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Úvod 

 

Tento strategický plán vznikl jako klíčový produkt práce Lokálního partnerství Mělnicko. Na jeho 

tvorbě se různou mírou podíleli členové Lokálního partnerství, zejména zástupci města Mělník a obcí 

Spomyšl a Horní Počaply, ale také zástupci některých škol.  Jako zásadní vnímám spolupráci ze strany 

města Mělníka – starosta města, OSV, Služby prevence.  

Strategický plán je dokument Lokálního partnerství a tím i dokumentem jeho členů. Má ambici být 

plánem realizovatelným a realizovaným a to se také odráží na jeho podobě – je stručný a poměrně 

jednoduchý, ale tím má také velké předpoklady k tomu aby se naplnil. Plán vznikal v době, kdy 

pomalu končily výrazné možnosti financování z prostředků ESF v programovacím období 2007 – 

2013,  a to je další z důvodů, proč jsou jeho cíle jednoduché a střízlivé. Na druhou stranu víme, že od 

roku 2014 má začínat další programovací období z ESF a tím se vynoří také řada možností realizovat a 



financovat ambicióznější cíle.. Na konci roku 2013 budeme mít informace o podobách jednotlivých 

operačních programů a výzvách z ESF. Na jejich základě provedeme revizi tohoto Plánu a jeho 

doplnění o nové cíle, které budou zaměřeny zejména na využití finančních prostředků ze zdrojů ESF 

Na realizaci Plánu se podílejí a budou podílet všechny subjekty, které se účastnili jeho tvorby. Pro 

Agenturu je klíčové, aby se větší část zodpovědnosti za realizaci přenesla na město a obce, které by 

měly být nositeli sociálního začleňování i do budoucna po odchodu Agentury z lokality. Agentura 

slouží jako iniciační prvek, který zavede do lokality některé procesy, které pak zůstanou i po ukončení 

její podpory. 

Věříme, že systematizace a spolupráce povedou ke zlepšení situace v sociálních lokalitách Mělnicka a 

budou mít dlouhodobý efekt. 

Za spolupráci všem děkuje 

Michal Kratochvil, lokální konzultant pro Mělnicko 

1. INSTITUCE A METODY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

1.1 Lokální partnerství Mělnicko 

 

Lokální partnerství (LP) 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. Jádro LP tvoří zástupci města Mělníka a obcí Spomyšl a 

Horní Počaply. Hlavním cílem Lokálního partnerství Mělnicka je vytvoření a naplňování společného 

strategického plánu sociálního začleňování. Spolupráce a společný postup je deklarován podpisem 

Memoranda o spolupráci. Na Mělnicku má lokální partnerství tyto členy: 

Organizace Kontaktní osoba 

MěÚ Mělník 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta 

Drahomíra Pavlíková, sociální odbor 

Jansová, odbor školství 

Radka Havelková, hmotná nouze 

Vladimíra Burgerová, terénní pracovnice 

Jana Hostáková, hmotná nouze 

Služby prevence, organizační složka města Mělník  Šlajs Jakub Dis., ředitel 

Služby prevence, organizační složka města Mělník  Vladimíra Poliaková, terénní pracovnice 

Babylon o.s. Ing. Jana Brabcová, ředitelka 

Spomyšl Ivana Kumprichtová starostka, Petr Horáček zastupitel 

Horní Počaply Jiří Svačina, starosta 

ÚP Mělník Zdeněk Studený, ředitel 

Středočeský kraj Cyril Koky, KRK 

ZŠ Vraňany Mgr. Štěpánka Srbová, ředitelka 

ZŠ Horní Počaply Mgr. Eva Cedrychová 

ZŠ Praktická a speciální Mělník Mgr. Miroslava Jalůvková, ředitelka 

PČR Nadprap. Václav Tichý 



MP Petr Linprecht 

1.2 Strategické plánování LP Mělnicko 

 

Strategické plánování je jádrem práce Lokálního partnerství Mělnicka. Je to společný strategický 

dokument, který určuje směry práce v sociálně vyloučených lokalitách. Na základě analytických 

podkladů – vstupní analýza Agentury, informace od partnerů LP Mělnicka vydefinovalo čtyři prioritní 

oblasti – bydlení, děti a rodina, ekonomická situace (zadlužení a zaměstnanost) a vzdělávání. 

