaného/prostupnéh
o bydlení

Kapacita programů
uživatel
podporovaného/prostupného
bydlení v posledním
kalendářním roce (počet bytů
v jednotlivých stupních u
každého provozovatele, cílová
skupina)

Cílová skupina: jednotlivci,
rodiny (klienti NNO)
- Krizové bydlení 2
- Azylový dům
- ubytovna 13 pokojů
- Dispoziční bydlení (17
bytů, nájemníky navrhují
NNO)

Kapacita programů
domovnictví a domovních
samospráv

Kapacita programů
domovnictví a domovních
samospráv zaměřených na
obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce
(počet zúčastněných
domácností, počet bytových
domů)

účastník

0

Kapacita sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení

Kapacita sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení
(noclehárny, azylové domy,
tréninkové bydlení, prevence
bezdomovectví apod.) v
posledním kalendářním roce
(počty úvazků a klientů podle
jednotlivých služeb a
poskytovatelů)

uživatel

Azylový dům
75 lůžek – 35
lůžek – muži, 10
lůžek – ženy, 9 +
21 dětí – matky
s dětmi
- Počet úvazku –
15,2 úvazku
v přímé práci
Noclehárna
-

2020 – 10 lůžek –
9 lůžek – muži, 1
lůžko – ženy
- Od 2021 –
kapacita 13 lůžek
– 10 lůžek – muži,
2 lůžka – ženy, 1
lůžko – ZTP
- Počet úvazku – 3,5
úvazků v přímé
práci
Terénní program
-

-

2020 – okamžitá
kapacita 3
uživatelé

-

Kapacita ubytoven

Kapacita ubytoven, kde jsou
osoba/rodina
ubytovaní sociálně vyloučení
(podle provozovatele: město,
NNO, soukromý majitel a
cílové skupiny: rodiny s dětmi
vs. jednotlivci bez dětí),
vstupní rok a výstupní tj. po
třech letech

Počet úvazku – 3
úvazky v přímé
práci

Náměstí Míru 19 osob
Tyršova

90 osob

Karla Čapka

11 osob

Hotel Praha

36 pokojů

Svatováclavská a Lázeňská
12 osob
Počet domů/bytů
vyžadujících rekonstrukci

Počet domů/bytů v obci v
dům/byt
nevyhovujícím stavu
(technickém či hygienickém),
které si vyžadují rekonstrukci
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ)

Počet sociálních bytů podle
jednotlivých kategorií

Počet sociálních bytů ve
byt
vlastnictví obce/ve vlastnictví
třetích (pronajímajících) osob
vč. NNO (podle
provozovatele, druhu a
cílových skupin), vstupní rok a
výstupní tj. za 3 roky plnění
SPSZ

Počet metodických produktů

Počet metodik, plánů a
Produkt
strategií vztahujících se k
bydlení v obci/městě (vstupní
rok a výstupní tj. za 3 roky
plnění SPSZ, včetně výčtu).

Chářovská 13 pokojů
89

Město (údaje z roku 2019)
- Zhruba 400 bytů s pěvně
stanoveným nájemným (z
celkového počtu 1527
bytových jednotek). Z
toho 222 v DPS, 77 bytů se
státní dotací,
22 bytů pro klienty NNO.
2 byty jsou vyhrazeny pro
účely krizového bydlení
Soukromý pronajímatel –
p. Kovařík (8 bytů)
- Výzkum bytových
kapacit města
Krnova
- Strategický plán
sociálního
začleňování
- Tematický akční
plán pro oblast
dluhové
problematiky a

-

sociálního bydlení
2019-2022
Situační analýza
Krnov 2019

PREVENCE KRIMINALITY
Počet pachatelů trestných
činů

Počet pachatelů trestných
činů a přestupků v obci (z
toho mládež) za poslední
kalendářní rok.

pachatelé

Počet trestných činů a
přestupků

Typy a počet trestných činů
(majetkové trestné činy - z
nich krádeže, vloupání,
násilné trestné činy, drogové
trestné činy, extremistické
trestné činy a akce) a
přestupků (z toho proti
občanskému soužití)
spáchaných obyvateli obce za
poslední kalendářní rok.

