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ÚVOD 
 
Tento Strategický plán sociálního začleňování je výsledkem více jak půlroční práce Lokálního 
partnerství Bílina a dalších partnerů, kteří se účastnili pracovních skupin.   
Cílem bylo vytvořit takový strategický dokument, který by nebyl pouze dokumentem 
formálním, ale životaschopným a jehož naplňování pomůže zlepšit život v Bílině.  
Některá opatření navrhovaná v tomto Strategickém plánu se již naplňují, nebo jsou zahájeny 
přípravné fáze k realizaci těchto opatření.  
Chtěl bych zde poděkovat všem členům Lokálního partnerství Bílina a dalším partnerům, 
kteří se na vytvoření tohoto Strategického plánu sociálního začleňování aktivně podíleli. 
 
 
Alexander Olah, Lokální konzultant 
 
 
VIZE 
 
 
“Bílina je městem, ve kterém jsou maximálně využívány a propojeny nástroje sociálního 
začleňování tak, aby se nejvíce dařilo zvládat problémy spojené se sociálním vyloučením a 
minimalizovat problémy spojené se soužitím různých skupin obyvatel. V Bílině má každý 
přístup k nástrojům politiky zaměstnanosti, vzdělání a sociální péči. Bílina je bezpečným 
městem, které podporuje sociální začleňování s ohledem na specifické problémy lidí v 
krizových životních situacích.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
 
Strategické plánování je proces, který slouží k identifikaci problémů a k určení a vytvoření 
nástrojů k jejich řešení. Strategické plánování vychází ze všech dalších místních strategických 
dokumentů města.  
Strategický plán stanovuje cíle, termíny a nástroje pro realizaci cílů.  
V procesu strategického plánování byly definovány prioritní problémy ve čtyřech základních 
oblastech sociálního vyloučení, byla definována vize a dlouhodobé i krátkodobé cíle.  
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POPIS STAVU 
 

 
 
 
 
 
Obvod Bílina sousedí se správními obvody Teplice, Lovosice, Louny, Most a Litvínov.  
Bílinsko leží pod Krušnými horami na okraji mostecké hnědouhelné pánve. Celá západní část 
katastru obce Bílina má charakter území rekultivovaného po povrchovém způsobu těžby uhlí. 
Jih správního obvodu patří již k Českému středohoří, které začíná vrchem Bořeň, jehož výška 
je 539 m n. m. Jeho území bylo vyhlášeno národní přírodní rezervací. 
Nejvyšší horou správního obvodu jsou Hradišťany (752 m n. m.) v katastru obce Hrobčice.  
Správní obvod má výrazně průmyslový charakter, velký význam zde má těžba uhlí a 
energetika.  
 
 
Město Bílina má v současné době bezmála 16000 obyvatel a je rozděleno do několika částí. 
Jedná se především o sídliště Pražské předměstí I a II, sídliště Za Chlumem a sídliště U 
Nového nádraží. V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných 
dolů v ČR a řada průmyslových podniků. Bílina je tedy především průmyslovým městem. 
Území města tak dále můžeme rozdělit na část obytnou a část výrobní. Stejně jako v jiných 
průmyslových městech severních Čech je i v Bílině nadprůměrná nezaměstnanost. To má 
často největší dopad na sociálně slabé jedince. 
Míra nezaměstnanosti se pohybuje dlouhodobě okolo 14%.  Na 170 pracovních míst tak 
připadá přes 8 tisíc dosažitelných uchazečů v evidenci Úřadu práce v Teplicích.  
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Podíl absolventů základních škol mezi nezaměstnanými je 57,50%. V roce 2010 bylo 
rekvalifikováno 81 uchazečů, z tohoto počtu jich po dokončení rekvalifikace nastoupilo do 
zaměstnání 15.  Z evidence uchazečů o zaměstnání bylo v roce 2010 vyřazeno ze sankčních 
důvodů 222 uchazečů. V rámci veřejně prospěšných prací je v Bílině zaměstnáváno 29 osob.  
 Počet uchazečů, se kterými byl sestaven individuální plán zaměstnanosti v roce 2010 je 
1031.  
 
V Bílině převládají v oblasti Bezpečnosti majetkové trestné činy a přestupky proti majetku.  
Jedna třetina majetkových trestných činů v Bílině byla spáchána v sociálně vyloučených 
lokalitách. Stejný podíl pak můžeme sledovat i u přestupků proti majetku a u násilných 
trestných činů. .  Evidováno je i 7 případů trestných činů spojených s výrobou nebo distribucí 
návykových látek.  V roce 2010 bylo v Bílině šetřeno 39 případů zanedbání povinné výživy a 
přes 300 nových případů Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Počet klientů kurátorů pro 
mládež přesahuje 170 klientů.  Ve městě Bílina bylo za posledních 5 let realizováno 7 
preventivních programů. Nejsou evidovány žádné případy lichvy nebo kuplířství.  
 
V Bílině jsou poskytovány služby sociální prevence. Jedná se o Terénní programy a 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  Mezi další poskytované služby patří pracovní 
poradenství a dluhové poradenství. Kapacita služby pracovního poradenství je 20 klientů 
ročně. Službu dluhové poradenství využije nejméně 25 obyvatel za rok.  V Bílině působí 9 
terénních sociálních pracovníků. Město Bílina využívá institut zvláštního příjemce a institut 
poukázek a stravenek.  
 
V rámci předškolního vzdělávání bylo 24 dětí zapojeno do vzdělávání v přípravných ročnících 
a 17 dětí bylo zapojeno do předškolního vzdělávání v rámci předškolních klubů.  
V Bílině je poskytován i program podpory vzdělávání formou doučování žáků, který využilo  
98 dětí.  Oddělení sociálně právní ochrany evidovalo v minulém roce 72 školních absencí.  
 
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Cílovou skupinou jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.  
Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám. Jsou 
vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou 
lokalitu. Často se potýkají s problémy, které sami neumí  řešit. Typickými problémy jsou 
zadluženost, ztráta zaměstnání,  problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoci , nízká 
kvalifikace, závislost na sociálních dávkách, špatné právní povědomí, apatie, závislost na 
lichvářích, neschopnost hospodařit s penězi. 
Město Bílina má výrazný podíl cílové skupiny vzhledem k celkovému počtu obyvatel.  
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SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 
 

 
 
 
Sociálně vyloučené romské lokality vznikají především v důsledku přirozeného sestěhovávání 
do lokalit s cenově dostupným bydlením, nebo vytlačováním romských rodin z lukrativního 
bydlení a přidělování bydlení v lokalitách s vysokým podílem romského obyvatelstva, nebo 
řízeným sestěhováním neplatičů nájemného a obecně lidí, kteří jsou považování za 
„problémové“ do ubytoven či holobytů.  
K tomu, aby byla takto vzniklá lokalita vnímána jako romská, není nutné, aby Romové tvořili 
v takové lokalitě většinu. Existují sociálně vyloučené lokality, v nichž je podíl romského 
obyvatelstva velmi malý.  