Jádro strategického plánu vzniklo na prvním setkání LP a byl revidován a doplněn na čtvrtém setkání 

LP. Partneři definovali spíš konkrétní cíle a opatření a LK uspořádal tyto návrhy do struktury Oblast – 

Cíl- Dílčí cíle – Opatření/kroky. Protože od definování cílů do sepsání tohoto materiálu proběhla již i 

realizační fáze, uvádíme u každého cíle i hodnocení plnění. Vzhledem k omezeným zdrojům (končící 

programovací období ESF) je SP zaměřený na naplňování cílů, které nevyžadují velké náklady, ať už 

finanční nebo personální.  

Doba, ve které bude realizována většina cílů SP, bude do konce roku 2013. Na konci roku 2013 

proběhne na základě informací o podobě nového programovacího období ESF revize a doplnění SP do 

roku 2015.   

 

1.3 Agentura pro sociální začleňování  

 

Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. 

Podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům 

rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. 

Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace 

obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu 

celé obce/města a všech jejích občanů. Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni 

tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup 

a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. 

 

Agentura pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech: 

 v zajištění služeb na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního bydlení, a 
zajištění infrastruktury pro tyto služby; 

 v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních 
programů a dalších zdrojů; 

 v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování v 
gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních 
titulů, sociálních politik, apod. 

 



K naplnění těchto funkcí využívá Agentura platformy lokálního partnerství, mapování a analýzy 

potřeb (jakož i dalších forem sběru informací), aktivizací místních kapacit, síťováním a koordinací, 

vytvořením strategického plánu a jeho pravidelným vyhodnocováním a aktualizací. 

Cíle Agentury je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního vyloučení v 

partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli a dalšími subjekty a při 

zapojení občanů. Po odchodu Agentury by tedy obec měla být schopna zajistit si sběr potřebných dat, 

sestavovat a vyhodnocovat strategický plán, řídit koordinační platformu a umět využívat finanční 

zdroje k realizaci opatření, včetně fondů EU. 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Analýza partnerů 

 

Zásadním partnerem na Mělnicku je město Mělník a jeho složky. Ty jsou tvořeny zejména Odborem 

sociálních věcí a Službami prevence (organizační složka města). Jsou realizátory řady sociálních služeb 

a jsou také klíčové pro práci v SVL v Mělníku i v okolí. Co se týká jiných organizací poskytujících 

sociální služby, jsou často zaměřené na jinou cílovou skupinu, jako například o.s. Babylon (služby pro 

nezařazenou mládež ze sídlišť Střed, Pivovar, Podolí), o.s. Semiramis (harm reduction). V rámci 

naplňování cílů SP LP spolupracovalo i s o.s. Romodrom. 

Důležitým partnerem jsou také municipality měst lokálního partnerství, zejména starostové Mělníka 

MVDr. Ctirad Mikeš, Horních Počapel Jiří Svačina a starostka Spomyšle Ivana Kumprichtová.  

Členy LP jsou i základní školy. Jedná se zejména o ZŠ praktickou a speciální Mělník, která absorbuje 

řadu dětí ze SVL z Mělníka a okolí a uplatňuje také řadu inkluzivních opatření, jako je asistent 

pedagoga, nebo přípravná třída. Z dalších spolupracujících škol uvedeme ZŠ Vraňany, ZŠ Horní 

Počaply a spolupracující ZŠ Mlazice. 

V oblasti bezpečnosti LP spolupracuje s Městskou policií a s Policíí ČR.  