trestný
čin/přestupek
pachatel
majetková: 139
z toho krádeže
vloupáním: 20
krádeže prosté:
72
drogové trestné
činy: statistiky
Policie ČR tuto
kategorii
neuvádějí
pouze: spácháno
pod vlivem: 40
nedovolená
výroba psychot.
látek: 14
šíření
toxikomanie: 0
podávání
alkoholu dítěti:
13
ohrožení pod
vlivem návykové
látky a opilství:30
extremistické tč:
statistiky
neuvádějí tuto
kategorii
pouze: hanobení
rasy, etnické
nebo jiné

Pachatel
muži: 237
ženy: 68
nezletilí: 4
mladiství: 8
recidivisté: 144
Trestné činy:
Přestupky:
 přestupky proti

obecně
závazným
vyhláškám v
oblasti
bezpečnosti a
veřejného
pořádku 8
přestupků (§ 4
odst. 2 zák. č.
251/2016 Sb.)

 přestupky proti

veřejnému
pořádku 70
přestupků (§ 5
zák. č.
251/2016 Sb.)

 přestupky proti

občanskému
soužití 500
přestupků (§ 7
zák. č.
251/2016 Sb.)

přestupky proti majetku
198 přestupků (§ 8 zák. č.
251/2016 Sb.)

skupiny osob: 0,
podněcování k
národnostní a
rasové nenávisti:
0
údaje za 01 - 09 /
2019 (aktuálně
dostupné)

Počet navrátilců z výkonu
trestu odnětí svobody

Počet navrátilců z výkonu
trestu odnětí svobody za
poslední kalendářní rok

Míra drogové závislosti

Kvalifikovaný odhad
podíl
terénních pracovníků o
povaze drogové závislosti v
sociálně vyloučené lokalitě za
poslední kalendářní rok.

Počet heren a zastaváren

Počet heren a zastaváren v
blízkosti SVL (vstupní rok a
výstupní tj. za 3 roky plnění
SPSZ).

Počet programů prevence
kriminality

Počet a druh programů
program
prevence kriminality
zaměřených na sociálně
vyloučené lokality za poslední
kalendářní rok.

0

Počet probačních a
mediačních programů

Počet a druh probačních a
program
mediačních programů
zaměřených na sociálně
vyloučené lokality za poslední
kalendářní rok.

0

počet navrátilců

počet zařízení

Kapacita programů prevence Kapacita programů prevence osoba/akce/…
kriminality
kriminality zaměřených na
sociálně vyloučené lokality za
poslední kalendářní rok
(počet podpořených osob
podle jednotlivých programů
a cílové skupiny).

56

Kouření marihuany cca
700 - 1000 lidí
Rekreační užívání NL cca
300 lidí
Problémové užívání NL cca
200- 300 lidí
0

0

Kapacita probačních a
mediačních programů

Kapacita probačních a
osoba
mediačních programů
zaměřených na sociálně
vyloučené lokality za poslední
kalendářní rok (počet
podpořených osob podle
jednotlivých programů a
cílové skupiny).

0

Počet metodických produktů

Počet metodik, plánů a
produkt
strategií vztahujících se k
bezpečnosti a prevenci
kriminality v obci/městě
(vstupní rok a výstupní tj. za 3
roky plnění SPSZ, včetně
výčtu).

Koncepce prevence
kriminality města Krnova
na léta 2016-2019

Vyjádření odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj
ČR (Agentura) ke Strategickému plánu sociálního začleňování města
Krnova pro období 2020 - 2023
verze 5.0

Žadatel o vyjádření stanoviska (obec): Krnov
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)1 schválen dne: 16. 04. 2020

Komentář

Kritérium

V rámci přípravy dokumentu Strategický plán
sociálního začleňování města Krnova 2020-2023
(dále jen SPSZ) proběhlo vyhodnocení naplňování
strategických

cílů

a

příslušných

opatření

Strategického plánu sociálního začleňování města
Krnova pro období 2015 – 2018. Vyhodnocení je
Účinnost/úspěšnost předchozího
strategického plánu

součástí dokumentu.
Toto vyhodnocení sloužilo jako jeden z podkladů
pro stanovení návazných cílů a opatření pro období
2020-2023.
Úspěšné započaté praxe z minulého období byly na
základě analýzy potřebnosti dále rozpracovány
v návazných opatřeních TAP (oblast bydlení a
dluhové problematiky – tato byla stanovena zvlášť

1

Viz příloha č. 6a Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 5.0.

