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Seznam zkratek 

ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy 

CS   cílová skupina 

GT ÚP   generální Ueditelství úUadu práce 

NNO   nestátní nezisková organizace 

OPZ  Operační program zamEstnanost 

OSP   Odborné sociální poradenství 

PO   prioritní osa 

PS   pracovní skupina  

SPOT   Centrum pro společenské otázky – SPOT, z.s. 

SÚPM   společensky účelné pracovní místo 

SVL   SociálnE-vyloučená lokalita / lokalita sociálního vyloučení 

TAP   tematický akční plán 

ÚP ČR   ÚUad práce České republiky 

VPP   veUejnE prospEšné práce 
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Úvod  

Účelem tohoto tematického akčního plánu je nastavení opatUení na podporu odstraOování pUekážek pro 

vstup na trh práce pro osoby dlouhodobE nezamEstnané, sociálnE vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením.  

Nositelem TAP je mEsto Nový Bor. Práci na TAP koordinoval odbor pro sociální začleOování 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR1. Do tvorby TAP bylo pUímo zapojeno mEsto Nový Bor, neziskové 

organizace na jeho území a ÚP ČR, Kontaktní pracovištE Nový Bor a konzultant projektu „Dobrá práce 

v obci“ organizace Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s. Podoba TAP byla dále konzultována 

s širokým spektrem místních aktér]. 

TAP vznikal v dobE pUed nouzovým stavem v ČR2 z d]vodu šíUení koronaviru a zamEUuje se 
hloubEji na bariéry osob, které jsou dlouhodobE bez práce či mají opakované krátkodobé 
pracovní pUíležitosti bez perspektivy. PUestože ve správním obvodu mEsta je v současné dobE 
pUíznivá statistika počtu nezamEstnaných osob ĚdlouhodobE se drží okolo 3 %ě a téma 
zamEstnanosti je v dobE konjunktury zdánlivE neproblematické Ětedy týká osob, které mají 
kumulaci handicap]ě, zmEna společenského a ekonomického kolapsu se m]že nezamEstnanost 
opEt zvýšit. TAP na toto nejvEtší riziko reaguje opatUením na Uízení a adaptaci TAP, tedy 
zajištEní včasné reakce na zmEny ve společnosti a adaptaci TAP na mEnící se podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Agenda sociálního začleOování byla k 1. lednu 2020 pUevedena z ÚUadu vlády ČR pod hlavičku Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 
2 Nouzový stav byl v ČR vyhlášen Usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 1ř4 a v dobE schvalování TAP byl 
nadále prodloužen Poslaneckou snEmovnou parlamentu ČR. V návaznosti došlo k pUijetí mnoha krizových 
opatUení v oblasti volného pohybu, maloobchodu, školní docházky, dopravE, sociálních službách a další.   
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Strategický rámec TAP 

Základním kontextovým materiálem pro tento TAP je Strategický plán sociálního začleOování Nový 

Bor II 2019 – 2021, TAP zamEstnanost na tento dokument navazuje, aktualizuje a inovuje opatUení 

v d]sledku zmEn v pr]bEhu času. Návaznost na další strategické dokumenty je znázornEna na schématu 

níže: 

Schéma 1 Strategický rámec TAP    

 

 

 

  

Strategický rámec politiky zamEstnanosti do roku 2030

Strategie politiky zamEstnanosti do roku 2020

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam 
opatUení (2016)

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020

Strategický plán sociálního začleOování Nový Bor II 201ř 
- 2021

TUetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí 
Novoborska na období 2016 - 2020 

Strategie sociálního začleOování 2014 – 2020 
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020 

Strategie romské integrace do roku 2020 
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1 Analytická část  

1.1 Popis sociálnE vyloučených lokalit3 

Sociální vyloučení v Novém Boru 

V Novém Boru se s geografickou segregací sociálnE slabých obyvatel prakticky nelze setkat. Výjimku 

pUedstavuje ubytovna v Severní ulici, kterou je možné jako jedinou označit za objekt s vysokou 

koncentrací osob sociálnE vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Ke zvýšené 

koncentraci sociálnE slabých na nEkterých dalších adresách sice dochází, nicménE ne v takové míUe, aby 

byla pro sousedství ohrožující, natož aby docházelo k odlivu majority z tEchto míst. 

Avšak dle metodiky pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území je index sociálního vyloučení 

v Novém Boru4 roven 13 (z celkových 30 bod]), což ho zaUazuje mezi obce s vyšší mírou sociálního 

vyloučení. Tuto míru sociálního vyloučení demonstruje pUedevším podíl obyvatel pobírajících 

nepojistné sociální dávky a podíl obyvatel v exekuci – v Nové Boru je tedy koncentrace 

nízkopUíjmových domácností.  

Graf 1 Podíl obyvatel pobírajících nepojistné sociální dávky a podíl obyvatel v exekuci v Libereckém kraji 

 

Sociální ubytovna Severní 755 

Jde o samostatnE stojící pEtipodlažní panelový d]m ve vlastnictví mEsta situovaný nedaleko 

autobusového nádraží a skláUského učilištE. Správu objektu vykonává Farní charita Česká Lípa, která 

zde zajiš[uje rovnEž sociálnE aktivizační služby pro rodiny s dEtmi. V rámci projektu Farní charity 

Česká Lípa „SpolečnE rosteme“, který je zamEUen na podporu sociálního začleOování osob, které žijí na 

Sociální ubytovnE v Novém Boru, je tEmto osobám poskytována dlouhodobá a intenzivní podpora 

                                                      
3 Tato kapitola vychází zcela ze Situační analýzy mEsta Nový Bor z června 201Ř, aktualizováno  
4 Jedná se o metodiku, která na základE kvantitativních dat identifikuje míru rozsahu sociálního vyloučení v území. 
PUi konsturkci indexu jsou využity tyto indikátory: pUíspEvek na živobytí, pUíspEvek na bydlení, exekuce, 
dlouhodobá nezamEstnanost (6+ mEsíc]), pUedčasné odchody ze základních škol. Index je za rok 201Ř.  
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v oblastech zamEstnanosti, prostupného bydlení a aktivit zamEUených na osobností r]st a zvyšování 

kompetencí. 

V ubytovnE je 62 pokoj] pro osoby v sociální nouzi. Maximální kapacita ubytovny je 24Ř ubytovaných, 

pokoje je možné obsadit až 4 lidmi. VEtšina obyvatel pochází z Novoborska. Struktura obyvatel je 

r]znorodá od jednotlivc] pUes partnerské dvojice až po vícečlenné rodiny s malými dEtmi. Složení se 

pomErnE rychle mEní, bEhem roku se obmEní obyvatelé cca 20 pokoj]. Pracovníci sociálního odboru 

zde k bUeznu 2020 pracují se 124 osobami (z toho 35 dEtí), pUičemž vEtšina dospElých je v evidenci 

úUadu práce nebo pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Ceník ubytování je platný od 1. 4. 2020. Za 

jednu osobu samostatnE bydlící na pokoji je stanovena cena  

6 500 Kč za mEsíc. Dva lidé ubytovaní na jednom pokoji platí 3 500 Kč mEsíčnE za 1 osobu, pokud se 

jedná o rodinu, cena za dvE osoby na jednom pokoji je 7 000 Kč. Cena pro 3 osoby na pokoji je  

Ř 000 Kč za mEsíc a pro 4 osoby je to ř 000 Kč mEsíčnE. V prostorách ubytovny byly zUízeny dva 

tréninkové byty, v rámci prostupného bydlení, pro vícečetné rodiny o velikosti dvou pokoj], s vlastním 

sociálním zaUízením a kuchyOskou linkou. Na tréninkových bytech se platí nájemné ve výši 10 ř00 Kč. 

Každá jednotka je vybavena vlastním vodomErem, což vede k vEtší odpovEdnosti za spotUebu. Obyvatelé 

mají vlastní sociální zaUízení. Vchod do ubytovny je nepUetržitE stUežen službou ve vrátnici, kde 

návštEvníci musí pUedložit občanský pr]kaz. Osobám, které pUedstavují riziko pro obyvatele, anebo 

s nimi byly v minulosti špatné zkušenosti, je vstup odepUen. Vzhledem k vysoké poptávce si vedení 

ubytovny m]že mezi žadateli vybírat a snižovat tak riziko potenciálních konflikt]. Úklid společných 

prostor je zajištEn. Ubytované osoby se mohou kdykoliv se svými problémy obrátit na pracovníky 

sociálních služeb Farní Charity, kteUí mají zázemí v suterénu budovy. I pUes vEtší koncentraci sociálnE 

slabých obyvatel se daUí okolí ubytovny udržovat čisté a to i díky aktivizaci samotných obyvatel. 

Ubytovnu v Novém Boru lze zaUadit k dobUe vedeným zaUízením podobného typu. Objekt je pr]bEžnE 

opravován a modernizován (výmEna stoupaček, linolea, postupná výmEna oken, osvEtlovacích tEles…). 

Na ubytovnE je provozována sociální služba Startér, zamEUená na rodiny s dEtmi.  

SídlištE Rumburských hrdin] 

SídlištE Rumburských hrdin] je tvoUeno nEkolika panelovými domy, mezi nimiž se nachází čtvercové 

prostranství s dEtským hUištEm. Z hlediska vlastnictví a správy je možné rozdElit jej do 4 skupin: 1) 

domy ve vlastnictví mEsta spravovaných firmou NOBYS; 2) d]m spravovaný Společenstvím vlastník] 

RH 741 Nový Bor; 3) domy spravované OSBD Česká Lípa; 4) domy spravované Společenstvím 

vlastník] RH 74Ř,74ř a 750. Mnoho soukromých vlastník] byty pronajímá, což zp]sobuje zvýšenou 

migraci v lokalitE a zvyšuje koncentraci sociálnE slabších domácností. Pracovníci sociálního odboru zde 

pracují s 35 klienty, kteUí jsou v evidenci úUadu práce nebo pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. 

SídlištE však není vnímáno jako problémová lokalita. Podle odhadu sociálního odboru žije na tomto 
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sídlišti asi 15% Rom]. Rodina v centru, z.ú, poskytuje na tomto sídlišti terénní program Nízkoprahové 

zaUízení pro dEti a mládež Vafle.   

V Parku 

Ulice V Parku se nachází ve stUedu mEsta. Po jedné její stranE stojí tUi panelové vEžáky, v nichž se 

nachází 71 byt] ve 13 podlažích. Dva z dom] patUí pražské firmE TTP Invest, která byty pronajímá i 

rodinám, které obvykle mívají na trhu s bydlením menší šanci uspEt, tedy domácnostem závislým na 

sociálních dávkách a romským rodinám. Podmínkou je ale zaplacení kauce (25 000 Kč) a také nájemné 

je v rámci Nového Boru vysoké (až 10 000 Kč mEsíčnE). Podle Vstupní analýzy figurují oba domy mezi 

adresami s nejvEtším počtem vyplácených pUíspEvk] na bydlení a doplatk] na bydlení. Jedná se o domy, 

kam je ÚUadem práce vypláceno nejvíce pUíspEvk] a doplatk] na bydlení. Osoby zde bydlící patUí 

k dlouhodobE nezamEstnaným a jejich koncentrace je zde dle ÚP nejvyšší z Nového Boru. Vlastník 

domy udržuje, investuje do revitalizace, lokalita má i pUes to pomErnE špatnou povEst. V samotných 

domech je ale situace klidná a společné prostory jsou udržované. V obou je vrátnice.  