 
V Bílině můžeme charakterizovat dvě sociálně vyloučené lokality. První sociálně vyloučenou 
lokalitu tvoří Teplické předměstí.  
 
Sídliště bylo dostavěno v roce 1962 a do nových bytů se stěhovali přednostně především 
„neromové“ ze staré výstavby, např. Důlní. Po dokončení nových a moderních sídlišť se 
„neromové“ stěhují z Teplického předměstí do těchto bytů a uvolněné byty připadají 
Romům. 
Sídliště je považováno za „romské“, i když zde žijí i „neromové“.Většina vchodů panelových 
domů je smíšená, nebo čistě romská. Na celém sídlišti na Teplickém předměstí už není ani 
jeden byt městský. Byty jsou rozděleny mezi realitní kanceláře. 
Nejvíce Romů bydlí v 3 sedmipatrových panelových domech a v podlouhlém bloku, ve 
kterém se nachází obchodní centrum. Není zde zjevná míra prostorového vyloučení. 
Velkým problémem je migrace. Dříve z Kladna a Žatce, později ze Slovenska  a v dnešní době 
je častá migrace mezi Duchcovem, Krupkou a Teplicemi.  
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Na samotném sídlišti bydlí asi dva tisíce obyvatel Bíliny. Problémem je kriminalita, kterou 
páchají především děti a mladiství. Dalším závažným problémem je užívání drog a 
gamblerství.  Častým jevem je vysoká zadluženost domácností. 
 
Druhou sociálně vyloučenou lokalitou je Důlní ulice s tzv. Azylovým domem.  
Azylový dům vznikl v roce 1995 především jako městská ubytovna pro neplatiče z městských 
nebo jiných nájemních bytů pro sociálně slabé a pro rodiny nacházející se v krizové situaci, 
která má statut domu s nájemními byty. O přidělení bytu rozhoduje Rada města na 
doporučení bytové komise městského úřadu, a to ve spolupráci se sociálním odborem. 
Posuzuje především míru tísně a její příčiny, počet dětí a jejich věk, zda rodina trvale žije v 
Bílině. Vlastníkem budovy je město. 
Ve většině případů jsou nájemníky Azylového domu Romové.  Průměrně zde žije cca 70 osob, 
z toho více než polovina jsou děti. Správce objektu uvádí, že asi šest nebo sedm rodin žije v 
azylovém domě déle než 5 let. Některé rodiny se v minulosti z Azylového domu odstěhovaly, 
některé se ale vrátily zpět.  
 
 
 
AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je nástrojem Vlády ČR k zajištění 
podpory obcím v procesu sociální integrace.  
 
Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním 
začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a 
neziskového sektoru. 
Vize Agentury 
 
Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního 
začleňováni, jehož naplněním na území obce dochází: 
 

•  k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, 

•  k revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji zaostalých častí obce, 

•  rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce, 

•  k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči,   
    zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, 

•  prevenci dalšího sociálního vyloučeni a s tím spojených sociálně patologických jevů, 
 
 
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální 
integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit 
v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejich občanů. 
Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při 
sociálním začleňovaní. Agentura podporuje nadrezortni přistup a propojování působeni 
veřejné správy a  neziskového sektoru. 
Cílová skupina Agentury 
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Nepřímo: 
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. 
 
Přímo: 

• Obce (obecní a městské úřady, magistráty). 

• Instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátni neziskové 
   organizace, zaměstnavatele). 

• Veřejnost. 
 
Prostředky Agentury  
 
Mapování potřeb  
 
Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i ostatní 
veřejnosti. Mapování absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního 
začleňování. Klíčový nástroj: situační analýza.  
 
Lokální partnerství  
 
Je základem činnosti Agentury v lokalitách. Lokální partnerství je platforma, na které dochází 
k pravidelnému setkávání zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být 
angažováni v procesu sociálního začleňování.  
 
Aktivizace/síťování  
 
Aktivizace místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných 
místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních, intelektuálních, atd.).  
Poskytování know-how ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování, 
prostředkovat nejlepší praxe z dalších obcí.  
 
Strategický plán  
 
-Koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpora jeho přijetí radou a 
zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. Na přípravě plánu se podílejí 
všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury.  
Podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategického plánu, asistence  
partnerům při přípravě jednotlivých projektových záměrů.  
Monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize.  
Poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů  
 
Agentura poskytuje poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů 
všem partnerům v lokálním partnerství.  
Agentura se zaměřuje na operační programy: OP LZZ (zejména osa 3), OP VK (zejména osa 
1.2) , IOP (zejména 3.1b investice do infrastruktury sociálních služeb, 3.1c investice v oblasti 
sociální ekonomiky a 5.2c zlepšení prostředí v problémových sídlištích).  
Agentura poskytuje poradenství při administraci projektů. 
Podpora při realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst. 
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LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ 
 
Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování 
v lokalitách. Lokální partnerství je platformou pro pravidelné setkávání  zástupců obce a 
dalších institucí, kteří jsou nebo mohou být angažování v procesu sociálního začleňování. 
Lokální partnerství je tak základní platformou pro strategické plánování v lokalitě a pro 
setkávání subjektů veřejné správy, škol, nevládních organizací či podnikatelů, kteří působí na 
poli sociálního začleňování. Základem spolupráce je shoda na konstruktivním řešení situace 
v sociálně vyloučených lokalitách na území města.  
 
 
 
 
 
Členové Lokálního partnerství Bílina 
 
 
• Město Bílina 

• Odbor sociálních věcí  

• Odbor regionálního rozvoje 

• Městská policie 

• Policie ČR 

• Probační a mediační služba ČR 

• Úřad práce v Teplicích 

• Základní škola Lidická 

• Základní škola Aléská 

• Základní škola Za Chlumem 

• Základní škola Praktická 

• Dům dětí a mládeže 

• Člověk v tísni, o.p.s. 

• Most k naději, o.s. 

• White light I, o.s. 