Sociální služby poskytované v oblasti LP Mělnicko 

Město Mělník 

Služby prevence 

 Terénní program Mělník – 1 terénní pracovnice pracující v SVL Mělník, Spomyšl, Mělnické 

Vtelno 

 Azylový dům pro matky s dětmi Mělník – kapacita 15 lůžek 

 Azylový dům Mělník – kapacita 60 lůžek 

 Noclehárna Mělník – 12 lůžek 

 Sociálně právní poradna Mělník – kapacita 4 klienti 

 NZDM (maringotka) 

 



 OSV 

 SAS – kapacita 140 ambulantně, 20 terénní formou 

 

2.2 Strategické dokumenty města 

 

 Komunitní plán sociálních služeb (2007) 

Pracuje s cílovou skupinou Ohrožení sociálním vyloučením, kde se také nacházejí opatření, která se 

týkají obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Většině těchto opatření se týká rozvoje činnosti AD, jsou 

zde ale i návrhy na aktivity pro děti ze znevýhodněných rodin.  Partneři odhadují naplnění cílů na 

80%. Jedná se ale spíš o naplněnost ze strany města. NNO své cíle příliš nesplnily. KP již není příliš 

aktuální a ve městě se s ním moc nepracuje. Revize KPS  se týká jenom lokality Mělník (i když 

v některých aspektech pokrývá i potřeby okolních míst – AD), ostatní dvě lokality nemají podobný 

dokument. 

 Střednědobá strategie prevence kriminality na léta 2010 – 2014. Program prevence kriminality 

města Mělníka pro rok 2012. 

Plány a aktivity se týkají preventivních akcí na školách, zlepšení fungování kamerového systému a 

efektivního využití dopravního hřiště. Dopad na naši CS předpokládáme v rámci jednotlivých aktivit 

.  

 Strategie rozvoje města Mělník 

Materiál definuje rozvoj města do roku 2010.  Pro nás relevantní je deklarace, že Mělník bude 

městem, které „garantuje svým občanům komplexní sociální ochranu a bezpečnost (bydlení, 

vzdělávání, sociální zabezpečení, zdravotnictví, zaměstnanost)“ Konkrétní projekty se pak mají 

zabývat výstavbou DPS, komunikační strategií a vytvořením vzdělávacího střediska. O Materiálu se 

moc nemluví.  

V obcích Spomyšl a Horní Počaply nemají žádný podobný strategický materiál. 

2.3 Popis sociálně vyloučených lokalit 

 
2.3.1 Mělnické vyloučené lokality 
 
V Mělníku se nachází tři vyloučené lokality v ulicích Na Oboře a Českolipská  a v ulici Na Staré cestě.  
 
Českolipská (Pšovka)  
Lokalitu v ulici Českolipská tvoří jeden historický dům, který se nachází v průmyslové části města u 
hlavního silničního tahu Mělník – Slaný - Mladá Boleslav. Jde o hlučné prašné místo, které není od 
rychlostní komunikace oddělené žádným zábradlím, chybí jakákoli upozornění, že se v blízkosti 
pohybují lidé, což je pro obyvatele domu a děti zvlášť potencionálně nebezpečné.  
Zkoumaná lokalita je relativně blízko městského centra, do čtvrti jezdí pravidelně MHD, občanská 
obslužnost je dobře dostupná. V blízkosti jsou potraviny, základní i mateřská škola, hřiště je vzdálené 
deset minut chůzí.  