Lokalita V Parku má ovšem u obyvatel Nového Boru špatnou povEst, je to však z jiných d]vod]. 

V podchodu vedoucím k prodejnE Tesco se shromaž@ují osoby bez pUístUeší, kteUí okolí znečiš[ují 

nedopalky cigaret a žádají kolemjdoucí o peníze a cigarety. Podle výpovEdi vrátných ze zmínEných 

dom] trápí místní rezidenty také návštEvníci podniku Liberty bar pUezdívaného „Díra“. V teplých 

mEsících se v parku zdržují skupiny mladistvých. Místo je ve zvýšené míUe kontrolováno hlídkami 

mEstské policie. 

Arnultovice 

Jsou mEstskou částí Nového Boru, zástavba je tvoUená pUevážnE rodinnými domky. NEkteré z nich jsou 

obývané romskými rodinami. NEkteré ze staveb nemají stavební povolení a nejsou zkolaudovány. Jedná 

se o romské rodiny, které však v rámci obce patUí k tEm movitEjším.  

Nemocniční 456 

Jde o panelový d]m ve vlastnictví mEsta se 34 byty, jež byly pronajímány hlavnE sociálnE slabým 

jedinc]m a rodinám s nízkými pUíjmy. Podle pracovnice sociálního odboru toto již neplatí, v posledních 

letech zde začínají bydlet i jiné skupiny obyvatel, II; ヲヰХ ﾗH┞┗;デWﾉ ﾃゲﾗ┌ ヴﾗﾏゲﾆY ヴﾗSｷﾐ┞. V minulosti se 

zde vyskytovaly problémy v sousedském soužití a pUípady rasové diskriminace. PostupnE došlo ke 

stabilizaci lokality, k čemuž pUispEla pUítomnost správce a kamerový systém monitorující dEní v domE i 

v blízkém okolí.  

Nemocniční 410  

Jednalo se o dvoupatrový d]m se čtyUmi byty obývaný vícegenerační romskou rodinou s mEnícím se 

počtem osob, pUedevším z d]vodu dlouhodobých návštEv pUíbuzných. V únoru 2020 došlo v tomto 

bytovém dobE k požáru, kv]li kterému bylo evakuováni všichni obyvatelé (17 osob) – mEsto pro nE 
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s pomocí Farní charity Česká Lípa zajistilo náhradní ubytování, stravu a oblečení, tUi lidé tuto možnost 

nevyužili a ubytovali se u pUíbuzných. D]m je v současné chvíli neobyvatelný.   
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1.2  (Ne)zamEstnanost v lokalitE 

Z pohledu statistiky došlo v rámci celého Libereckého kraje v posledních pEti letech k poklesu hodnot 

míry nezamEstnanosti a následné stagnaci na relativnE nízkých hodnotách nad tUemi procenty. NapUíklad 

v lednu roku 2016 dosahovala míra nezamEstnanosti 6, 5 %, pUičemž poslední dva roky se drží tEsnE 

nad hranicí tUí procent. 

Nový Bor zažil nejvEtší nár]st nezamEstnanosti mezi lety 200Ř a 200ř, kdy míra nezamEstnanosti 

vzrostla až na 15,6 %. To bylo zp]sobeno pUedevším útlumem hromadné produkce ve skláUském 

pr]myslu, který je v Novém Boru hojnE zastoupen. NapU. společnost Crystalex v té dobE hromadnE 

propustila bezmála 1 400 zamEstnanc]. ZamEUení na skláUské odvEtví dává mEstu svEtovost a je součástí 

jeho identity, úzké odvEtvové a exportní zamEUení však m]že v ekonomicky nestabilních dobách 

zp]sobit propouštEní zamEstnanc].  

Nový Bor spadá pod p]vodní okres Česká Lípa, kde je v uplynulých pEti letech stabilnE nejnižší míra 

nezamEstnanosti ze všech okres] v Libereckém kraji – aktuálnE k lednu 2020 se jedná 2,6%. 

Novoborsko je obcí s rozšíUenou p]sobností, která je z 10 ORP v Libereckém kraji na 6. pUíčce od 

nejnižší po nejvyšší míru nezamEstnanosti k lednu 2020. Jedná se sice o meziroční propad v poUadí, 

avšak rozdíly mezi jednotlivými ORP (až na výjimku Tanvaldska a Frýdlantska, kde je míra 

nezamEstnanosti vyšší) jsou spíše marginální v Uádu jednotek desetin procenta.  

K 1. 1. 2020 v Novém Boru činil podíl nezamEstnaných osob 3,2 %. Hodnota tohoto ukazatele je 

v posledních tUech letech stabilní, pUičemž v letech pUedchozích docházelo od roku 2015 k setrvalému 

poklesu. 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu uchazeč] o zamEstnání – Nový Bor 

 

Dosažitelní 
uchazeči 

15-64 

Počet obyvatel 
15-64 

Podíl 
nezamEstnaných 

osob (v %) 

Volná místa 

leden 2016 540 7876 6,9 60 

leden 2017 351 7691 4,6 96 

leden 2018 238 7522 3,2 164 

leden 2019 262 7317 3,6 101 

leden 2020 234 7218 3,2 100 

únor 2020 217 7218 3,0 97 

Zdroj dat: Integrovaný portál MPSV 

K doplnEní statistiky v tabulce výše je tUeba pUihlédnout k osobám se základním vzdEláním, neúplným 

vzdEláním a bez vzdElání, kterých je v Novém Boru v součtu k lednu 2020 v evidenci ÚUadu Práce 93. 

Další rizikovou skupinou jsou dlouhodobE nezamEstnaní  - zejména osoby více než 12 mEsíc] v evidenci 
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ÚP, jichž je za stejné období 59. RovnEž je nutné zmínit osoby starší 50 let, kterých bylo k lednu 2020 

v evidenci 98. Zdrojem tEchto doplOujících dat je ÚP KoP Česká Lípa. 

Cena práce  

Jak bylo Uečeno v popisu sociálního vyloučení v Novém Boru, jedná se o oblast, kde jsou domácnosti 

často pUíjemci sociálních dávek, a to i pUesto, že byl doposud pUíznivý ekonomický vývoj. Nabízí se tedy 

otázka, jaké je v lokalitE práce mzdovE ohodnocena.  

Na základE sondy z Portálu MPSV5 má napU. skladník/exedient společnosti Crystalex CZ, s.r.o. mzdu 

od 17 Ř00 Kč. Strojník skláUských zaUízení si pak ve stejné společnosti pUijde na mzdu od 1ř 000Kč do 

25 000 Kč. V další skláUské firmE Aleš ZvEUina si brusič skla pUijde na mzdu od 1Ř 000. Společnost 

Bohemia sklo s.r.o. pak uvádí mzdu pro seUizovače a obsluhu obrábEcích stroj] od 14 600 Kč.   

ZamEstnavatelé ve vztahu k cílové skupinE 

Mezi významné zamEstnavatele na Novoborsku patUí tradičnE skláUské firmy. Jedním z nejvEtších 

zamEstnavatel] je Crystalex CZ, s.r.o. NejčastEji zastoupenými profesemi v této společnosti jsou 

dElnické profese v oblasti zpracování skla. Dalšími velkými zamEstnavateli zabývajícími se skláUskou 

výrobou jsou EGERMANN, s.r.o.,Lasvit, s.r.o. a další menší firmy.  Na území Novoborska jsou i firmy 

mimo skláUství. Jedná se napU. o firmu Aktivit s.r.o, V rámci okresu Česká Lípa patUí mezi významné 

zamEstnavatele také podniky zabývající se výrobou zamEUenou na automobilový pr]mysl (automobilové 

díly a doplOky). 

 V pr]bEhu roku 201ř byly nEkteré místní firmy dotazovány ze strany SPOT na míru exekucí u 

zamEstnanc] a administrativní náročnost. OdpovEdí mnoho nepUišlo – strukturované dotazníky se vrátily 

pouze od dvou respondent], nad to byly realizovány dva polo-strukturované rozhovory a rovnEž došlo 

k nEkolika spíše neformálním setkáním s místními zamEstnavateli. Výstupy tedy nelze objektivizovat. 

NicménE za zmínku stojí, že nEkteré dotázané společnosti s problematikou exekucí pracují otevUenE a 

vstUícnE – nemají problém s pUijímáním zamEstnanc] s exekucemi, snaží se jim jednorázovE poskytovat 

nefinanční benefity, popUípadE je motivují jednorázovou odmEnou vyplacenou po úspEšném 

absolvování insolvence. U nEkterých společností byla dokonce deklarována ochota zamEstnávat osoby 

s r]znými typy znevýhodnEní včetnE sociálního a rovnEž jim poskytovat podporu pro udržení 

zamEstnání. Zaznamenána byla rovnEž spolupráce s lokálnE p]sobícími NNO v oblasti sociálních služeb 

– zejména formou jednorázových materiálních dar] určených pro klienty. 

Nízká míra prostupnosti zamEstnávání 

Aktivizace dlouhodobE nezamEstnaných by mEla probíhat ideálnE i prostUednictvím prostupného 

zamEstnávání. V praxi se to však pUíliš často nedEje. V současné dobE je velká poptávka po pracovní 

                                                      
5 https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr, zobrazena volná místa v Novém Boru, zobrazeno dne 3.4.2020 

https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr
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síle a tak veUejnE prospEšné práce (VPP) vykonávají lidé, kteUí jsou na volném trhu práce uplatnitelní 

velmi obtížnE. Z VPP – stUedního stupnE prostupného zamEstnávání se tedy nedostanou dál, maximálnE 

jsou opakovanE zamEstnáni v rámci VPP (s povinnou pauzou tUí mEsíc] návratu do evidence 

nezamEstnaných). Dílčího úspEchu se však v Novém Boru podaUilo dosáhnout, od ledna roku 201ř jsou 

4 osoby p]vodnE vykonávající VPP zamEstnány v technickém oddElení Odboru správy majetku MEÚ.V 

rámci VPP na obci aktuálnE p]sobí 7 osob od bUezna 2020 a dalších 5 osob od dubna 2020, pUičemž 

smlouvy mají na 12 mEsíc]. Z vEtšiny se jedná o lidi, kteUí pracovali v rámci VPP pro mEsto již dUíve. 

ChybEjící podp]rná sí[ či case management zamEstnanosti 

S vedením mEsta Nový Bor bylo ze strany Odboru pro sociální začleOování a SPOT v pUedešlých letech 

otevUeno napUíklad téma společensky zodpovEdného zadávání veUejných zakázek. Vzhledem k období 

konjunktury se však toto téma míjelo s reálnými možnostmi „sociální zodpovEdnost“ do zadávací 

dokumentace jednotlivých zakázek implementovat. D]vodem byl z pohledu vedení mEsta nízký zájem 

o veUejné zakázky ze strany potenciálních realizátor] a obava, že by se za „sociálnE zodpovEdných 

podmínek“ nedaUilo na Uadu akcí realizátora v]bec sehnat. 

Prostupnost zamEstnání a rovnEž možnost case managementu ze strany mEsta významnE omezuje také 

fakt, že Nový Bor nemá technické služby zajiš[ující napUíklad úklidové práce či údržbu veUejného 

mobiliáUe apod. - až na výjimku relativnE nedávno zUízené „nádvorní čety“. Pracovníci VPP prakticky 

nemají šanci se posunout do kmenových pozic technického úseku. TEm, o které mEsto opakovanE stojí, 

je zpravidla opakovanE prodlužována smlouva v rámci VPP s povinnými pUestávkami v evidenci ÚP. 