• Speciálně pedagogické centrum 

• Náboženská obec Československé církve husitské 
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Pracovní skupiny Lokálního partnerství a metodologie strategického plánování Bílina 
 
Členové Lokálního partnerství Bílina pracovali na Strategickém plánu rozděleni do čtyř 
pracovních skupin, které byly sestaveny tak, aby reflektovaly jednotlivé klíčové oblasti při 
řešení problematiky sociálního vyloučení. Jedná se o pracovní skupiny Zaměstnanost, 
Vzdělávání a volný čas, Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů a Bydlení. 
V každé skupině byla zpracována swot analýza. Cílem swot analýzy bylo definování silných a 
slabých stránek a určení příležitostí a hrozeb, které ovlivňují inkluzivní procesy ve všech 
klíčových oblastech sociálního začleňování v Bílině. V každé skupině se dále pracovalo 
s oblastí slabých stránek, které byly rozděleny metodou „rybí kosti“ dle závažnosti a 
možností řešení. V každé skupině tak byly stanoveny priority, dlouhodobé cíle a krátkodobé 
cíle, které byly dále rozděleny do jednotlivých konkrétních opatření. Priorita byla pro potřeby 
strategického plánování určena jako prioritní problém, na který je potřeba reagovat 
dlouhodobými a krátkodobými cíli 
 
 
 
 
 
BEZPEČNOST A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Klíčovým principem je propojení dosavadních preventivních programů a opatření a vytvoření 
funkčního systému koordinace preventivních aktivit.  Navázat tak na stávající aktivity a 
doplnit je o nové.  
 
V Oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů se v Bílině realizuje celá řada 
preventivních opatření. Jednotlivé subjekty spolupracují na preventivních aktivitách. Aktivně 
se do preventivních akcí zapojuje Policie ČR a Městská policie ve spolupráci s Oddělením 
sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Bílině. Cílovou skupinou preventivních 
programů jsou většinou děti a mládež. Významnou roli v realizaci preventivních aktivit mají 
základní školy.  
Strategické plánování v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů navazuje 
na Koncepci kriminality města Bílina.  
 
 
Členové pracovní skupiny Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů 
 
Město Bílina 
- odbor sociálních věcí 
- odbor regionálního rozvoje 
Policie ČR 
Městská policie Bílina 
Most k naději, o. s. 
White Light I. , o. s. 
Člověk v tísni, o. s. 
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Swot analýza oblasti Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

Preventivní aktivity MP a PČR na ZŠ Vysoká kriminalita  

Kamerový systém Existence soc. vyloučenýh lokalit (koncentrace 
soc. pat. jevů)  

Dobře vyprofilované sociální služby (NC, 
PPT) 

Málo finančních prostředků pro preventivní 
aktivity 

Harm reduction (Mona) Nedostatečná participace cílové skupiny 

Komunitní plánování  Nedostatečná kapacita některých služeb (NC) 

Spolupráce s městem Špatná spolupráce s rodiči 

Mobilní služebna MP Výchovné poradenství a preventivní aktivity na ZŠ 
fungují špatně nebo nedostatečně ( metodik 
prevence) 

„Bezpečnost“ jako téma většiny subjektů 
v Bílině 

Špatně a málo využívaný institut zvláštního 
příjemce 

Pracovní preventivní skupina Málo provázaný systém podpory a tlaku 

Koncepce prevence kriminality Absence učňovského školství 

Spolupráce jednotlivých subjektů (NNO, 
město, MP, PČR…) 

Hazard 

Vysoká kapacita MP Vysoká nezaměstnanost 

Společné kontroly – PČR, MP, OSPOD, 
Odbor soc. věcí 

Nezájem občanů o prevenci (nízká informovanost 
občanů) 

Existence SPC (speciálně pedagogické 
centrum) 

Nedostatečná kapacita Odboru regionálního 
rozvoje 

  Absence ucelené mediální kampaně zaměřená na 
prevenci 

  MP nemá tísňovou linku 

  Velké zatížení MP i PČR „zbytečnými“ věcmi 

  Absence následné péče (ubytování, programy…) 

  „Vyhořelost“ preventivních pracovníků 

  Absence krizového zařízení 

  Absence „záchytky“ 

  Pasivita občanů 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

Peníze z ESF (investiční a neinvestiční) Legislativní změy – zvyšování sociálního napětí 

Volné prostorové kapacity Neschopnost získat peníze 

Učňovské školství v Bílině Převáží vůle chovat se represivně (po volbách) 

Ucelený systém primární prevence Odmítavý přístup veřejnosti 

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Nezájem cílové skupiny 

Multidisciplinární týmy Nezájem partnerů o vzájemnou spolupráci 

Využívání supervize (možnost realizace 
supervizí pro školy ze strany SPC) 

Nedostatek kapacit (personálních) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny  „Heroin is back“ – návrat heroinu na drogovou 
scénu Bíliny 
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CPS – Velké centrum na Teplickém 
předměstí – integrované centrum 
prevence – ICP (politická vůle) 

Posunutí věkové hranice uživatelů drog 

Medializace problému, PR aktivity Žádná motivace 

Realizace chybějících soc. služeb ( krizové a 
tréninkové bydlení) a posílení stávajících 
služeb 

Zvyšování migrace soc. znevýhodněných osob 

Další rozvoj veřejné služby – například 
dohledová služba MP 

Snižování kapacit MP a PČR 

Služby sociální rehabilitace Malé zkušenosti policistů (autorita, respekt) 

Využití lidského potenciálu a nabídka 
perspektivy 

Podceněné mediální kampaně 

Preventivní aktivity jako součást politiky 
města 

Udržitelnost služeb 

Využití dobrovolnictví Nezájem o dobrovolnictví 

 
 
Ze swot analýzy vyplynulo, že v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů je 
v Bílině vnímána celá řada silných stránek, zejména pak ochoty města zapojit se do řešení 
problematiky. Jako silné stránky jsou vnímány především dobře profilované sociální služby a 
spolupráce místních aktérů v oblasti prevence. Partneři si také uvědomují slabé stránky,  
které brání efektivitě stávajících  inkluzivních procesů a nastartování dalších procesů. Mezi 
slabé stránky v dané oblasti patří koncentrace sociálně patologických jevů v sociálně 
vyloučených lokalitách a vysoká kriminalita. Mezi další typické oblasti slabých stránek patří 
nedostatečná kapacita některých služeb, nedostatek finančních prostředků na preventivní 
aktivity, absence některých klíčových služeb a následné péče a nedostatečná participace 
občanů a cílové skupiny.  
 
Strategie v oblasti bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů byla vytvořena na 
základě vydefinovaných silných stránek a bude se snažit potlačit nedostatky, které jsou 
patrné ze slabých stránek. K potlačení slabých stránek a k rozvoji stránek silných budou 
využity definované příležitosti. 
 
 
Priority v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů 
 
V oblasti Bezpečnosti a prevence byla partnery definována jedna obecná priorita. 
 
 
Priorita  
 
Kumulace sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách v Bílině 
 
 
V sociálně vyloučených lokalitách dochází k sociálně patologickým jevům, kterými jsou 
především ohroženi děti a mládež. Dochází k projevům rizikového chování a jednání.  
Častým jevem je záškoláctví, delikvence a kriminalita mládeže a zneužívání návykových látek.  
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V Bílině převládají především majetkové trestné činy a přestupky proti majetku. Z celkového 
počtu těchto trestných činů a přestupků je třetina z nich páchána v sociálně vyloučených 
lokalitách. Prostředí sociálně vyloučené lokality je zvlášť rizikové pro děti a mládež.  
 