Samotný dům, oficiálně chráněná památka, je dlouhodobě ve špatném (havarijním) a zanedbaném 
stavu, který se ještě zhoršil po povodních před deseti lety. Zdivo je vlhké, oknem i střechou do domu 
zatéká, části domu postupně odpadávají, dům drží pohromadě v podstatě jen díky improvizovanému 
vyztužení provedenému bezprostředně po povodních.  
Dům má sedm bytových jednotek, byty jsou provlhlé, lidé zde žijí v nevyhovujících hygienických 
podmínkách. Byty jsou nedostatečně vytápěné kamny na tuhé palivo, do bytů je zavedena studená 
voda, odpad, záchody a elektřina. V bytech nejsou koupelny. Rozvody vody a kanalizace jsou 
nevyhovující, prosakují a kromě jiného způsobují i nepříjemný zápach.  
Dům je v kolektivním vlastnictví obyvatel, na dům je uvalena exekuce. Původní majitelé za dům 
nezaplatili, obyvatelé žádný nájem neplatí, nemají s majiteli vyjasněné právní vztahy. Obyvatelé také 
doplácejí poměrně vysoký dluh za nedoplatek vody, který vznikl zřejmě únikem z popraskaného 
potrubí.  
V domě má přihlášeno trvalé bydliště 25 lidí, ale žije zde přibližně dvojnásobek obyvatel, 30 
dospělých a 20 dětí. Jednotlivé rodiny, které jsou většinou příbuzensky provázané, žijí v lokalitě 
dlouhodobě.  
 
Na Oboře  
Lokalita se nachází poblíž domu v ulici Českolipská. Opět jde o jeden bytový dům uprostřed běžné 
městské zástavby od nedalekého centra oddělená hlavním tahem Mělník – Slaný – Mladá Boleslav. 
Školy a další občanská obslužnost je v dosahu, v okolí je ale hluk, umístění v blízkosti rychlostní silnice 
může ohrožovat bezpečnost dětí nejen sociálně vyloučených obyvatel.  
Dům by potřeboval rekonstrukci z hlediska standardu bydlení, není však v havarijním stavu. Dům 
nemá ani minimální údržbu, postupně chátrá, majitelé nemají na opravy prostředky. Okolní domy 
jsou zrekonstruované, slouží k bydlení nebo podnikání (sídla firem, obchody, atp.).  
Dům má osm bytových jednotek, byty mají jednu až dvě místnosti. V bytech je zavedená voda, v 
některých je koupelna, jedna společná se nachází na chodbě. Na dvorečku za domem vytvořili místní 
pro děti zázemí na hraní a místo k posezení. Okolí lokality je čisté, nejsou zde rozházené odpadky 
nebo jinak zanedbaná údržba.  
Dům je v soukromém vlastnictví, patří dvěma bratrům, potomkům původních vlastníků. Na dům je 
uvalena exekuce. V domě podle různých zdrojů bydlí 50 osob. Podíl Romů nelze přesně určit, ale 
rodiny jsou pravděpodobně příbuzensky spjaté, sami o sobě mluví jako o „Cigánech“. Lokalita vznikla 
přirozeným stěhováním, podobně jako zkoumaná lokalit Českolipská je obývána dlouhodobě.  
Na Staré cestě  
Ve městě vznikla v posledních čtyřech letech další lokalita s typickými znaky sociálního vyloučení. V 
ulici Na Staré cestě zakoupila romská rodina původem ze Slaného budovu bývalého zdravotního 
střediska. Jde o nebytové prostory, kde nelze mít nahlášené trvalé bydliště, které ale slouží jako 
obydlí minimálně 20 lidem.  
Samotná budova je zanedbaná, neopravovaná, lidé zde žijí v nevyhovujících hygienických 
podmínkách. Obyvatelé domu nepečují ani o jeho okolí. Budova je uprostřed klidné vilové čtvrti, jejíž 
obyvatelé vnímají lokalitu poměrně nelibě.  
Ve srovnání s lokalitami Českolipská a Na Oboře vykazují lidé obývající bývalé zdravotní středisko 
vyšší míru migrace, lidé zde žijí sezónně, bez vazby na město. Majitelům zřejmě nárazově obyvatelé 
platí za pobyt určitý obnos, budova jako celek je ale opět v exekuci.  
 