NEkterým se pak podaUí najít zamEstnání u dodavatel]/realizátor] veUejných zakázek napUíklad na svoz 

odpad], apod., avšak ani zde nedochází k adekvátní prostupnosti, což dokládá skutečnost, že mnohé 

pozice VPP pUi obci jsou obsazovány opakovanE stejnými osobami. 

V Novém Boru aktuálnE chybí dlouhodobý projekt či aktivita primárnE cílená na podporu zamEstnanosti 

kombinující Uadu činností komplexní podpory rozvoje kompetencí a odbourávání bariér u cílové 

skupiny, kariérní poradenství, formy tréninkových pracovních míst a mentoringu na pracovišti, a rovnEž 

chybí koordinační kapacita zajiš[ující či zprostUedkovávající popsané aktivity včetnE sí[ování místních 

relevantních aktér] a zamEstnavatel]. NEkteré výše popsané aktivity částečnE suplují jednotlivé sociální 

služby a zcela jistE ÚUad Práce, avšak bu@ jen pro úzce vymezené cílové skupiny (napUíklad organizace 

Rytmus o.p.s. pro CS zdravotnE znevýhodnEných osob), anebo fakultativnE nad rámec jiných 

klientských zakázek sociální práce, popUípadE (ÚP) nemají nástroje pro podporu efektivního 

odbourávání bariér (exekuce, nízké kompetence, demotivace, sociální vyloučení, apod.). PrávE z d]vodu 

absence role koordinátora/case managera a hranic personálních kapacit jednotlivých aktér] nedochází 

efektivnE k synergiím jednotlivých podp]rných nástroj]/aktivit/služeb ve prospEch cílové skupiny.  
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Dluhová problematika 

Jako nejzásadnEjší objektivní pUekážka pUi motivaci k hledání a udržení standardního zamEstnání (dle 

zákoníku práce) u výše vymezené cílové skupiny je považována problematika pUedlužení. Na tom panuje 

shoda jak mezi relevantními aktéry, zejména pracovníky v pUímé práci s klienty sociálních služeb, tak i 

mezi samotnými dotazovanými „reprezentanty“ cílové skupiny. 

Lidé ocitající se v situaci pUedlužení – myšleno: ti, kteUí se dostali do jedné či více exekucí – velmi často 

považují v kontextu exekučních srážek ze mzdy bEžnou legální práci v rámci nabídek trhu práce na 

Novoborsku za ekonomicky nevýhodnou, a to v mnoha evidovaných pUípadech do té míry, která pro nE 

neumožOuje zajištEní základních životních potUeb, jako je napUíklad udržení bydlení či zajištEní 

základních potravin. 

Volí proto jiné výše popsané ekonomické strategie, jako je napUíklad práce bez pracovní smlouvy – 

často v kombinaci s čerpáním sociálních dávek. 

Možnost oddlužení – resp. podpora pro zvládnutí dluhové situace je poskytována v novoborské 

Občanské poradnE organizace Déčko Liberec a rovnEž v Dluhové poradnE organizace Rodina v Centru. 

K samotnému insolvenčnímu návrhu však dojde zdaleka menší část klient] tEchto služeb.  

„Zda se klient rozhodne pro insolvenci je zcela na jeho rozhodnutí, potom co od poradny dostane 

informace o tom, co by které Uešení (pokračovat v exekuci x insolvence) pro nEho znamenalo. ObecnE 

lze Uíci, že rodiče samoživitelé, osoby žijící osamEle, velmi často zjistí, že by jim v insolvenci 

z]stávala tak malá částka, že by s ní nebyli schopni pUežít, proto se zpravidla rozhodnou nechat vEci 

tak, jak jsou. Pokud má klient exekucí více, m]že se rozhodnout pro podání návrhu na zastavení 

nEkterých z nich, ale ze zkušenosti víme, že soudy takové exekuce zastavují spíše výjimečnE,“ uvedla 

vedoucí Občanské poradny Ing. Romana Lakomá. 

Její slova potvrzují i statistiky zmínEných služeb a rovnEž porovnání „Mapy exekucí“ a „Mapy 

bankrot]“. Viz obrázky níže. Z dostupných údaj] je patrné, že zatímco v exekuci se v pr]bEhu roku 

2017 ocitlo 1240 obyvatel Nového Boru, tak v insolvenci (osobním bankrotu) bylo v roce 2018 

v porovnání s prvním údajem „jen“ 266 lidí. 

Poznámka: Srovnání údaj] exekucí a insolvencí za stejný rok bohužel není možné z d]vodu 

nedostupnosti dat. VysvEtlení uvedené na http://mapaexekuci.cz/ je následující: „…data za rok 2018 jsou 

aktuálnE na úrovni kraj] a okres]. ÚroveO obcí a ORP nebyla zatím ze strany Exekutorské komory ČR 

zpUístupnEna.“ Pro ilustraci rozdílu počtu osob v exekuci a osob v insolvenci jsou tak srovnávány údaje 

za Nový Bor z roku 2017 (exekuce) a 201Ř (insolvence), nebo[ dle kvalifikovaných odhad] relevantních 

aktér] nedošlo k zásadní meziroční zmEnE v prezentované disproporci. 

 

 

http://mapaexekuci.cz/


14 

Obrázek 1 Počet a podíl exekuovaných osob v Novém Boru za rok 2017 

 

Zdroj: http://mapaexekuci.cz/ 

 
Obrázek 2 Počet a podíl osob v bankrotu v Novém Boru za rok 201Ř 

 

Zdroj: Institut prevence a Uešení oddlužení; http://mapabankrotu.cz/ 
  

http://mapaexekuci.cz/
http://mapabankrotu.cz/
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1.3 Cílová skupina 

Kvalifikovaný odhad cílové skupiny pro navrhované intervence je dán výskytem osob s jedním či 

s kombinací více uvedených znevýhodnEní, jako jsou: osoby dlouhodobE nezamEstnané, osoby 

znevýhodnEné na trhu práce, osoby v dluhové pasti (pUedlužení, exekuce), osoby žijící v sub-

standardním bydlení; klienti sociální ubytovny, klienti dluhových poraden (OSP), pracovníci VPP pUi 

obci, mladí dospElí (15 až 26 let) pUedčasnE opouštEjící vzdElávací systém, osoby žijící v sociálním 

vyloučení atp. 

Jedním z klíčových údaj] k vymezení dané cílové skupiny jsou data evidující osoby dlouhodobE 

nezamEstnané. Dle statistik ÚUadu práce za Nový Bor k lednu 2020 se jedná celkem o 26 uchazeč] o 

zamEstnání v evidenci ÚP déle než 6 mEsíc], dalších 15 evidovaných více než ř mEsíc], 24 uchazeč] 

v evidenci více než jeden rok a 35 lidí evidovaných dva roky a více. Celkem tedy 100 lidí.  

Dalšími ukazateli jsou počty klient] lokálnE p]sobících sociálních služeb. NapUíklad za OddElení 

sociálních vEcí a zdravotnictví mEsta Nový Bor se za rok 2019 jednalo o 278 klient] (vyjma klient] 

OSPOD). Služeb dluhové poradny organizace Rodina v Centru využilo za rok 2019 celkem 124 lidí. 
Farní Charita Česká Lípa pracuje v rámci sociálnE aktivizační služby s 67 domácnostmi v rámci 

ubytovny v Severní ulici. Daná čísla – včetnE údaj] z ÚUadu práce – nelze sčítat, nebo[ vEtšina 

z celkového souhrnu lidí spadajících do potenciální cílové skupiny je evidována duplicitnE napUíč 

jednotlivými službami či evidencí ÚUadu práce.  

Celkový počet osob odpovídajících definici cílové skupiny vychází z pr]Uezu výše uvedených čísel, a 

tedy již zmínEného kvalifikovaného odhadu Odboru pro sociální začleOování, Centra pro společenské 

otázky (SPOT), MEsta Nový Bor a dalších aktér] v oblasti relevantních sociálních služeb a 

zamEstnanosti. Jedná se o ř0 osob. 

Výše uvedený počet 90 osob je dán tím, že jsou zde mínEni pouze lidé vyžadující komplexní a 

koordinovaný pUístup více sociálních služeb k efektivnímu Uešení jejich situace na bázi zcela 

absentujícího (či pouze neformálnE pojatého) case managementu, a to s akcentem na jejich postavení na 

trhu práce (dlouhodobá nezamEstnanost, nelegální práce, sezónní či krátkodobé práce, apod.). Nejsou 

zde zahrnuti klienti jednotlivých sociálních služeb obce či NNO p]sobících v lokalitE, jejichž zakázky 

jsou zamEUené na jeden Uešený problém či komplex pUidružených problém] v kompetenci jedné sociální 

služby. Naopak se jedná o osoby, které bu@ nejsou klienty žádných sociálních služeb, anebo nabízených 

sociálních služeb sice využívají, avšak zpravidla ad-hoc, jednorázovE, eventuálnE i duplicitnE, ale 

podstatným rysem je, že jejich celková situace (sociální, ekonomická, postavení na trhu práce, apod.) se 

nevyvíjí nijak pozitivním smErem, nebo[ není Uešena komplexnE a strategicky. Jedná se o lidi, kteUí pro 

sebe volí krátkodobE pUínosné ekonomické strategie, které nejsou dlouhodobE a mnohdy ani stUednEdobE 

udržitelné. PUi zúžení na trh práce se jedná o sezónní práce, brigády, pracovní aktivity mimo hlavní 

pracovní pomEr, anebo velmi rozšíUenou tzv. práci na černo. Část z výše vymezené cílové skupiny 
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pracuje v rámci veUejnE prospEšných prací (VPP) pro obec zejména na úklidu mEsta. Mnozí opakovanE 

v horizontu nEkolika let. VEtšina z nich (cca 80 - 90%) je v situaci pUedlužení, nebo jedné či více 

exekucí, což je na základE rozhovor] považováno za zcela zásadní objektivní demotivační faktor pro 

úsilí v uplatnEní se na trhu práce. 

Analýza části cílové skupiny dlouhodobE nezamEstnaných a prekarizovaných pracujících  

Bližší seznámení s cílovou skupinou a její částečné zmapování probEhlo formou kvalitativního výzkumu 

v podobE focus group, strukturovaných a polostrukturovaných rozhovor] pUi pUíležitosti práce se 

skupinou (besedy) a rovnEž pUi individuálních rozhovorech. Jednalo se o výseč CS z Uad dočasných 

pracovník] VPP pro obec a rovnEž z klient] sociální ubytovny provozované Farní Charitou Česká Lípa. 

Mnozí z nich byli soubEžnE klienty i dalších sociálních služeb. Rozhovory a besedy byly koordinované 

facilitátorem a koordinátorem projektu „Dobrá práce v obci“ Centra pro společenské otázky (SPOT) 

p]sobícího v Novém Boru v rámci memoranda o spolupráci mezi SPOT a MEstem Nový Bor. Do besed 

i individuálních konzultací byli v r]zných rolích a v r]zné míUe zapojeni pracovníci místnE p]sobících 

sociálních služeb, a to z organizací: Rodina v Centru, Farní Charita Česká Lípa, Rytmus; nadále byl 

zapojen peer pracovník s osobní zkušeností s exekucemi a insolvencí, pracovníci ÚUadu práce 

kontaktního pracovištE v Novém Boru a v neposlední UadE rovnEž pracovníci mEstského úUadu. Aktivity 

se zúčastnilo celkem 3ř osob z cílové skupiny, z nichž 23 opakovanE – tedy mEli možnost účastnit se 

více tematicky r]znorodE zamEUených setkání. Jako pr]Uezová témata lze zmínit: Dluhy, exekuce, 

insolvence, hospodaUení, trh práce, pracovní poradenství, mapování potUeb cílové skupiny, diskuse. 