 
1. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit komplexní a provázaný systém prevence ve městě Bílina. 
 
Na základě stanovené priority byl definován jeden dlouhodobý cíl.  
V rámci naplňování tohoto cíle vznikne řada opatření, které budou reagovat na kumulaci 
sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách v Bílině.  
Dojde k provázání stávajících preventivních aktivit a k jejich rozšíření. Bude uplatňována 
koordinace a propojování těchto aktivit tak, aby jejich dopad byl přímý a důrazný. Součástí 
naplnění dlouhodobého cíle je využití stávající platformy skupiny Prevence kriminality města 
Bílina a vytvoření plánu aktivit na období jednoho roku. Po realizaci těchto aktivit dojde 
k jejich evaluaci. Další částí je doplnění stávající nabídky služeb sociální prevence a zřízení 
Integrovaného centra prevence v sociálně vyloučené lokalitě Teplické předměstí.  
 
Tabulka cílů v oblasti Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů 
 

1. dlouhodobý cíl 
Do roku 2013 vytvořit komplexní a provázaný systém prevence ve městě Bílina 
1.1 krátkodobý cíl   
Vytvořit vhodnou platformu spolupráce a koordinace preventivních 
aktivit 

Komentář 
 

Preferovaná strategie 
Využít stávající skupinu Prevence kriminality města 
Bílina a vytvořit plán aktivit v souladu s Koncepcí 
prevence kriminality města. Zajistit tak efektivní 
spolupráci subjektů, které poskytují programy 
prevence a zamezit případné duplicitě těchto 
programů.  

Záložní 
strategie 

Rizika 

Krok/opatření 
1.1.1  Doplnit stávající skupinu prevence 
kriminality o zástupce škol, úřadů a 
preventivní pracovníky ostatních institucí. 

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 

Komentář 

1.1.2  Vytvořit plán aktivit skupiny 
Prevence kriminality pro období 2012 – 
2013. 

Září 
2011 

  

1.1.3  Realizace plánu aktivit Prevence 
kriminality. 

Leden 
2012 

  

1.1.4  Evaluace realizovaného plánu 
aktivit Prevence kriminality. 

Leden 
2013 

  

1.2 krátkodobý cíl 
Vytvoření Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí 

Komentář 

Preferovaná strategie 
Realizovat část Integrovaného centra prevence na 
Teplickém předměstí – Centrum poradenských služeb. 

Záložní 
strategie 
Podpora NNO, 

Rizika 
Nedostatečné zázemí a  
kapacita poskytovaných 
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Vybudování zařízení a zajištění sociálních služeb a 
podpory vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a 
mládež. 
Komplexní nabídka služeb poradenství a prevence. 

která zajišťuje 
služby sociální 
prevence a 
volnočasové 
aktivity. 

služeb. Finanční zajištění. 

Krok/opatření 
1.2.1 Výběr vhodného objektu, 
nadefinování rozsahu a kapacit 
poskytovaných služeb. 

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

Komentář 

1.2.2  Podání projektové žádosti do IOP 
3.1 b na rekonstrukci objektu pro účely 
poskytování NZDM a Sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 
Sociální rehabilitace.  

 
Červenec 
2011 

 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

1.2.3  Zajištění provozu Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež. Podání 
projektové žádosti do OPLZZ č. 55 – 
Individuální projekty obcí. 

 
Červenec 
2011 

 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

1.3 krátkodobý cíl 
Doplnění nabídky služeb sociální prevence ve městě Bílina. 

Komentář 

Preferovaná strategie 
Zajistit poskytování  Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi. 

Záložní 
strategie 
 

Rizika 

Krok/opatření 
1.3.1 Nadefinování rozsahu a kapacit 
poskytovaných služeb. 

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant  
Město Bílina 

Komentář 

1.3.2  Podání projektové žádosti do 
OPLZZ č. 55 – Individuální projekty obcí. 

Červenec 
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

1.4 krátkodobý cíl 
Realizace kontaktního centra  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
 
Zajistit poskytování služeb Kontaktního centra včetně 
primární prevence a poradenství 

Záložní 
strategie 
 
Terénní služby 

Rizika 

Krok/opatření 
1.4.1 Nadefinování rozsahu a kapacit 
poskytovaných služeb a výběr vhodného 
prostoru.  

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant  
Město Bílina 

Komentář 

1.4.2  Podání projektové žádosti do 
OPLZZ č. 55 – Individuální projekty obcí a 
IOP 3.1 b – investiční podpora 

Červenec 
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Bílina 
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Harmonogram aktivit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMĚSTNANOST 
 
V oblasti Zaměstnanosti je klíčovým principem návaznost na služby již poskytované Úřadem 
práce v Teplicích a na služby poskytované neziskovým sektorem v Bílině. Neziskový sektor 
nabízí v Bílině dlouhodobě programy podpory vzdělávání a pracovní a kariérové poradenství. 
Strategie byla plánována s ohledem na poskytované služby a další možnosti pro uplatnění na 
trhu práce a zvyšování kvalifikace.  
 
 
 
Členové pracovní skupiny Zaměstnanost 
 
Město Bílina 
- odbor sociálních věcí 
Úřad práce v Teplicích 
Probační a mediační služba ČR 
ZŠ Za Chlumem 
Člověk v tísni, o. p. s. 
Most k naději, o. p. s. 
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Swot analýza oblasti Zaměstnanost 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

-Veřejně prospěšné práce - Nedostatek pracovních míst 

-Veřejná služba - Nízká úroveň vzdělanosti 

- Pracovní poradenství (služba NNO) - Vysoká nezaměstnanost 

    

- Terénní pracovník města - nelegální zaměstnávání 

- Terénní sociální práce (NNO) jako sociální 
služba 

- Vysoká zadluženost 

- Služby Úřadu práce – poradenství - Nedostatečná finanční gramotnost 

                                  -  rekvalifikace   

                                  -  spolupráce se školou - Absence SOU a OU v Bílině 

- Dopravní dostupnost (TP a Most) – služby i 
zaměstnání 

- Vliv rodiny a prostředí 

    

- Velký zaměstnavatel – Hrobčice - Nedostatečná motivace pro zvyšování 
kvalifikace 

                                     -  Doly Bílina   

                                    -  Sklárny Chudenice - Nedostatky v legislativě ohledně práce na 
černo 

- Přednášková činnost OSPODu na ÚP na 
školách 

- Dopravní dostupnost ve spádové oblasti (mimo 
MO a TP) 