1

na základě úspěšně realizovaného opatření a
navýšení potřeby řešení této problematiky).
Opatření v oblasti vzdělávání byla vesměs úspěšně
realizována a vzhledem ke změně podmínek
KPSVL byla vyjmuta ze SPSZ a samostatně
zpracovaná v Místním plánu inkluze 2018-2020.
Celkem bylo schváleno 6 projektových žádostí do
výzvy č. 26 OPZ, z toho 4 byly realizovány.
Dále byly schváleny 3 projektové žádosti v rámci
IROP, které jsou aktuálně v realizaci.
Do realizace schválených projektů bylo zapojeno
celkem 6 organizací, z toho v rámci samotné obce
Krnova

několik

Celková

příslušných

předpokládaná

suma

odborů.

realizovaných

projektů činí 101 361 555,65 Kč.

Strategický plán sociálního začleňování v obci
Krnov 2020-2023 je na národní úrovni v souladu
se:


Strategií sociálního začleňování 2014
– 2020,

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



Strategií boje proti sociálnímu
vyloučení 2016 – 2020,



Strategií romské integrace 2015 –
2020,



Strategií prevence kriminality v ČR na
léta 2016-2020 .

Na regionální (krajské) úrovni je uvedený
dokument v plném souladu se:
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Strategií integrace romské komunity
Moravskoslezské kraje 2015 – 2020



Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb na roky 2015 – 2020



Koncepcí prevence kriminality
Moravskoslezského kraje 2017 – 2021.

Na lokální úrovni se jedná o:


Tematický akční plán města Krnova
v oblasti dluhové problematiky a
sociálního bydlení na období 2019-2022



Čtvrtý střednědobý plán rozvoje sociálních
a návazných služeb 2017-2020



Koncepci prevence kriminality města
Krnova na léta 2020 – 2024



Strategický plán rozvoje města Krnova
2016-2023

SPSZ (2020 – 2023) byl projednán se všemi
příslušnými

lokálními

partnery,

včetně

ÚP,

přičemž nositelem dokumentu je přímo obec Krnov
a jeho zástupci (Městský úřad a jeho odbory;
politická reprezentace).

Proces tvorby SPSZ byl tvořen podle identického
modelu jako předchozí strategie. To znamená, že
Kvalita procesu strategického
plánování

činnost

byla

partnerstvím,

koordinována
což

je

tzv.

Lokálním

základní

platforma

spolupráce obce, Agentury a dalších partnerů v
rámci KPSVL, a při přípravě a zavádění SPSZ.
Zapojeni byli všichni relevantní partneři (odbory
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městského

úřadu,

NNO,

ÚP,

potenciální

zaměstnavatelé, atd.)
Proces tvorby SPSZ se řídil metodou logického
rámce, tzv. stromováním, což je metoda platná pro
tvorbu strategií, která se osvědčila i v jiných
lokalitách, kde Agentura působí. Díky tomu byla
navržena i městu Krnovu pro tvorbu návazného
plánu. Pro stanovení aktuálních problémů a návrhů
opatření se scházely pracovní skupiny pro oblast
zaměstnanosti, bydlení a prevence kriminality,
které tedy metodou stromování určily jádrové
problémy

a

jejich

příčiny.

Dále

proběhlo

vyhodnocení SPSZ 2015-2018. Z těchto podkladů
byly navrženy cíle a opatření pro jednotlivé oblasti,
které následně byly odsouhlaseny celým LP. SPSZ
byl následně schválen Radou i Zastupitelstvem
obce.
Dokument také popisuje roli partnerů v rámci
implementační fáze.

SPSZ

Krnova

2020-2023

obsahuje

veškeré

náležitosti dle metodiky KPSVL.
Do procesu plánování byli zapojeni všichni
relevantní partneři, kteří komunikovali plánované
aktivity jak s Agenturou, tak s nositelem strategie.
Kvalita zpracování strategického plánu

SPSZ obsahuje analytickou část, jejíž částí je
vyhodnocení opatření předchozího SPSZ. Součástí
je

popis

problematiky

za

využití

nástroje

stromování (vytvoření stromu problémů a jejich
příčin dle jednotlivých hledisek).
V návrhové části jsou pak v každé oblasti popsány
cíle a opatření vzešlé z analýzy stromu problémů a
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jejich příčin, vyhodnocení návaznosti opatření
předchozího SPSZ a reálných možností jejich
realizace partnery. U každého opatření jsou
stanoveny příslušné indikátory, možné využitelné
zdroje, odpovědné subjekty a stanovené termíny.
Součástí revize SPSZ je také popis Implementační
fáze.