Cíle aktivity: 

- PodpoUit CS v rozvoji tzv. mEkkých i tvrdých dovedností potUebných pro úspEšné fungování na 

trhu práce. 

- KvalitativnE posunout vykonávanou pozici v režimu VPP smErem k „tréninkovému pracovnímu 

místu“ s možností individuální podpory či zprostUedkování sociálních služeb v lokalitE pro CS. 

- Zmapovat potUeby, motivaci a kariérní preference CS a dovést CS k vyšší fázi v rámci modelu 

zmEny (prekontemplace, kontemplace, akce, zmEna, udržení zmEny) v rámci následné 

individuální práce, a to smErem k hledání, získání a udržení stabilního zamEstnání, popUípadE 

k setrvání v práci pro mEsto. 

Výstupy a pr]bEžné závEry 

Preference a potUeby CS byly systematicky mapovány na setkání 5. záUí 2019. Formou tzv. 

„brainwrittingu“ a následné diskuse na téma: „Co je dobrá práce?“ se účastníci vEnovali tUem otázkám: 

„1) Jakou práci bych chtEl ideálnE dElat? 2) Co mi v tom brání? 3) Co potUebuji, aby mi nic nebránilo?“ 

NEkteUí odpovídali ve smyslu, že jsou spokojeni na VPP a chtEjí z]stat, nEkolik lidí neodpovEdElo 

(nechtEli, nebo jdou do d]chodu a otázky pro nE nebyly relevantní). 
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OdpovEdi položené otázky jinak byli:  

1) číšník, sociální pracovník, asistent pedagoga/pečovatelka dEtí, zahradnice, pomocná síla v kuchyni, 

práce s počítačem, práce venku 

2) vysoký vEk, peníze na podnikání, nikdo mi tu práci nedá, není pUíležitost v Novém Boru – dojíždEní 

a náklady, smEnný provoz, zdraví, nízké vzdElání 

3) začít úplnE od nuly (vzdElání), finance – náklady na dopravu, pracovní doba, kterou budu zvládat 

Následovala debata:  

- napUíklad jedna účastnice by ráda pracovala s dEtmi, ale netuší, jak toho docílit; byla informována 

o tom, že m]že napUíklad zkusit rekvalifikaci na asistenta pedagoga;  

- častý problém byl také zdravotní stav v souvislosti se zvládáním smEnného provozu či více než 

osmihodinových smEn – napUíklad jedna účastnice by ráda pracovala v kuchyni, avšak je po úrazu 

nohy a nedokáže dlouhodobE stát – nezvládne napUíklad dvanáctihodinovou smEnu;  

- dalším problémem bylo rovnEž dojíždEní za prací, které je nákladné a nevyplatí se nejen časovE, ale 

i finančnE; právE finance – tedy míra mezd - jsou vnímány jako další demotivující faktor;  

- svou roli u mnohých hraje vzdElání a vEk (pUedd]chodový), avšak mezi účastníky je také mladý 

muž (30 let), vyučený truhláU, který uvedl, že ho stejnE nikdo nezamEstná (nedaUilo se mu najít práci 

více než rok);  

- peníze obecnE nebyly vnímány jako hlavní kritérium dobré práce, by[ mají svou váhu 

Hodnoty práce 

Na následujícím setkání v návaznosti na dotazník bylo otevUeno téma hodnot týkajících se práce a 

následnE vyplnEn anonymní dotazník. Respondenti volili následující hodnoty v uvedeném poUadí: 

smysluplnost, respekt okolí, dobrý kolektiv, plat, který mE uživí, stabilní práce (ideálnE na dobu 

neurčitou), dostupná vzdálenost, kvalitní pracovní podmínky/zázemí/pom]cky; nEkteUí dále uvádEli, že 

by je práce mEla bavit, a že by mEla jít časovE skloubit s osobním životem. 

VEtšina se shodla, že práce v režimu VPP pro mEsto splOuje značnou míru preferovaných hodnot a 

obecnE lze tvrdit, že vEtšina pracovník] je v rámci VPP spokojena – cení si zejména vztah] na pracovišti, 

pracovní doby, charakteru práce (venku), dostupnost od jejich bydlištE a jsou spokojeni s novým 

vedením. Naopak jim vadí nejistota v podobE časovE omezených úvazk] a nízké platy. 

Deklarovaná motivace k práci 

U části CS lze na základE rozhovor] tvrdit, že poté, co prošli insolvencí, jim nevadí ani nízké platy u 

VPP, nebo[ aktuálnE mají o nEkolik tisíc Kč více, než v pr]bEhu insolvence a tvrdí, že se již poučili a 

k životu toho pUíliš nákladného nepotUebují. 
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ObecnE dluhová situace je u mnohých klíčový faktor ovlivOující motivaci k práci. V dané situaci je pro 

tyto lidi v krátkodobém horizontu ekonomičtEjší formálnE nepracovat a pUípadnE si vydElávat tzv. „na 

černo“. NicménE v tomto zp]sobu fungování se rovnEž Uada lidí spálila – napUíklad nedostali slíbenou 

výplatu, a proto dle svých slov vzali za vdEk pUíležitostí pracovat v rámci VPP. Podle rozhovor] a 

rovnEž dle zdroje z personálního oddElení mEsta je aktuálnE (Uíjen 201řě v exekuci cca 85 procent 

pracovník] VPP. 

PrávE z d]vod] exekucí a následné „racionalizaci“ pUíjm] došlo za uplynulé období minimálnE 

v jednom ovEUeném pUípadE k ukončení výkonu práce v rámci VPP, a to u pracovníka, který údajnE 

pracoval svEdomitE a nebyl nijak problémový.  

Část CS je nízko motivována, resp. demotivována z jiných pUíčin či z kombinace celé Uady d]vod] v 

psycho-sociální a socio-kulturní dimenzi. V rámci skupiny pracovník] VPP se však v pr]bEhu roku 

2019 jednalo o ojedinElé výjimky. Naopak u vEtšinE nízko motivovaných lidí se jedná o výše popsané 

pUíčiny (dluhy, negativní zkušenosti) mnohdy v kombinaci se sníženými kompetencemi, a[ už 

osobnostního či ryze pracovního a kvalifikačního charakteru a rizikem či realitou chudoby a sociálního 

vyloučení. Lze tedy Uíci, že až na výjimky, lze smysluplnE pracovat v rámci výše uvedených cíl] se 

všemi. 

Součástí širší cílové skupiny je „podskupina“  mladých nezamEstnaných 

Druhou pomErnE silnE zastoupenou cílovou skupinou jsou osoby ve vEku 15 až 26 let, které pUedčasnE 

opustily vzdElávání a nemají žádnou profesní kvalifikaci. Ze statistik ÚP za Nový Bor vyplývá, že 

v lednu 2020 se jednalo o ř osob evidovaných na ÚUadu práce do vEku 1ř let a dalších 15 osob ve 

vEku 20 až 24 let. 
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1.4 Současná Uešení problém] a aktér], kteUí se na Uešení podílí 

Vybraní aktéUi a podp]rné nástroje v kontextu podpory zamEstnanosti: 

V České LípE p]sobí Sociální podnik Farní charity Česká Lípa, který zamEstnává hendikepované 

s částečným nebo plným invalidním d]chodem či sociálnE znevýhodnEné osoby. ZamEstnanci pracují 

ve firmách i pro mEsta v rámci celého okresu. Ve Velenicích u Zákup na Českolipsku vznikla v roce 

2014 sociální zemEdElská farma. Po dvou letech však projekt skončil a farma byla prodána.  

V Novém Boru jsou sociální podniky dva. Oba vznikly a zahájily činnost shodnE na podzim roku 

201ř. Jedním z nich je minipivovar Pivovar BORN (4 zamEstnanci z CS) a druhým Provoz 13 (Farní 

Charita Česká Lípa; rovnEž 4 zamEstnanci z CS). Zatímco u prvního jmenovaného podniku je zamEUení 

činnosti zUejmé, tak druhý jmenovaný podnik se zabývá renovací starého nábytku a jeho novým zejména 

komerčním využitím. 

Nádvorní četa – 4 technické pozice se zamEUením na údržbu zelenE, technickou správu a úklid mEsta, 

pUičemž jedna z pozic je koordinátor VPP obce; právE sem se pUesunuli p]vodní pracovníci VPP 

s pozitivními pracovními referencemi. Fluktuace je zde minimální, avšak v roce 2020 se uvolnilo jedno 

místo a bylo následnE obsazováno opEt z Uad VPP. 

Dluhová poradna a občanská poradna v Novém Boru – čistE dluhovou poradnu provozuje organizace 

Rodina v Centru. Za rok 201ř se na ní obrátilo 124 klient]. Insolvenční návrhy podává zprostUedkovanE 

pUes externE nasmlouvaného právníka, avšak od roku 2021 bude služba zaUazena do krajské sítE 

sociálních služeb Libereckého kraje s registrací odborného sociálního poradenství – je tedy zajištEna její 

udržitelnost. Občansko-právní poradnu provozuje organizace Déčko Liberec. Ta se vEnuje celkem 1Ř 

základním tematickým poradenským oblastem v rámci odborného sociálního poradenství, pUičemž 

dluhová problematika je jedno z nich a zaujímá pomErovE cca 5% konzultací s celkovým počtem 146 

klient] za rok 201ř. 

Sociální ubytovna a SAS – provozuje Farní Charita Česká Lípa; V ubytovnE je 62 pokoj] pro osoby 

v sociální nouzi. Maximální kapacita ubytovny je 24Ř ubytovaných, pokoje je možné obsadit až 4 lidmi. 

V pr]bEhu roku 201ř zde bylo ubytováno 15Ř osob (jednalo se o 113 dospElých a 45 dEtí). Pro 

ubytované – zejména rodiny s dEtmi je k dispozici sociálnE aktivizační služba a pro ostatní klienty 

pozice aktivizačního pracovníka v rámci projektu „SpolečnE rosteme“, který motivuje lidi ke spolupráci 

se sociálními službami, ke komunitním aktivitám, realizuje besedy, a intenzivnE pracuje s rodinami 

z tréninkových byt] na hledání navazujícího bydlení. 

Sociální práce pUi obci – činnost OddElení sociálních vEcí a zdravotnictví mEsta Nový Bor se za rok 

2019 jednalo o 278 klient] (vyjma klient] OSPOD). 

NZDM Vafle – služba novoborské organizace Rodina v Centru, kde pracují s osobami ve vEku 15 až 

26 let rovnEž na motivaci získání profesní kvalifikace a následného uplatnEní na trhu práce. 