    

- Spolupráce jednotlivých organizací - Návyk na nezaměstnanost – absence 
pracovních návyků 

- Dotace – podpora romských žáků - Nízká kapacita MŠ a předškolních zařízení 
(podpora zaměstnávání matek) 

- Podpora vzdělávání (NNO) - Není sociálně rehabilitační program 

  - ZŠP diagnostika dětí ze sociálně vyloučených 
lokalit 

  - Prostupnost primárního a sekundárního 
vzdělávání 

  - Možnost dodělání ZŠ 

  - Absence sociálního podnikání 

  - Migrace obyvatel 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

- Finance z ESF - Nedostatek financí 

- Realizace sociálně rehabilitačních programů - Neochota spolupráce 

- Možnost změny systému přidělování zakázek – 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných 

- Krize v ekonomice 

- Využití APZ – tvorba účelových míst - Nezájem o realizaci příležitostí 

- Sociální podnikání - Výrazné snížení pracovních příležitostí 
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- Chráněné dílny - Neúčinný boj s šedou a černou ekonomikou 

- Rozšíření kapacit MŠ a předškolních zařízení - Změny legislativy a sociálního systému 

- OU a SOU v Bílině – detašované pracoviště - Rozdělení politických sil po volbách 

- Motivační programy jako prevence 
předčasného odchodu ze vzdělávání 

- Nezájem zaměstnavatelů 

- Tlak X Podpora - Neprovázanost a nesystémovost opatření 

- Zvýšení kapacity Kontrol práce na černo - Nevyužívání tlaku a podpory / nerovnováha 
tlaku a podpory 

- Navázání spolupráce se zaměstnavateli - Nárůst migrace z jiných měst, krajů, států 

- Informování zaměstnavatelů   

- Podpora a asistence – pracovní konzultant   

 
 

 
Ze swot analýzy vyplynulo, že převládají především slabé stránky, které souvisí se 
strukturální nezaměstnaností, nízkou kvalifikací, vysokou zadlužeností a nelegálním 
zaměstnáváním. Členové pracovní skupiny definovaly také řadu silných stránek, především 
již poskytovaným programů a služeb, které mají návaznost na uplatnění na trhu práce.  
 
 
Strategie v oblasti Zaměstnanosti a přístupu na trh práce byla vytvořena na základě 
vydefinovaných příležitostí a silných stránek a bude se snažit potlačit nedostatky, které jsou 
patrné ze slabých stránek a snížit rizika plynoucí z definovaného ohrožení. 
 
Priority v oblasti Zaměstnanost 
 
V oblasti Zaměstnanosti byly určeny tři hlavní priority, které jsou definovány jako 
problémové okruhy, na které je potřeba reagoval dlouhodobými cíly.  
 
 
Priority: 
 
1. Nedostatek pracovních příležitostí pro občany ze sociálně vyloučených lokalit. 
 
2. Nedostatečná kvalifikace a motivace pro uplatnění na trhu práce.  
 
3. Vysoká zadluženost občanů ze sociálně vyloučených lokalit jako překážka 
    k hledání zaměstnání.  
 
 
Na základě nedostatečné kvalifikace a vysoké zadluženosti domácností je omezen přístup na 
trh práce a uplatnění na trhu práce. Vysoká zadluženost je demotivující a brání aktivnímu 
hledání legálního zaměstnání.  
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2. Dlouhodobý cíl 
 

V Bílině je do roku 2013 zřízeno 20 pracovních míst pro lidi se žádným, nebo 
základním vzděláním.  
 
Preferovanou strategií je využít možnosti čerpání prostředků ESF na zřízení sociálního 
podnikání a vytvořit tak pracovní místa, která by sloužila k znovuzískání, osvojení a udržení 
pracovních návyků.  
 
3. Dlouhodobý cíl 
 
V Bílině je do roku 2013 poskytována služba zaměřená na pokračování 
v sekundárním vzdělávání a získávání kvalifikace pro uplatnění na trhu práce. 
 
Naplněním dlouhodobého cíle vznikne služba s motivačním programem, jejíž cílovou 
skupinou je mládež, která nepokračuje v sekundárním vzdělávání.  
 
4. Dlouhodobý cíl 
 
V Bílině je do roku 2013 poskytována služba dluhového poradenství a finančního 
poradenství.  
 
Preferovanou strategií je rozšíření stávajících kapacit služby Dluhového poradenství a její 
propojení s dalšími službami.  
 
Tabulka cílů v oblasti zaměstnanosti a přístupu na trh práce 
 
2. dlouhodobý cíl 
 
V Bílině je do roku 2013 zřízeno 20 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané ze sociálně 
vyloučených lokalit. 

2.1  krátkodobý cíl 

Zřízení sociální firmy, která vytvoří 20 pracovních míst 

Komentář 

Preferovaná strategie 
Využít možností sociálního podnikání v Bílině. Zřízení 
Sociální firmy. 

Záložní strategie 
 
Využití možností 
ÚP – VPP, VS 

Rizika 
 
 
Nezájem 
podnikatelských 
subjetků 

Krok/opatření 
2.1.1 Informování podnikatelských 
subjektů o možnostech výzvy OPLZZ na 
sociální podnikání. 

Termín 
Srpen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 

Komentář 

2.1.2        Nalezení vhodného žadatele. Říjen 
2011 

  

2.1.3   Zpracování projektového žádosti 

do OPLZZ 

Prosinec 
2011 
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3. dlouhodobý cíl 
V Bílině je do roku 2013 poskytován specifický program zaměřený na pokračování v sekundárním 
vzdělávání a získávání kvalifikace pro uplatnění na trhu práce. 

3.1  krátkodobý cíl 
Vytvoření specifického programu v rámci Nízkoprahového zařízení pro 
mládež od 15 do 26 let, který propojuje podporované vzdělávání a 
podporované zaměstnávání. 
 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
 
Realizace specifického motivačního programu v rámci 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
 
 
 

Záložní 
strategie 
 
Program na 
podporu 
pokračování 
v sekundárním 
vzdělávání 
v rámci jiné 
sociální služby. 

Rizika 
 
 
Nezájem 
poskytovatelů 
sociálních služeb, škol 
a zaměstnavatelů. 

Krok/opatření 
 
 
3.1.1  Definice rozsahu služby, popis 
realizace služby. 

Termín 
 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
 
Lokální 
konzultant 
 

Komentář 

3.1.2  Vytvoření projektové žádosti a 
podání projektové žádosti do OPLZZ č. 55 – 
Individuální projekty obcí. 

Červenec 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

4. dlouhodobý cíl 
 
V Bílině je do roku 2013 poskytována služba dluhového a finančního poradenství. 

4.1 krátkodobý cíl 
 
Zavedení služby Dluhové a finanční poradenství 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
 
Zavést program Dluhového a finančního poradenství 
v rámci Terénních programů v Bílině. 