2.3.2 Spomyšelská vyloučená lokalita  
 
Lokalita ve Spomyšli je zřetelně prostorově vyloučená. Pěší cesta do obce Spomyšl trvá asi třicet 
minut rychlou chůzí. Lokalita je navíc sevřená mezi dvěma hlavními silničními tahy. Občanská 
obslužnost se nachází až v samotné obci, stejně tak i hromadná doprava. Ze Spomyšle pak jezdí 
autobusy směr Mělník/Roudnice.  
Lokalitu tvoří dva domy v soukromém vlastnictví. Jeden je v relativně dobrém stavu po rekonstrukci. 
Druhá budova, které se říká „parlament“ je v havarijním stavu, měla být zdemolována, její obyvatelé 



ale dům společně koupili a postupně ho opravují. Opravy ale pokračují velmi pomalu, obyvatelé 
nemají téměř rádné peníze, opravují se jen nezbytné věci (např. koupelny a okna, ovšem už ne 
střechy a krovy). K domům obyvatelé přilepují různé přístavky – bytové jednotky vytvářejí z garáží a 
bývalých hospodářských budov, před domy stojí maringotky či vagony, které jsou rovněž obývány.  
Veřejné prostranství je znečištěné, všude je spousta psů, jejich výkaly, odpadky. Kolem domu a na 
dvoře jsou vraky aut.  
Lokalita je přelidněná. Podle různých zdrojů, včetně místních informátorů žije v lokalitě 80-100 lidí, z 
toho je asi 20 dětí v předškolním a školním věku. Ve zrekonstruovaném domě žije rozvětvená rodina 
místního občana a zastupitele. Druhý dům je obýván několika rodinami s volnými příbuzenskými 
vazbami, kteří se do něj sestěhovali z okolních obcí.  
Lokalita vznikla přirozeně, kombinací dlouhodobého pobytu jedné rodiny na místě a postupného 
sestěhování. Většina obyvatel, kteří obývají dům nazývaný „parlament“, se přistěhovala v 90. letech 
minulého století. V tu dobu přišli o práci v nedalekém výrobním závodě, na které bylo navázáno i 
jejich ubytování. Bývalý starosta jim následně v tomto domě povolil, byť nelegálně, bydlet. Počet 
obyvatel se průběrně zvyšoval a vedení obce jim pak umožnilo tento pobyt zlegalizovat odprodejem 
objektu.  
 
2.3.3 Horní Počaply (Křivenice)  
 
Lokalitu tvoří zděný dům v centru obce (na návsi) Křivenice, která je spojena s obcí Horní Počaply. 
Okolní domy i další budovy v obci jsou upravené.  
Spíše ne o dům jde rozpadající se zděné torzo v havarijním stavu, u kterého vyrostla řada nelegálních 
provizorních přístavků – většina je zděná, některé jsou postaveny ze dřeva, překližek, plechu. Místo je 
cítit plísní, zdi domu i přístavků jsou vlhké. Kolem domu, ani přímo na dvoře není velký nepořádek, 
ani zde nejsou rozházené rádné odpadky.  
Byty jsou chudě vybavené, je do nich rozvedena elektřina. Vodu mají jen některé z bytů. Vytápěny 
jsou kamny na tuhé palivo. Lidé žijí ve velmi špatných hygienických podmínkách.  
Lokalita vznikla přirozenou cestou. Rodina současné majitelky a také nejstarší členky rodu obývá dům 
už od 60. let minulého století, kdy se do obce přistěhovali ze Slovenska.  
V současné době má ve zkoumané lokalitě trvalý pobyt nahlášeno 22 osob, ale podle pozorování a 

expertů žije v lokalitě přibližně 50 lidí – 30 dospělých a 20 dětí (10 ve školním a předškolním věku). 

3. STRATEGICKÝ PLÁN 

3.1 Oblast Bydlení: 

Mělník 

Původní městský bytový fond Mělník postupně rozprodává do osobního vlastnictví především 

nájemníkům. Město už zprivatizovalo 95% fondu, zbývají maximálně desítky bytů.  