20 

SPOT, Centrum pro společenské otázky – funguje v Novém Boru v rámci memoranda o spolupráci 

s mEstem Nový Bor od února 201ř. SoustUedí se primárnE na koordinaci a sí[ování místních aktér] a 

podporu cílové skupiny formou pUevážnE skupinových akcí (besed) a s účastí sociálních služeb i na 

podporu individuální. Do činnosti byl zakomponován rovnEž tzv. peer program – tedy práce s cílovou 

skupinou na bázi osobní zkušenosti s danou problematikou – konkrétnE s pUedlužením, exekucemi a 

následnou insolvencí. SPOT iniciuje Uadu diskusí a aktivit v oblasti zamEstnanosti v souladu 

s Agenturou pro sociální začleOování a v personálnE omezené míUe (0,5 úvazku) supluje absentující case 

management v této oblasti. Realizace projektu je plánována do konce roku 2020. 

Rytmus Liberec – organizace realizuje na Novoborsku v rámci Sociální rehabilitace pUípadovou práci 

s klienty – podpora a rozvoj sociálních dovedností, rozvoj pracovních dovedností, zprostUedkování 

adekvátního zamEstnání, a soubEžnE sí[ování zamEstnavatel] za účelem umístEní klient] na vhodné 

pracovní pozice. Cílovou skupinou jsou „pouze“ osoby se zdravotním znevýhodnEním. Ze strany SPOT 

bylo v pr]bEhu roku 201ř jednáno o možné partnerské spolupráci a rozšíUení aktivit smErem k šíUeji 

vymezené cílové skupinE (napU. dlouhodobE nezamEstnaných osob), nebo[ právE takto pojatá aktivita 

by vyplnila chybEjící mezičlánek v podpoUe zamEstnávání obecnE. Z d]vodu personálních kapacit a 

rovnEž z d]vodu bariér, jako napUíklad registrace sociálních služeb a financování, ke zvažovanému 

rozšíUení nemohlo dojít. 
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1.5 Identifikace klíčových problém] pro oblast „ZamEstnanosti“ 

K identifikaci problému a pUíčin byly zvoleny rozhovory se zástupci mEsta, zamEstnanci mEsta, 

obyvateli sociálnE vyloučených lokalit a zástupc] sociálních služeb. ProbEhl kvalitativní výzkum 

v podobE focus group, strukturovaných a polostrukturovaných rozhovor] s uchazeči umístEnými na 

VPP a obyvateli sociální ubytovny. V lednu 2020 probEhl k tématu podporovanému zamEstnávání se 

zástupci mEsta a ÚP ČR kulatý st]l, na kterém byly výstupy diskutovány.  

Tabulka 1 Definice klíčového problému: Vysoký počet dlouhodobE nezamEstnaných 

Klíčový problém 1: Vysoký počet dlouhodobE nezamEstnaných 

Cílová skupina 

CS má kumulované hendikepy – vEk, zdravotní omezení, dluhy a exekuce 
Nízká či žádná odborná kvalifikace, absence pracovních a sociálních návyk] a 
kompetencí 
ChybEjící či nízká motivace z d]vodu absence vize budoucího života, negativní 
zkušenosti, okamžité ekonomické nevýhodnosti, obav ze zmEny a akceptace 
Volba jiné (často nelegální) ekonomické strategie v kombinaci se sociálními 
dávkami z d]vodu instantního zajištEní základních životních potUeb 
CS je hendikepována nestabilním a nevyhovujícím zázemím – zejména sub-
standardním bydlením (nestabilní, nevyhovující – napU. pUeplnEné domácnosti, 
nedostatek soukromí, špatný technický stav, apod.) 

AktéUi 

Absence lokální systémovosti či komplexních Uešení ze strany ÚUadu práce a 
dalších aktér] (obec, NNO) – napU. tzv. „matchingu“ a case managementu pro 
komplexní, synergickou a adekvátní podporu CS smErem k získání a udržení 
zamEstnání 
PUedsudky, negativní zkušenosti a nízká ochota zamEstnavatel] zamEstnávat 
osoby z vymezené CS 
Lokální zamEstnavatelé preferující v rozšíUené míUe nelegální pracovní vztahy 
a formy mezd 
Neatraktivita práce na nízkokvalifikovaných profesích – zejména z d]vodu 
nízkých mezd, nepružných úvazk] či pracovní doby (pozn. Mnoha pozicím 
v „atraktivitE“ konkuruje nelegální práce, nebo pUíjmy ze sociálních dávek) 
Nedostatečnost modelu prostupného zamEstnávání – zejména absence 
tréninkových pracovních míst a podp]rných nástroj] pro udržení zamEstnání 

Systém 

Legální práce jako jediný zdroj pUíjmu se osobám v exekuci finančnE nevyplatí 
Resortismus, aneb nízká pružnost pohotovE reagovat na aktuální problémy CS 
v kontextu trhu práce; napU. omezené kompetence ÚUadu práce evidovat 
všechna pracovní místa, nebo legislativní bariéry pro poskytovatele sociálních 
služeb intenzivnEji spolupracovat se zamEstnavateli – napU. pUi zprostUedkování 
vhodného zamEstnání pro klienty. 
byrokratická náročnost – napU. licence na zprostUedkování práce; absence tzv. 
„matchingu“ 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Dle informací místních aktér] – samospráva, odbor sociálních vEcí, ÚUad práce, NNO (Rodina v Centru, 

Farní Charita Česká Lípa, atp.) – panuje shoda, že v Novém Boru jsou v rámci místního trhu práce hojnE 

rozšíUeny dva vzájemnE propojené fenomény, které jsou dlouhodobE a hluboce „zakoUenEné“ v lokální 

ekonomice. PUíčiny jsou generovány jak ze strany systému – tedy lokální „sítE“ zamEstnavatel] (trhu 

práce), tak i na stranE cílové skupiny (pracovní síly). Z obou stran tyto fenomény spojuje ekonomicky 

nejvýhodnEjší strategie v krátkodobém časovém horizontu, by[ nositeli vEtšiny nevýhod jsou vyjma 

potenciálních postih] zejména pracující. 

V první UadE se jedná o obecnE rozšíUenou „práci na černo“, tedy o pracovní vztah mezi 
zamEstnavatelem a zamEstnancem mimo rámec legislativy ČR – zejména Zákoníku práce. Z výše 

uvedeného shrnutí kvalitativního výzkumu a rovnEž z rozhovor] s pracovníky pUímé práce sociálních 

služeb vyplývá, že zkušenost s touto formou práce má vEtšina osob oficiálnE dlouhodobE 

nezamEstnaných či vEtšina klient] sociálních služeb, jako jsou SAS, terénní sociální práce, odborné 

sociální poradenství, dluhové poradenství. Ekonomicky aktivní klienti výše uvedených sociálních 

služeb – zejména muži – pracují z vEtšiny bez pracovní smlouvy či dohody, a to dlouhodobE, nebo 

pUíležitostnE, avšak opakovanE v rámci brigád (často jednorázových). V prostupu smErem k legální práci 

jim nejčastEji brání již zmínEné exekuce a potUeba vyššího pUíjmu, než je nezabavitelná část mzdy. 

Vzhledem k sub-standardnímu bydlení, nízké kvalifikaci, dalším sociálním hendikep]m a z nich 

pramenící existenční nejistoty, je pro tuto část cílové skupiny aktuálnE nepUedstavitelné hledEt do 

pEtiletého časového horizontu na nejistou možnost oddlužení. Mnozí jsou k této formE práce negativnE 

motivováni (tlačeni) nízkými platovými hladinami místních zamEstnavatel] – často okolo hranice 

minimální mzdy. Kombinace sociálních dávek a nelegální práce jim zajiš[uje pUíjem pro zajištEní 

základních životních potUeb a pUíležitost dostat se nad úroveO pUíjmové chudoby. NEkteUí ani nemají na 

výbEr a jsou nuceni takto pracovat k zajištEní základních potUeb, které jim dávkový systém nepokrývá – 

zejména ohroženou skupinou jsou matky samoživitelky. Jistou roli zde hraje rovnEž nízká finanční 

gramotnost části cílové skupiny a možnost mít část výplaty každý týden. 

Jedním z mála pozitiv výše popsaného statusu quo je navzdory obecnE sdílené stereotypní pUedstavE, že 

dlouhodobE nezamEstnaní jsou lidé, kteUí nepracují, nechtEjí a neumEjí pracovat, právE to, že vymezená 

cílová skupina disponuje jistými pracovními návyky a kompetencemi a rovnEž motivací k práci. Nutno 

ovšem podotknout, že se jedná o prekarizovanou skupinu pracujících bez – z legální práce 

vyvstávajících - sociálních a ekonomických jistot, navíc s každodenním rizikem sankcí a prakticky 

okamžitého ekonomického i sociálního propadu. 

Druhý fenomén je v mnohém podobný, avšak vytváUí dojem zcela legálního pracovnE-právního 
vztahu. Jedná se sice o oficiální/legální formu zamEstnání – tedy s pracovní smlouvou či dohodou 
o provedení práce/činnosti, anebo v režimu OSVČ, avšak dochází zde k nelegitimní formE 
odmEOování. 
Výplata bývá „kombinovaná“ v podobE dvou základních složek, a to a) formálnE pUiznané – zpravidla 

na hranici minimální mzdy, b) neformální/neoficiální (nepUiznaná) složka zpravidla v hotovosti „na 
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ruku“. Navzdory celé UadE nevýhod zejména pro zamEstnance, kteUí nemají jistotu druhé složky mzdy, 

je to v praxi (v konkrétních situacích a rovinách) oboustrannE výhodný model jak pro zamEstnavatele 

z hlediska odvod] napU. na zdravotním a sociálním pojištEní, tak i pro zamEstnance, který má okamžitou 

část pUíjmu, z níž se mu napUíklad nestrhává exekuce, danE, apod. NezUídka právE druhá složka pUíjmu 

slouží k zajištEní základních potUeb a zabezpečení rodiny osob s exekucemi. 

 

Tabulka 2 Definice klíčového problému: Nekvalifikovanost a neúspEšnost na trhu práce mladých osob do 26 let z 

d]vodu pUedčasného ukončení vzdElávání 

Klíčový problém 2: Nekvalifikovanost a neúspEšnost na trhu práce mladých osob do 26 let 
z d]vodu pUedčasného ukončení vzdElávání 

Cílová skupina 

CS nemá vzdElání (nedokončení ZŠ/SŠ), nefunkčnost školních program] pro 
demotivované dEti/mladistvé 
Nízká podpora rodiny a blízkého okolí CS (finanční, motivační, absence 
vzor]) pro dokončení vzdElání. 
CS má nedostatečné rodinné a materiální zázemí či podmínky – jako je 
napUíklad sub-standardní bydlení 
ChybEjící sociální kompetence a pracovní návyky, které CS nemEla kde získat 

AktéUi 

Nedostatečnost kariérového poradenství a pUíležitostí stáží ve firmách či jiné 
motivace (včetnE materiálních) pro vzdElání ve zvoleném oboru, eventuelnE 
absentující program za účelem návratu CS do škol či jiné pUípravE na 
zamEstnání 
Absentující podpora zamEstnavatel] pro doplnEní si kvalifikace u CS 

Systém 

Nejednoznačnost pUístupu k cílové skupinE ze strany institucí a neziskového 
sektoru ve smyslu – stimulovat CS k návratu do školy, nebo ke vstupu na trh 
práce 
Omezené možnosti stipendií (zejména v jejich výši) pro pokrytí náklad] na 
vzdElávání sociálnE znevýhodnEných dEtí s nízkou či žádnou podporou rodiny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato skupina sice není vzhledem k pomEru nezamEstnaných osob nijak zvláš[ početná, nicménE se jedná 

o lidi na prahu produktivního vEku, kteUí z pohledu zamEstnanosti nezUídka kopírují z dlouhodobé 

perspektivy nevýhodné ekonomické strategie svých rodič], pUičemž mají pUíležitost a potenciální 

systémovou podporu (zejména ze strany vzdElávacího systému, ale též ze strany sociálních služeb, jako 

napU. NZDM) pro vlastní zvyšování kvalifikace a podporu, jakožto pUedpokladu lepšího (stabilnEjšího, 

lépe placeného, vyhovujícího, apod.) uplatnEní a z nEho vyplývající ekonomickou a sociální stabilitu.  