Záložní 
strategie 
 
Ambulantní 
forma 
poskytování 
programu na 
základě 
Odborného 
sociálního 
poradenství 

Rizika 
 
 
Nezájem cílové 
skupiny. 

Krok/opatření 
4.1.1  Definice rozsahu služby, popis 
realizace služby. 

Termín 
 
 
Květen 

Zodpovědná 
osoba 
 
Lokální 

Komentář 
Navázat na 
poskytované dluhové 
poradenství v Bílině. 
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2011 konzultant 
Člověk v tísni, 
o.p.s 

Rozšíření kapacit a 
zavedení finančního 
poradenství pro 
rodiny. 

2.1.2       Vytvoření a podání projektové 
žádosti do OPLZZ č. 55 – Individuální 
projekty obcí 

Červenec 
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

 
 
Harmonogram aktivit 
 

 
 
 
 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS 
 
V oblasti Vzdělávání a volného času je klíčovým principem využívání předškolního vzdělávání 
a přípravy na přechod do Základních škol. Další zvolenou strategií je rozšířit nabídku 
vzdělávání v Bílině o učební obory s ohledem na poptávku na trhu práce a rozšířit stávající 
kapacity nabídky volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách, které 
jsou sociálním vyloučením ohroženy.  
 
Členové pracovní skupiny Vzdělávání a volný čas 
 
ZŠ Aléská 
ZŠ Za Chlumem 
ZŠ Lidická 
ZŠ Praktická 
Probační a mediační služba ČR 
Speciálně pedagogické centrum 
Člověk v tísni, o. p. s. 
Dům dětí a mládeže 
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Swot analýza oblasti Vzdělávání a volný čas 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

Program pro sociální začleňování Města 
Bílina 

Absence OU a SOU 

SPC – Speciálně pedagogické centrum Nedostatek prostor pro SPC 

Nabídka volnočasových aktivit (NC, DDM, 
ZŠ) 

Malá kapacita mateřských škol 

Podpůrné programy základních škol Málo finančních prostředků na aktivity 

Přípravné ročníky – ZŠ Aléská a 
Lidická+předškola NC 

Málo organizovaných pravidelných aktivit, 
problém s pravidelnou docházkou 

Aktivní práce OSPODu Spolupráce s rodiči a nízká motivace pro další 
vzdělávání 

Dobrá spolupráce s MP a PČR Málo nízkoprahových aktivit 

Dobré preventivní aktivity Vysoká nezaměstnanost 

PPT – příměstský prázdninový tábor Není supervize pro učitele 

Existence sportovních klubů Nízká míra vzdělanosti 

Dostatek prostor Nelegální zaměstnávání učňovských profesí 

Veřejně přístupné hřiště (ZŠ Chlum a 
Aléská) 

Absence organizace pracující se závislostmi 

Podpora města  Motivační programy pro rodičesouvisející se 
sekundárním vzděláváním 

Městská hřiště Hazard 

Programy doučování (ZŠ, NNO) Absence adekvátních programů pro mladistvé 

Spolupráce institucí – školy, ÚP, 
Zaměstnavatelé, učiliště apod. 

Město nevyužívá OPP 

  (malá informovanost NNO) 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

Finance z ESF (investiční a neinvestiční) Nebudou finance 

OU v Bílině – detašované pracoviště TP 
nebo MO SOU 

Nezájem cílové skupiny 

Společensky prospěšná činnost -> 
možnost využití základními školami 

Vyhoření 

Multidisciplinární týmy a spolupráce 
subjektů 

Nezájem NNO, Učilišť a dalších subjektů 

Zřízení služeb pro závislé Nedostatek prostor 

Další NNO v Bílině Změna postojů města 

Zrušení automatů Legislativní změny 

Cílené motivační programy pro rodiče Růst nezaměstnanosti 

Rozšíření prostor a nabízených služeb SPC 
(například supervize) 

Nepochopení veřejnosti 

Propojení nabízených programů a soc. 
dávek (TLAKxPODPORA) 

Zvyšování migrace 

Rozšíření nízkoprahových služeb Závislost u dětí 



 22 

Vstup dalších NNO a jiných organizací do 
Bíliny 

Zhoršení komunikace 

Veřejná služba   

Osvětová činnost a poradenství pro 
rodiče (například finanční poradenství) 

  

Sociální podnikání   

Další přípravný ročník   

Hřiště na Teplickém předměstí (cíl z KP)   

 
 
Ze swot analýzy je patrné, že silné stránky i slabé stránky jsou poměrně stejně zastoupeny. 
Byl definován dostatek příležitostí a minimum ohrožení. V oblasti Vzdělávání a volného času 
byla definována řada silných stránek, především podpůrné programy základních škol, aktivity 
Speciálně pedagogického centra a aktivní spolupráce města. Strategie v oblasti Vzdělávání a 
volného času byla vytvořena na rozvoji  silných stránek s využitím příležitostí. 
 
 
Priority v oblasti Vzdělávání a volného času   
 
V oblasti Vzdělávání a volného času byly definovány tři hlavní priority, které tvoří 
problémová témata, na které je potřeba reagovat dlouhodobými cíly.  
 
Priority 
 
1. Není nabídka sekundárního vzdělávání v učňovských oborech  v Bílině. 
 
2. Není nabídka nízkoprahových volnočasových aktivit na sídlištích.  
 
3. Rodiny ohrožené sociálním vyloučením nevyužívají instituce předškolního 
    vzdělávání 
 
 
Je potřeba zajistit plynulý přechod do základních škol v rámci běžné sítě mateřských škol a 
zajistit  nabídku sekundárního vzdělávání v učňovských oborech přímo v Bílině. Na některých 
sídlištích je nedostatečná nabídka volnočasových nízkoprahových aktivit. Na základě 
definovaných priorit byly určeny tři dlouhodobé cíle.  
 
 
5. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je v Bílině nabídka učňovského oboru pro mládež.  
 
Zajištění nabídky učňovského školství prostřednictvím odborných učilišť z jiných měst. Zřízení 
prvního ročníku odloučeného pracoviště odborného učiliště.  
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6. Dlouhodobý cíl 
 
 Do roku 2013 je na sídlišti Za Chlumem nabídka nízkoprahových aktivit pro děti a 
 mládež.  
 
Realizace detašovaného pracoviště Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na sídlišti Za 
Chlumem.  
 
7. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je v Bílině zajištěna cílená předškolní příprava na přechod dětí ze 
sociálně vyloučených lokalit do Základních škol.  
 
 Využití běžné sítě mateřských škol pro plynulý přechod z předškolního vzdělávání na 
základní školy. Prevence prohlubování sociálního vyloučení. 
 