Stromování vychází z uplatňovaného přístupu
logického rámce, jehož cílem je schématické
znázornění problémů a

příčin, které vedou

k nežádoucím jevům v lokalitě.

Metoda práce

stojí na definici tzv. „jádrového problému“, který
obecně vystihuje nežádoucí situaci. Tento obecný
problém je dále doplňován o jasně definované
příčiny a podpříčiny, a schematizován do tzv.
Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

stromu.
Tato metoda poskytuje ucelený obraz o tom, jaké
problémy a příčiny obec Krnov aktuálně tíží, a co
konkrétně

je

způsobuje.

Výstupem činnosti

pracovních skupin, které byly tematicky zaměřeny
na

jednotlivé

oblasti,

bylo

tedy vytvoření

kvalitativní části, a to v podobě stromu problémů,
příčin a dopadů pro každou z oblastí.
Členové pracovních skupin také přesně vymezili
cílové skupiny pro každou z oblastí. Posléze
prioritizovali problémy, které je v Krnově nejvíce
potřeba řešit.

Dopady strategického plánu

Zpracované SPSZ definuje změnu, ke které má
realizací stanovených opatření dojít. Při procesu
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hodnocení

SPSZ

bude

využito

systému

monitoringu dopadů, který se zaměřuje na změnu
v nepříznivé sociální situaci u cílové skupiny, která
byla vyvolána realizací opatření SPSZ. Jednotlivá
opatření mají stanoveny příslušné indikátory
účinnosti, pomocí nichž budou sledovány dopady
na změnu nepříznivé sociální situace cílové
skupiny.
Předpokladem

úspěšné

realizace

opatření

a naplnění stanovených cílů SPSZ je intenzivní
řízení procesů, koordinace aktivit realizovaných
zapojenými subjekty, monitoring těchto aktivit
a jejich průběžná i závěrečná evaluace. Průběžná
evaluace pak poslouží jako efektivní vodítko při
zpracování revize SPSZ, určení jeho dalšího
směřování a

plánování aktivit na následující

období.

Dokument obsahuje alokace k realizaci opatření.
Pro čerpání v rámci KPSVL však nejsou relevantní.
Dokument nezakládá nárok k opětovnému čerpání
Způsobilost strategického plánu pro
čerpání dotací v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám

z KPSVL

výzev

pro

Operační

program

zaměstnanost. Obec již čerpala z KPSVL výzvy
OPZ č. 26 na opatření ze SPSZ Krnova 2015 – 2018
a z OPZ výzvy č. 52 na opatření z TAP pro oblast
dluhové problematiky a sociálního bydlení ve
městě Krnov 2019 – 2022.

Celkový komentář

SPSZ reaguje na problémy a příčiny, které byly
popsány v rámci činnosti pracovních skupin a
v rámci vyhodnocení předchozího SPSZ.
Dokument popisuje konkrétní opatření a cíle
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pro jednotlivé tematické oblasti, která budou
naplňována projektovými i neprojektovými
aktivitami.
SPSZ je v souladu se základními národními,
krajskými a lokálními dokumenty, které se
zabývají řešením sociální politiky.
SPSZ byl vytvářen za účasti většiny aktérů
působících na území obce Krnova a při jeho
tvorbě byla dodržována zásada participace.
Celý dokument byl komunikován s odborníky
Agentury.
Agentura DOPORUČUJE Strategický plán
sociálního začleňování obce Krnova pro období
2020 – 2023 ke schválení.

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
oddělení regionálního centra střed zpracovala:

Dne: 8. 7. 2020

Mgr. Jan Mochťák
Vedoucí oddělení regionálního centra východ

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro
místní rozvoj ČR:

Dne:

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Markéta Markéta
Benešová
Benešov Datum:
2020.07.08
11:39:08 +02'00'
á

PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.
ředitel odboru pro sociální začleňování
(Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v z. Mgr. Markéta Benešová
Zástupkyně odboru pro sociální začleňování
(Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR
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