Mezi nejčastEjší uvádEné d]vody nedokončení vzdElání patUí: nedokončení základního vzdElání, 

pUedčasné ukončení stUedoškolského vzdElání či jeho nezahájení, a to z pUíčin špatné volby oboru, nízké 

motivace ke vzdElání ze strany rodiny, negativní vzory vrstevník], ekonomická náročnost – zejména 

v souvislosti s dojíždEním, touha po finanční emancipaci od rodiny, nízké pUedpoklady k úspEšnému 

absolvování vzdElávacích obor] a školní neúspEšnost, která je demotivující pro pokračování ve studiu, 

apod. Zkušenosti s uvedenou cílovou skupinou popisují zejména pracovníci Nízkoprahového zaUízení 
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pro dEti a mládež (NZDM) Vafle v Novém Boru organizace Rodina v Centru. Jedná se o cca 10 klient] 

NZDM, kteUí jsou součástí popisované CS a aktuálnE pro nE není dostupná služba, která by se primárnE 

vEnovala motivaci a podpoUe pro získání kvalifikace a hledání vhodného zamEstnání. 
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2 Návrhová část  

Tabulka 3: Strategický cíl 

Strategický cíl Snížení dlouhodobé nezamEstnanosti a vyloučení osob sociálnE 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených z trhu práce  

Strategickým cílem je snížení dlouhodobé nezamEstnanosti využitím pracovního potenciálu osob 
vyloučených z trhu práce, a to na základE koordinovaného individuálního pUístupu v poradenství 
s ohledem na kumulaci handicap] pro vstup na trh práce a podporou pracovních pUíležitostí.  

Cílová skupina:  

Osoby sociálnE vyloučené z d]vodu dlouhodobé nezamEstnanosti (100 
uchazeč] o zamEstnání s délkou evidence delší než 6 mEsíc]) 
A dále: 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením z d]vodu strukturální 
nezamEstnanosti  
Osoby ohrožené sociálním vyloučením z d]vodu náhlé ztráty pUíjmu pro 
zajištEní živobytí  

Očekávaná zmEna: 

Zvyšování počtu osob uplatnitelných na trhu práce – osob vybavených 
kompetencemi pro vstup či návrat na trh práce s obnovenými či rozvinutými 
pracovními návyky. Snižování rozsahu, závažnosti a kumulace pUekážek pro 
vstup/návrat na trh práce. Zvyšování počtu podporovaných pracovních míst 
a zvyšování počtu osob pUecházejících do standardního zamEstnání. 
Zvyšování počtu osob, které individuálnE rozvíjí své schopnosti a 
dovednosti v prostUedí zamEstnavatele.       

Návrh ukazatel] zmEny: 
Podílu dlouhodobE nezamEstnaných osob (v evidenci uchazeč] o zamEstnání 
déle než 6 mEsíc], déle než ř mEsíc], déle než 12 mEsíc]).  
Počet osob vybavených kompetencemi pro vstup/návrat na trh práce.  
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Tabulka 4: Specifické cíle a opatUení 

Specifický cíl 1 Existence systému poradenství, zvyšování kompetencí a 
zprostUedkování podp]rných aktivit pro osoby vyloučené z trhu práce.  

OpatUení 1.1 

Poradenství pro osoby vyloučené z trhu práce. 
Jedná se o poradenství pro osoby z CS s cílem odstranit kumulované 
pUekážky pro vstup na trh práce a usnadOování pUístupu na trh práce. 
Poradenství funguje na principu individuálního plánování, a to po celou 
dobu aktivizace a motivace CS. 

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO 

PUedpoklad realizace 

- poskytnutí dotace  
- zajištEní vstupu CS do aktivit  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt]  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor  

Indikátor výstupu 
Počet osob, kterým je poskytováno poradenství na základE individuálního 
plánu.  
Počet osob, které splnili individuální plán.  

OpatUení 1.2 

Program na zvyšování osobních kompetencí a funkční gramotnosti osob 
vyloučených z trhu práce.  
Jde o preventivní a aktivizační programy zvyšování sociálních kompetencí, 
občanské a finanční gramotnosti s cílem zvyšování motivace CS pro Uešení 
vlastní situace, socializace díky skupinovým a individuálním aktivitám, 
získání sociálních a pracovních návyk] a získání kontakt].  

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO 

PUedpoklad realizace 

- poskytnutí dotace  
- zajištEní vstupu CS do aktivit  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt]  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Indikátor výstupu 

Počet aktivizačních a motivačních program] 
Počet osob, které vstoupily do programu 
Počet osob, které úspEšnE ukončily program  
Počet osob, které jsou schopny se ucházet o zamEstnání (mají zpracované 
CV, zvládnou napsat motivační dopis, umí absolvovat pohovor, …) 

OpatUení 1.3 

ZajištEní nebo zprostUedkování dalšího odborného poradenství. 
Jedná se o další odborné poradenství k odstranEní bariér pro vstup na trh 
práce (zejména dluhové poradenství, psychologické poradenství, právní 
poradenství). Odborné poradenství m]že být zajištEno pUímo organizací, 
které s CS plánuje nebo je zprostUedkováno jinou, specializovanou, 
organizací/odborníkem.   

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO 

PUedpoklad realizace 

- poskytnutí dotace  
- zajištEní vstupu CS do aktivit  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt]  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Indikátor výstupu Počet osob, kterým bylo poskytnuto odborné poradenství 
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Specifický cíl 2 

Podpora pracovních pUíležitostí pro osoby z CS. 
Cílem je zvýšení možnosti aktivizace osob vyloučených z trhu práce vznikem 
a rozšíUením pracovních pUíležitostí pro CS. Tyto pracovní pUíležitosti 
vznikají s ohledem na specifika osob z CS, se zamEUením na získání 
pracovních návyk] a potUebných kompetencí či praxe.   

OpatUení 2.1 

VytváUení a podpora pracovních míst v integračních sociálních 
podnicích. 
Jde o podniky, které naplOují veUejnE prospEšný cíl zamEstnáváním a 
sociálním začleOováním osob znevýhodnEných na trhu práce, a to zejména 
osob ze sociálnE-vyloučeného prostUedí a osob dlouhodobE 
nezamEstnaných.  

Zdroj finančního krytí ESIF, Aktivní politika zamEstnanosti 

Implementační subjekt NNO, PO 

PUedpoklad realizace - získání finančních prostUedk]  

Indikátor výstupu 

Počet úvazk] v integračních sociálních podnicích (pro osoby sociálnE 
vyloučené a osoby dlouhodobE nezamEstnané)  
Počet podpoUených osob v integračních sociálních podnicích  

OpatUení 2.2 
VytváUení a podpora tréninkových pracovních míst 
Jde o místa, která slouží k tréninku konkrétních dovedností a obnovE návyk] 
souvisejících s pracovním procesem.  

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO 

PUedpoklad realizace 
- poskytnutí dotace  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor  
- zajištEní vstupu CS do aktivit 

Indikátor výstupu 

Počet vytvoUených tréninkových pozic 
Počet osob, které nastoupili na tréninkové místo 
Počet osob, které absolvovali tréninkové místo 
Počet osob, které jsou schopny nastoupit do práce (zvládá chodit včas, 
dokáže komunikovat s nadUízeným, zná práva a povinnosti zamEstnance). 

OpatUení 2.3 

VytváUení a podpora pUi vytváUení pracovních míst pro osoby 
ohrožené na trhu práce na „chránEném“ trhu práce.  
MEsto a jím zUízené subjekty a subjekty veUejného a neziskového sektoru 
zamEstnávají tyto osoby pUímo nebo s využitím nástroj] aktivní politiky 
zamEstnanosti (pUedevším VPP). PUi vytváUení pracovních míst je vhodné se 
zamEUit na osoby vykonávající veUejnou službu.  

Zdroj finančního krytí Aktivní politika zamEstnanosti, rozpočet mEsta 

Implementační subjekt MEsto a její PO, NNO, subjekty veUejné správy 

PUedpoklad realizace 
- politická podpora  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt]  

Indikátor výstupu 

Počet osob vykonávajících VPP pro mEsto a jím zUízených subjektech  
Počet osob, které po VPP vstoupili na volný trh práce  
Počet osob, které jsou po VPP v evidenci ÚP ČR déle než 3 mEsíce 
Počet osob postupujících z VS na VPP 
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OpatUení 2.4 

VytváUení a podpora pUi vytváUení pracovních míst pro osoby 
ohrožené na trhu práce na volném trhu práce.  
Jedná se o zamEstnavatele mimo integrační sociální podniky a subjekty 
veUejného a neziskového sektoru. Osoba umístEná na volný trh práce m]že 
nadále dostávat podporu  

Zdroj finančního krytí Aktivní politika zamEstnanosti 

Implementační subjekt PO, NNO 

PUedpoklad realizace - spolupráce a koordinace zapojených subjekt] 

Indikátor výstupu 

Počet osob umístEných na volný trh práce 
Počet osob, které se na volném trhu práce udrželi déle než 3 mEsíce  
Počet osob, které se udržely na volném trh práce po dobu 6 mEsíc]. 
Počet osob, které byli podpoUeny SÚPM 
Počet osob, které i po vyčerpání SÚPM setrvali u zamEstnavatele 

OpatUení 2.5 

Mentoring pUi nástupu do zamEstnání pro dlouhodobE nezamEstnané 
osoby.  
Jde o zajištEní pozice mentora pro podporu dlouhodobE nezamEstnaných 
osob v pr]bEhu zamEstnání. KonkrétnE jsou jeho náplní vyjasnEní pracovní 
činnosti, vysvEtlení a nápomoc pUi zvládání pracovních činností, seznámení 
s pracovištEm a zp]sobem zaškolování, adaptace na pracovní kolektiv či 
Uešení vzniklých pracovních problém]. 

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO, SML a jeho PO 

PUedpoklad realizace 
- politická podpora  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt] 

Indikátor výstupu Počet osob podpoUených mentorem 
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Specifický cíl 3 Realizace systémových opatUení na podporu osob vyloučených z trhu 
práce.  

OpatUení 3.1 
Tízení a adaptace strategie 
Jde o zajištEní včasné reakce na zmEny ve společnosti a adaptaci TAP na 
mEnící se podmínky.  

Zdroj finančního krytí Vlastní  

Implementační subjekt MEsto, NNO 

PUedpoklad realizace 
- politická podpora 
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt] 
- odborná kapacita pro zajištEní  

Indikátor výstupu Pravidelná vyhodnocování zpráva 
Návrh revize/aktualizace TAP 

Návazný výstup Akční revize TAP  

OpatUení 3.2 
Koordinace klientské práce – case management 
Jde o Uízenou spolupráci mEsta a jeho odbor] a pUíspEvkových organizací, 
NNO, veUejných institucí a zamEstnavatel] v zájmu podpory klienta.  