 

5. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je v Bílině nabídka učňovského oboru pro mládež. 

5.1 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2011 znát všechny náležitosti ke zřízení odloučeného 
pracoviště SOU . 
 

Komentář 
V Bílině není nabídka 
učňovských oborů.  
Pro pokračování 
v sekundárním 
vzdělávání je nutné 
dojíždět do jiných měst.  

Preferovaná strategie 
Zajistit nabídku učňovského školství prostřednictvím 
některého Středního odborného učiliště v Mostě, nebo 
v Teplicích pomocí odloučeného pracoviště SOU 
v Bílině.  
 
Provoz 1. třídy některé z učňovských škol, která je 
v souladu s místní poptávkou podnikatelských subjektů.  

Záložní strategie 
Motivační a 
podpůrné 
programy 
k usnadnění 
přístupu žáků na 
SOU v rámci 
dosavadní 
nabídky.  

Rizika 
Nenalezení vhodné 
SOU. 
Nebude podpora kraje. 
Financování z rozpočtu 
města. 

Krok/opatření 
5.1.1  Určení zodpovědné osoby na 
základě jednání s vedením města.  

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 

Komentář 

5.1.2   Příprava harmonogramu pro 
zajištění nabídky učňovských oborů 
prostřednictvím SOU z jiného města.  

Prosinec 
2011 

Město Bílina  

5.1.3   Návrh řešení a předložení návrhu na 
implementaci dlouhodobého cíle vedení 
města. V případě schválení návrhu bude 
následovat realizace. 

Leden 
2012 

Město Bílina  

6. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je na sídlišti Za Chlumem nabídka nízkoprahových aktivit pro děti a mládež. 



 24 

6.1 krátkodobý cíl 
Zřízení detašovaného pracoviště NZDM v sídlišit Za Chlumem. 

Komentář 
Rozšíření nabídky 
aktivit NZDM na sídliště 
Za Chlumem. 

Preferovaná strategie 
Rozšířit nabídku NZDM. Zřídit prostor pro volnočasové 
aktivity mládež v sídlišti Za Chlumem.  

Záložní strategie 
Rozšíření 
ambulantního 
typu služby na 
terénní. 
Vznik dalšího 
NZDM v Bílině.  
Volnočasové klub 
pro mládež 
v rámci ZŠ. 

Rizika 
Nevhodné nebo žádné 
prostory. 

Krok/opatření 
6.1.1  Zmapování prostorových kapacit 
města. 

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 

Komentář 

6.2.1  Do OPLZZ č. 55 – Individuální 
projekty obcí začlenit náklady na provoz 
detašovaného pracoviště NZDM. 

Červenec  
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

7. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je v Bílině zajištěna cílená předškolní příprava na přechod dětí ze sociálně vyloučených 
lokalit do Základních škol.   
 

7.1 krátkodobý cíl 
 
Nastavení mechanismů směřujících k důraznější motivaci rodičů ve 
využívání předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit.  
 
 
 

Komentář 
Rodiče dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit 
nevyužívají mateřské 
školky 

Preferovaná strategie 
 
Prevence prohlubování sociálního vyloučení. 
Využití sítě předškolního vzdělávání ve městě – 
specializovaná předškolní zařízení, přípravné ročníky, 
mateřské školky.  
 

Záložní strategie 
 
Rozšíření kapacit 
specializovaného 
předškolního 
zařízení.  

Rizika 
 
Nezájem rodičů o 
mateřské školky.  

Krok/opatření 
7.1.1  Realizovanou službu Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
zaměřit na rodiny s předškolními dětmi. 

Termín 
 
Leden 
2012 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

Komentář 
 

7.2.2  Nastavit systém komunikace a 
spolupráce zúčastněných subjektů   (NNO, 
OSVaZ, OSPOD, MŠ) 
 

Únor 2012 Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

7.2.3        Zmapování důvodů nevyužívání 
mateřských škol rodiči dětí ze sociálně 

Duben 
2012 

Lokální 
konzultant 

Akční skupina se zabývá 
problémem 
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vyloučených lokalit. 
 

Město Bílina neumisťování dětí do 
MŠ. 

7.2.4       Adekvátně reagovat na zjištěné 
důvody nevyužívání mateřských škol a 
v revizi strategického plánu nastavit 
vhodné nástroje a opatření. 
 

Červen 
2012 

Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

 

 
 
 
Harmonogram aktivit 
 
 

 
 
 
 
BYDLENÍ 
 
V oblasti bydlení byly zmapovány možnosti běžného a krizového bydlení pro obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit. Preferovanou strategií je vytvořit metodiku prostupného 
bydlení s využitím stávajících možností a možností čerpání finančních prostředků na 
podporované bydlení. Cílem je vytvořit metodiku, která zahrnuje tři stupně bydlení 
v uceleném motivačním programu, který účinně propojuje tlak a podporu na obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit.  
 
 
 
 
Členové pracovní skupiny Bydlení 
 
Město Bílina 
- odbor sociálních věcí 
Člověk v tísni, o. p. s. 
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Swot analýza v oblasti Bydlení 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 
Jsou nějaké městské byty Nedostatek bytového fondu 

„Azylový dům“ Absence krizového a sociálního bydlení (včetně 
DPC) 

Zelený dům       -     nájemní byt Špatná komunikace s majiteli Realitních kanceláří 

-          rozjezdové byty Absence centra poradenských služeb 

-          bezbariérové byty Město nestaví nové byty 

Existence cílů z KP    - tréninkové bydlení Špatný technický stav městských budov (Azylového 
domu, buňkoviště -> nedostatečná kapacita 
buňkoviště) 

Centrum porad. služeb Finanční náročnost soukromých ubytoven 

Soukromé ubytovny „Azylový dům - > není Azylový dům 

„Buňkoviště“ Dluhy jako překážka k získání bydlení (pravidla pro 
přidělování bytů) 

Sociální služby spojené s bydlením (dluhové 
poradenství ) 

Předluženost některých občanů města Bílina 

Institut zvláštního příjemce Vysoká nezaměstnanost - málo prac. příležitostí 

Sociální dávky spojené s bydlením Vysoký práh soukromého bydlení (vysoké nájmy) 

Podpora města Vysoká kriminalita v okolí Azylového domu 

Provázanost institucí Nevyužité stávající prostory města (např. Kasárna) 

Dluhové prázdniny (i jednotlivých případech) Teplické předměstí - kumulace soc.vyl. občanů + 
soc. pat. jevů 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 
Město může využít investičních a neinvestičních 
prostředků z ESF 

Ztráta zájmu města a partnerů 

Dostatek prostorů pro realizaci různých typů 
bydlení 

Nezájem Realitních kanceláří a NNO 

Možnost sociálního podnikání Kam s lidmi v případě rekonstrukce Azylového 
domu 

Z „Azylového domu“ udělat Azylový dům Nízká podpora veřejnosti 

Vstup dalších NNO do Bíliny Nízká zaměstnanost 

Zřízení krizového a sociálního bydlení Tlak na zrušení Azylového domu ze strany 
Severočeských dolů 

Zlepšení komunikace s Realitními kancelářemi - 
např. možnosti tréninkového bydlení 

Zvýšení soc. pat. jevů v případě výstavby nových 
bytů v nové části města 

Výstavba nových bytů Zvýšení migrace soc. vyloučených z jiných měst 

Navýšit kapacity současných městských 
ubytoven - buňkoviště 

Zvýšení předluženosti 

Podpora města Nastavení vysokého prahu pro získání 
realizovaných služeb 

Zřízení Centra poradenských služeb - cíl z KP Změna politické struktury ve městě i v ČR 
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Tréninkové bydlení - cíl z KP Neschopnost získat finance 

  Zánik partnerů či realizátorů 

  Zánik afimartivních akcí města 

  Zánik dotačního programu PSZ města 

  Zánik instituce zvláštního příjemce 

 
Ze swot analýzy je patrné, že převládá ohrožení a slabé stránky. Zvolená strategie je tedy 
spíše defenzivní a využívá silných stránek a příležitostí k předcházení hrozeb a potlačování 
slabých stránek.  
 
 
 
Priority v oblasti Bydlení 
 
V oblasti Bydlení byla definována jedna obecná priorita, která vychází z neprostupnosti 
bydlení a zacyklení sociálně vyloučených obyvatel v „krizovém“ bydlení s minimální možností 
návratu zpět do běžného bydlení.  
 
Priority 
 
Zacyklení klientů v „Azylovém domě“ a neprostupnost bydlení v sociálně 
vyloučených lokalitách. 
 
 
8. Dlouhodobý cíl: 
 
  
Do roku 2013 je vytvořen a  zaveden funkční a motivační systém prostupného 
bydlení. 
 
 
Vytvoření metodiky prostupného bydlení, která zahrnuje stávající typy krizového bydlení a 
rozšiřuje je o tréninkové bydlení. Předání metodiky vedení města.  
 

8. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je zaveden funkční a motivační systém prostupného bydlení. 
 

8.1 krátkodobý cíl 
 
Vytvořit pravidla systému a užívání jednotlivých stupňů bydlení – Vytvoření 
metodiky prostupného bydlení v Bílině.  
 

Komentář 
 
 

Preferovaná strategie 
 
 
Vznik ucelené a vzájemně propojené metodiky 
prostupného bydlení ve třech stupních – ubytovna, 

Záložní strategie 
 
 

Rizika 
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tréninkové bydlení, běžné nájemní bydlení.   
Vytvoření nástrojů podpory a tlaku v oblasti bydlení. 
Zajištění dostupnosti různých úrovní bydlení.  
 

Krok/opatření 
8.1.1  Vytvoření pravidel pro vstup a 
užívání prvního stupně bydlení (Důlní ulice) 
 

Termín 
Červenec 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

Komentář 

8.1.2       Určení druhého stupně bydlení – 
Tréninkové bydlení. Definování rozsahu 
Tréninkového bydlení.   
 
 

Srpen 
2011 

Lokální 
konzultant 
 
Město Bílina 

 

8.1.3       Návrh možností realizace druhého 
stupně bydlení – Tréninkové bydlení – 
včetně finančního zajištění.  
 

Září 
2011 

Lokální 
konzultant 
 
Město Bílina 

 

8.1.4       Vytvoření pravidel pro vstup a 
užívání druhého stupně bydlení.  
 

Říjen 
2011 

Lokální 
konzultant 
 
Město Bílina 

 

8.1.5       Návrh možností realizace třetího 
stupně bydlení – běžné nájemní bydlení. 
 

Listopad 
2011 

Lokální 
konzultant 
 
Město Bílina 

 

8.1.6       Vytvoření pravidel pro vstup a 
užívání třetího stupně bydlení.   
 
 

Prosinec 
2011 

Lokální 
konzultant 
 
Město Bílina 

 

8.2 krátkodobý cíl 
 
Předání  Metodiky a návrhu na realizaci prostupného bydlení vedení města 
Bílina.  
 

Komentář 
 
 

Preferovaná strategie 
 
Předání  návrhu na realizaci prostupného bydlení vedení 
města.  
Metodika prostupného bydlení včetně vypracovaných 
pravidel pro vstup a užívání jednotlivých stupňů bydlení 
a finančního zajištění prostupného bydlení.  
 

Záložní strategie Rizika 
 
 

Krok/opatření 
 
8.2.1  Zpracování konečné verze Metodiky 
prostupného bydlení v Bílině.   

Termín 
 
Leden 
2012 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Bílina 

Komentář 

8.2.2    Předání Metodiky prostupného 
bydlení vedení města.   

Únor 
2012 

Lokální 
konzultant 
Město Bílina 
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Harmonogram aktivit 
 

 
 
 
 
 
ZÁVĚR 
 
 
Tento Strategický plán sociálního začleňování v Bílině pro období 2011 - 2014 je třeba vnímat 
jako dokument, který je dynamický a je tak určen pro další intenzivní práci v sociálně 
vyloučených  lokalitách města Bílina. Aby byla zajištěna kontinuita sociálně integračních 
aktivit je potřeba provádět pravidelné revize tohoto dokumentu. V revizi je tak možné 
zhodnotit míru realizace tohoto dokumentu, upravit stávající cíle, nebo přidat cíle další dle 
aktuálního vývoje v lokalitách.  
Je vhodné propojovat tento dokument s dalšími strategickými dokumenty, které se v Bílině 
vytvářejí, nebo budou vytvářet. Jedná se především o Komunitní plány sociální péče nebo 
Koncepce prevence kriminality.  
Zodpovědnost za realizaci Strategického plánu sociálního začleňování v Bílině mají jednotlivé 
subjekty, které jsou klíčové pro naplnění konkrétních cílů.  
 
Alexander Olah, Lokální konzultant 
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Seznam použitých zkratek 

 
 
ESF                              Evropské strukturální fondy 
IOP                             Integrovaný operační program 
IPO                             Individuální projekty obcí 
NNO                           Nevládní nezisková organizace 
NZDM                        Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OP LZZ                       Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OSPOD                       Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
OPVK                         Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
PMS                            Probační a mediační služba ČR 
SAS                             Sociálně aktivizační služby  
PR                               Public relations  - Vztahy s veřejností 
ÚP                               Úřad práce 
VPP                            Veřejně prospěšné práce 
VS                               Veřejná služba 
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Seznam příloh: 
 
1.  Analýza partnerů – Partneři procesu strategického plánování 
 
 
 
 
 