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO 

PUedpoklad realizace 

- politická podpora  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt] 
- odborná kapacita pro zajištEní 
- zajištEní finančních zdroj] 

Indikátor výstupu Počet pUípadových konferencí v zájmu vstupu na trh práce  

OpatUení 3.3 

VytvoUení sítE zamEstnavatel]  
Jde o sí[ování zamEstnavatel] za účelem umis[ování osob vyloučených 
z trhu práce na volný pracovní trh. ZamEstnavatelé jsou motivování 
k pUijímání osob, které prošli programy pUípravy na zamEstnání, 
podporování pro sdílené zkušeností s takovým zamEstnáváním, umožnEní 
exkurzí atd.     

Zdroj finančního krytí MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, alokace viz kap. 3.5 

Implementační subjekt NNO 

PUedpoklad realizace 
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt] 
- odborná kapacita pro zajištEní 
- zajištEní finančních zdroj] 

Indikátor výstupu Počet spolupracujících zamEstnavatel]  

 

 

 

 

 

 



30 

OpatUení 3.4 

VytvoUení funkčního partnerství pro podporu zamEstnanosti.  
Jde o vytvoUení a funkční nastavení partnerství nebo lokální sítE na podporu 
zamEstnanosti. Cílem je propojení místnE d]ležitých institucí (zástupci obce, 
ÚUadu práce ČR a dalších veUejných institucí, NNO, zamEstnavatel], včetnE 
malých podnikatel] a živnostník] a aktér] formálního i neformálního 
vzdElávání) a nastavení zp]sobu jejich vzájemné komunikace. V rámci 
takového partnerství lze identifikovat potUeby občan] a firem, zajistit chod 
systému podpory zamEstnanosti, koordinaci činností jednotlivých partner] 
pro uplatnEní osob ohrožených na trhu práce.  

Zdroj finančního krytí menší nadační a dotační fondy 

Implementační subjekt NNO, obec, PO, ÚP  

PUedpoklad realizace 
- politická podpora  
- spolupráce a koordinace zapojených subjekt]  

Indikátor výstupu Počet setkání partnerství  

OpatUení 3.5 

Pr]bEžné vyhodnocování realizovaných opatUení a zjiš[ování potUeb a 
bariér obyvatel SVL 
Jde o pr]bEžné sledování a vyhodnocování naplOování výstup] jednotlivých 
opatUení, sledování potUeb a bariér z terénu – tedy pravidelný reporting ze 
strany pracovník] pUímé práce s obyvateli SVL a návrh zmEn opatUení na 
základE tEchto informací. Vyhodnocování m]že vést k revidování 
nastavených opatUení 

Zdroj finančního krytí v rámci bEžných výdaj] 

Implementační subjekt MEsto 

PUedpoklad realizace 
- spolupráce a koordinace zapojených aktér] 
- existence platformy pro sdílení 
- systémové uchopení aktivity 

Indikátor výstupu 

Počet pr]bEžných monitorovacích návštEv ve službách/aktivitách (tj. bEžná 
a UádnE zapsaná návštEva ve službE) 
Počet pr]bEžných zpráv z monitoringu 
Počet pr]bEžných report] pracovník] pUímé práce 
Počet pr]bEžných zpráv o potUebách ohrožených osob (i ve formE zápisu ze 
setkání či v jeho rámci) 
Počet opatUení pUijatých v d]sledku provedené pr]bEžné návštEvy, 
pr]bEžného monitoringu a pr]bEžného zjiš[ování potUeb 

Výstup pro Akční revizi 
TAP 

Report o vývoji sociální situace (akční zjiš[ování potUeb) 
Report z mapování podp]rné sítE (monitoring) 
Report z mapování dostupných zdroj] a kapacit 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Analýza rizik 

Tabulka 5 PUehled možných rizik 

Název rizika PravdEpodobnost Závažnost Eliminace 
Neochota aktér] ke 
spolupráci (dluhy i 
zamEstnanost) 

3 5 postupné pUedjednání, oslovení 
široké škály aktér], práce 
s motivací (co to všem pUinese) 

Neochota podporovat 
„mEkké“ projekty pracující s  
CS 

4 5 PUedjednávání, vysvEtlování, 
odkaz na funkční mEkké 
projekty na mEstE 

Nevhodná práce s CS 3 4 ZajištEní koordinace klientské 
práce. 

Neochota zamEstnavatel]    Podpora práce v terénu.  
 

Nedostatek mentor] 3 5 Navázání spolupráce 
zkušených pracovník]. 

Nedostatečná kvalita 
implementace opatUení 

2 5 Nastavení pr]bEžného 
monitoringu.  
Systémové uchopení Uešených 
opatUení. 
Transparentnost a funkčnost 
partnerství.  

Nízká motivace CS projekt] 3 5 Podpora práce v terénu.  
Spolupráce s kompetentními 
partnery v území (ÚP ČR), 
koordinace v rámci partnerství. 

NeplnEní MI projekt] 3 4 Nastavení pr]bEžného 
monitoringu  
ZaUazení analýzy potUebnosti v 
rámci projektových žádostí  
Transparentnost a funkčnost 
lokálního partnerství  
Realizace participativních 
aktivit 

Společenský a ekonomický 
kolaps  

5 5 Akční revize plánu v závislosti 
na vývoje sociální situace a 
vývoji na trhu práce   

pozn.: 1 – velmi nízká/ý, 2 – nízká/ý, 3 – stUední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý 
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3 Implementační část 

Implementace TAP je založena na trvalé komunikaci partner] Lokálního partnerství a dlouhodobých 

činnostech a projektech jednotlivých partner]. Zahrnuje monitoring a vyhodnocení, které jsou 

podkladem pro další programovací činnost LP v území. Nositelem TAP je mEsto Nový Bor. MEsto se 

podílelo na jeho pUípravE, umožnilo setkání k dané problematice a vidí práci s osobami dlouhodobE 

nezamEstnanými jako d]ležitou součást jejich sociálního začlenEní. 

3.1 Role jednotlivých aktér] 

MEsto Nový Bor bude aktivnE spolupracovat na výše definovaných cílech a opatUeních. Je garantem a 

realizátorem nEkterých opatUení. MEsto Nový Bor zajistí pracovníka, který bude mít kompetence pro 

Uešení agendy sociálního začleOování a který bude odpovídat za koordinaci materiální a organizační 

podporu realizovaných akcí, včetnE jednání pracovních skupin. MEsto bude spolupracovat na sbEru 

indikátor], interpretaci dat, výzkumné činnosti, monitoringu, vyhodnocování dopad] a zajištEní 

udržitelnosti nastavených opatUení. MEsto se dále podílí na pUímém zamEstnávání osob z CS, a to ve své 

nádvorní četE a v rámci VPP.    

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor pro sociální začleOování bude aktivnE podporovat aktéry 

pUi realizaci výše uvedených oblastí, konkrétnE odbornou podporou, úzkou spoluprací na pr]bEžném 

vyhodnocování TAP, podporovat realizaci aktivit vycházejících z TAP včetnE podpory realizace 

projektových činností, pUenášení podnEt] ze strany obce k národním institucím, včetnE pUíslušných 

resort], pomoc v nastavení systému vyhodnocení nastavených opatUení, podpora projektové činnosti ve 

vztahu k pUíslušným výzvám ESIF. Odbor vyčlení pro oblast spolupráce lokálního konzultanta 

s odpovídajícím úvazkem, který bude mEstu k dispozici. KromE této personální podpory budou dále 

využity pUíslušné expertní a výzkumné personální zdroje.  

Klíčovými partnery jsou pUedevším ÚUad práce ČR, Kontaktní pracovištE Nový Bor a nestátní 

neziskové organizace - Rodina v Centru, která provozuje dluhovou poradnu, SAS a NZDM Vafle a 

občansko-právní poradna organizace Déčko Liberec či Farní Charita Česká Lípa, která provozuje 

sociální ubytovnu, kde poskytuje mimo jiné i sociálnE aktivizační službu a ubytovaným je dostupný 

aktivizační pracovník. Velké zkušenosti v oblasti zamEstnávání ohrožených CS má organizace Rytmus 

Liberec, která se zamEUuje na osoby se zdravotním postižením a poskytuje jim službu sociální 

rehabilitace. Klíčovými partnery jsou také sociální podniky – minipivovar Pivovar BORN a Provoz 13 

(Farní Charita Česká Lípa). 

PUedpokládá se zapojení organizace SPOT, Centrum pro společenské otázky, která se soustUedí se 

primárnE na koordinaci a sí[ování místních aktér] a podporu cílové skupiny formou pUevážnE 

skupinových akcí (besed) a s účastí sociálních služeb i na podporu individuální.  
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Dále počítáme se zapojením cílové skupiny osob dlouhodobE nezamEstnaných. Jejich participace je 

zásadní pro úspEšnou realizaci nastavených opatUení. V této rovinE je nejd]ležitEjší aktivní pUístup 

k Uešení vlastní situace na jedné stranE, na stranE druhé je nutné správná motivace pUi aktivizaci na trhu 

práce.  

3.2 Systém klientské práce 

Navržená opatUení mají vést k propracovanému systému odstraOování kumulovaných pUekážek pro 

vstup na trh práce, v rámci implementace opatUení by mEla být zajištEna komplexní podpora pro tuto 

CS.  

Obrázek 3 Systém odstraOování kumulovaných pUekážek na trhu práce 

 

3.3 Systém spolupráce 

Pr]bEžná komunikace všech relevantních partner] v území vychází z dosavadní práce Lokálního 

partnerství, resp. tematické pracovní skupiny ZamEstnanost. Tato skupina je aktivní už z doby pUed 

zpracováním TAP. Pracovní skupina je otevUená.  

Po dobu realizace TAP se bude PS ZamEstnanost scházet dle potUeby (jednání svolává manažer 

sociálního začleOování) a ve svých činnostech bude na fázi pUíprav navazovat nastavováním realizace 

jednotlivých opatUení, pr]bEžném vyhodnocování a nastavení kontinuity Uešené problematiky. O 
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postupu intervencí a realizace TAP bude podávána zpráva na jednání Lokálního partnerství. Jednání 

není upraveno samostatným organizačním Uádem, vychází z princip] spolupráce v rámci Lokálního 

partnerství. Zázemí pro jednání pracovních skupin vytváUí mEsto Nový Bor.  

Základní činnosti pracovní skupiny: 

- mapování a konsenzuální formulace potUeb a problém] v území, očekávání a zájm], 

zainteresovaných subjekt], posouzení interních a externích faktor] na základE sdílených 

informací a dat, 

- zadávání analýz a výzkumu na potUebná dílčí témata, formulace potUebných projekt], 

- schvalování společnE formulovaných cíl] a strategií, 

- podíl na pUípravE projekt] partner] zamEUených na plnEní cíl],  

- monitoring a vyhodnocování – verifikace shromaž@ovaných dat, hodnocení postupu pUi 

dosahování cíl], 

- komunikace tématu, zejména v]či policy-makers, sdílení a šíUení pUíklad] dobré praxe, 

- sdílení dobrých praxí pUi Uešení aktuálních kauz, šíUení informací o legislativních zmEnách. 

3.4 Monitoring a vyhodnocení aktivit TAP 

Po dobu spolupráce budou pr]bEžnE vyhodnocovány jmenované cíle v rámci TAP a současnE budou 

monitorovány konkrétní projektové činnosti a sledovány indikátory opatUení a dopad aktivit. Monitoring 

je založen na shromaž@ování a vyhodnocování dat a „mEkkých“ informací, které v rámci aktivit 

shromaž@ují nositelé projekt] a poskytovatelé služeb. DoplOkovE a pro srovnání s trendy a situací 

v širším kontextu budou využívána další statistická mEUení. Monitorovací indikátory byly zvoleny 

k jednotlivým formulovaným opatUením TAP. PUehled indikátor] je uveden v pUíloze Celkový pUehled 

sledovaných indikátor] TAP. 

Pracovníci poskytující pUímou práci v lokalitE budou pr]bEžnE podávat zprávy o potUebách obyvatel 

lokality a budou seznámeni s tím, jak mEsto a tyto potUeby reagovalo. Zjiš[ování potUeb obyvatel bude 

zajiš[ováno v rámci rutinní práce. Zejména pracovníci pUímé práce žijící v lokalitE dokáží vyhodnotit a 

interpretovat situace klient]. S dílčími činnostmi (facilitace, odborná konzultace, …) bude pomáhat 

Odbor pro sociální začleOování.  

V rámci zjiš[ování potUeb obyvatel je vhodné se zamEUit na otázky:  

 Co lidé potUebují?  
 V jaké situaci se nacházejí?  
 Jak si pUedstavují její Uešení?  
 S čím si nedokážou pomoc sami?  
 Jakou pomoc by uvítali?  
 Jak by tato pomoc mEla vypadat?   
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3.5 Akční revize TAP 

Z d]vodu dynamické sociální a ekonomické situace se očekává, že dojde ke zmEnE potUeb obyvatel.   

Je tedy d]ležité udržet manažerský systém, který tuto dynamiku zachytí a umožní reagovat na krizi. 

Tedy: 

 pr]bEžnE monitorovat a vyhodnocovat vývoj situace v terénu 

 monitorovat možnosti podp]rné sítE (co dokáží služby zajistit, jaké mají bariéry, kapacity) 

 mapovat zdroje, které máme k Uešení krize (finanční, personální) 

Tyto aktivity je potUeba sdílet v rámci lokálního partnerství, navrhovat pr]bEžnE opatUení na eliminaci 

následk] krize a tedy provádEt pr]bEžnou akční revizi TAP.  

3.6 Financování  

Část opatUení bude financována z výzvy PO 2, IP 2.1 - Podpora sociálního začleOování v SVL 3. Výzva 

(OPZ výzva č. 52). Plánované projekty jsou uvedeny v tabulce:  

Tabulka 6 Plánované projekty do výzvy KPSVL č. 052 

Nositel 
Termín 

realizace 
Návaznost na opatUení rozpočet 

NNO 1.1.2021 – 

30.6.2022 

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 3 500 000 
Kč 

celkem 3 500 000 Kč 
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PUílohy TAP:  

A: Celkový pUehled sledovaných indikátor] TAP 

Dlouhodobá nezamEstnanost 

Počet dosažitelných uchazeč] o zamEstnání 

Podíl dlouhodobE nezamEstnaných uchazeč] (v evidenci déle než 6 mEsíc]) 

Podíl dlouhodobE nezamEstnaných uchazeč] (v evidenci déle než ř mEsíc]) 

Podíl dlouhodobE nezamEstnaných uchazeč] (v evidenci déle než 12 mEsíc]) 

Kontextové indikátory 

Nepojistné sociální dávky (počet vyplacených, podíl pobírajících osob) 
Exekuce (podíl osob v exekuci, pr]mErný počet exekucí na osobu, vEkové rozložení exekuovaných 
osob) 

VzdElanostní struktura obyvatel a pUedčasná ukončení základního vzdElání  
Existence systému poradenství, zvyšování kompetencí a zprostUedkování podp]rných aktivit 
pro osoby vyloučené z trhu práce. 
Počet osob, kterým je poskytováno poradenství na základE individuálního plánu.  

Počet osob, které splnily individuální plán.  

Počet aktivizačních a motivačních program] 

Počet osob, které vstoupily do programu 

Počet osob, které úspEšnE ukončily program  

Počet osob, které jsou schopny se ucházet o zamEstnání (mají zpracované CV, zvládnou napsat 
motivační dopis, umí absolvovat pohovor, …) 
Počet osob, kterým bylo poskytnuto odborné poradenství 

Podpora pracovních pUíležitostí pro osoby z CS. 

Počet úvazk] v integračních sociálních podnicích (pro osoby sociálnE vyloučené a osoby dlouhodobE 
nezamEstnané)  

Počet podpoUených osob v integračních sociálních podnicích  

Počet vytvoUených tréninkových pozic 

Počet osob, které nastoupily na tréninkové místo 

Počet osob, které absolvovaly tréninkové místo 

Počet osob, které jsou schopny nastoupit do práce (zvládá chodit včas, dokáže komunikovat 
s nadUízeným, zná práva a povinnosti zamEstnance). 

Počet osob vykonávajících VPP pro mEsto a jím zUízených subjektech 

Počet osob, které po VPP vstoupily na volný trh práce  

Počet osob, které jsou po VPP v evidenci ÚP ČR déle než 3 mEsíce 
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Počet osob postupujících z VS na VPP 

Počet osob umístEných na volný trh práce 

Počet osob, které se na volném trhu práce udržely déle než 3 mEsíce  

Počet osob, které se udržely na volném trhu práce po dobu 6 mEsíc]. 

Počet osob, které bylypodpoUeny SÚPM 

Počet osob, které i po vyčerpání SÚPM setrvaly u zamEstnavatele 

Počet osob podpoUených mentorem 

Realizace systémových opatUení na podporu osob vyloučených z trhu práce. 

Pravidelná vyhodnocovácí zpráva 

Návrh revize/aktualizace TAP 

Počet pUípadových konferencí v zájmu vstupu na trh práce  

Počet spolupracujících zamEstnavatel] 

Počet setkání partnerství 
Počet pr]bEžných monitorovacích návštEv ve službách/aktivitách (tj. bEžná a UádnE zapsaná návštEva 
ve službE) 

Počet pr]bEžných zpráv z monitoringu 

Počet pr]bEžných report] pracovník] pUímé práce 

Počet pr]bEžných zpráv o potUebách ohrožených osob (i ve formE zápisu ze setkání či v jeho rámci) 
Počet opatUení pUijatých v d]sledku provedené pr]bEžné návštEvy, pr]bEžného monitoringu a 
pr]bEžného zjiš[ování potUeb 

Report o vývoji sociální situace (akční zjiš[ování potUeb) 

Report z mapování podp]rné sítE (monitoring) 

Report z mapování dostupných zdroj] a kapacit 

Akční revize TAP 
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Vyjádření Odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR k Tematickému akčnímu plánu obce 
verze 5.1 

Žadatel o vyjádření stanoviska (obec): Nový Bor 

Tematický akční plán (TAP) schválen dne: 20. 4. 2020 

Kritérium Komentář 

Návaznost TAP na předchozí strategické 

plány (jejich účinnost/úspěšnost) 

 

Tematický akční plán navazuje na Strategický plán 

sociálního začleňování Nový Bor 2019 – 2021, který je 

revizí Strategického plánu sociálního začleňování Nový Bor 

2017 – 2019, konkrétně na prioritu průřezové intervence - 

Podpořit dlouhodobě nezaměstnané, nekvalifikované a 

jinak znevýhodněné osoby v získání kompetencí potřebných 

pro uplatnění na trhu práce v rámci prostupného 

zaměstnávání. Došlo k úspěšné realizaci opatření a u města 

byly zaměstnány čtyři osoby, které měly obtíže s uchycením 

na trhu práce. Proběhla pravidelná setkání s osobami 

vykonávajícím VPP a tyto výstupy byli využity pro 

plánování TAP. TAP navazuje na realizaci opatření a 

přináší celkový systematický pohled na práci osobami 

vyloučenými z trhu práce.    

Soulad TAP se strategickými dokumenty 

kraje a ČR v oblasti sociálního 

začleňování a se souvisejícími dílčími 

politikami, strategiemi a plány 

TAP a jeho cíle jsou v souladu se Strategií sociálního 

začleňování 2014 – 2020 i se Strategií boje proti sociálnímu 

vyloučení 2016 – 2020 (konkrétně se strategickými cíli 7.1, 

7.2 a 7.3 a 7.5).  

Kvalita procesu strategického plánování 

K identifikaci problému a příčin byly zvoleny rozhovory se 

zástupci města, zaměstnanci města, obyvateli sociálně 

vyloučených lokalit a zástupců sociálních služeb. Proběhl 

kvalitativní výzkum v podobě focus group, strukturovaných 

a polostrukturovaných rozhovorů s uchazeči umístěnými na 

VPP a obyvateli sociální ubytovny. V lednu 2020 proběhl k 

tématu podporovanému zaměstnávání se zástupci města a 

ÚP ČR kulatý stůl, na kterém byly výstupy diskutovány. 

Data, která jsou v dokumentu uvedena, pocházejí z 

ověřených zdrojů.  

Kvalita zpracování TAP 

Dokument je zpracován dle osnovy dané aktualizovanou 

metodikou KPSVL. Analytická část dokumentu obsahuje 

popis současné situace v lokalitě v oblasti 

(ne)zaměstnanosti a problémovou analýzu. Návrhová část 

obsahuje jednotlivé strategický cíl, specifické cíle a 

jednotlivá opatření. Opatření mají definované výstupy, 

zdroje a realizátora.   Poslední část se věnuje implementaci 

TAP a vyhodnocování opatření.  

Respektování intervenční logiky 
Tematický akční plán respektuje intervenční logiku 

strategického plánování.  
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(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

 

V analytické části jsou definovány problémy, ty jsou 

zastřešeny klíčovým problémem, jenž je analyzován 

pomocí metody stromu problému. Na ty pak reagují 

jednotlivé cíle a opatření uvedené v návrhové části. 

Opatření mají definované výstupy, zdroje a realizátora.    

Dopady TAP 

Dokument ve svých cílech popisuje žádoucí stav, ke 

kterému má realizace jednotlivých opatření přispět. 

Opatření mají své indikátory. Jsou navrženy ukazatele 

změny, kterými lze vyhodnotit očekávanou změnu.  

Způsobilost TAP pro čerpání dotací 

z výzvy k předkládání žádostí o podporu 

v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost určené pro podporu 

sociálního začleňování v sociálně 

vyloučených lokalitách 

Cíle, jednotlivé kroky a cílové skupiny TAP odpovídají 

cílům, cílovým skupinám a podporovaným opatřením výzvě 

052 Operačního programu Zaměstnanost.  

Celkový komentář 

Tematický akční plán města Nový Bor odpovídá principům 

a metodice KPSVL, byl vytvořen za aktivní účasti 

relevantních aktérů, navazuje či je v souladu s příslušnými 

strategickými dokumenty lokální i národní úrovně a je 

obsahově provázán s příslušným operačním programem.  

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR DOPORUČUJE Tematický akční 

plán tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti 

města Nový bor pro období 2020 – 2022 k financování 

v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost určené pro 

podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených 

lokalitách. 

 

Vyjádření za Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení 

regionálního centra střed zpracovala: 

Dne 24. 4. 2020      Pavla Tuháčková  

      lokální konzultantka 
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