Město Mělník nabízí obyvatelům, zejména mladším rodinám, možnost využít dvě desítky startovacích 

bytů. Byty lze užívat na omezenou dobu čtyř let a slouží především jako předstupeň při pořizování 

vlastního bydlení. Pro obyvatele zkoumaných lokalit je vzhledem k jejich životní situaci takové bydlení 

zcela nedostupné.  Městská organizace Sociální služby Mělník spravuje azylový dům s kapacitou 50 

lůžek.   

Žádný koncept sociálního bydlení v Mělníku dosud nastaven není. Pro obyvatele lokalit není finančně 

dostupné ani komerční ubytování.  



Všechny lokality jsou domy v osobním vlastnictví některého jejich obyvatele (i více obyvatel). Domy 

jsou ve více (Českolipská) či méně (Na Oboře) špatném technickém stavu.  

Spomyšl 

Lokalita je zřetelně prostorově vyloučena, což samo o sobě značně ovlivňuje úroveň bydlení ve 

smyslu ztížené dostupnosti služeb, veřejné dopravy, úřadů i škol. Cesta z lokality do obce Spomyšl 

trvá asi 30 minut rychlou chůzí. Lokalitu tvoří dva domy v soukromém vlastnictví. Jeden z nich, ve 

vlastnictví neformálního vůdce komunity, je v relativně dobrém stavu po rekonstrukci. Druhá budova, 

které se říká „parlament“ je v havarijním stavu – dům č. 10.  Do lokality je zavedena přípojka obecní 

čistírny odpadních vod, ale místní si odpad nepřipojili. Do lokality není zavedena pitná voda, 

obyvatelé čerpají vodu ze studny. 

Horní Počaply 

Dům, který tvoří zkoumanou lokalitu v obci Horní Počaply, resp. v její části Křivenice, je v dezolátním 

stavu, celé místo svým vzhledem a charakterem připomíná spíše nějaký slum v rozvojové zemi. Zděný 

dům, jádro samotné lokality, se postupně rozpadá, svou kapacitou počtu obyvatel naprosto nestačí. 

Kolem domu vyrostlo bludiště z celé řady nelegálních provizorních přístavků – většina je zděná, 

některé jsou postaveny ze dřeva, překližek, plechu. Místo je cítit plísní, zdi domu i přístavků jsou 

vlhké. Byty jsou chudě vybavené, je do nich rozvedena elektřina. Vodu mají jen některé z bytů. 

Vytápěny jsou kamny na tuhé palivo. Lidé žijí ve špatných hygienických podmínkách, děti se poměrně 

často potýkají s různými chorobami (i infekčními), zavšivením a celkově nepříliš příznivým zdravotním 

stavem. 

 

 

Oblast Bydlení Východiska Plnění  

Dlouhodobý cíl 1 

 Město Mělník bude vytvářet 
bytovou politiku zaměřenou na 

nízkopříjmové skupiny obyvatel na 
základě situačních analýz a 

dlouhodobé koncepce 

Mělník nemá podrobný koncepční 
materiál 

V současné době je analýza 
schválena RM a probíhá 

výběr dodavatele 

Chybí zde systém sociálních bytů 

Není návazné startovací bydlení pro 
sociálně slabé občany 

Není jasné, jak funguje migrace 
sociálně slabých obyvatel v regionu 
a jak to ovlivňuje situaci s bydlením 
v Mělníku 

Chybí návazné bydlení pro klienty 
AD 

Město má systém startovacích bytů 

Lze využít prostředky ASZ na tvorbu 
analýz 

V budoucnu lze využít prostředky z 
dalšího programovacího období z 
ESF 



Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

Krátkodobý cíl 1.1 

Mělník bude mít aktuální analýzu 
bytové situace se zaměřením na 
nízkopříjmové skupiny obyvatel  

ASZ, Město Mělník  11/2012 

  

Kroky       

1.1.1 
Definování cílů analýzy, 
vyčíslení ceny ASZ  realizováno 

1.1.2 Příprava podkladů pro RM ASZ  realizováno 

1.1.3 Schválení RM Město Mělník  realizováno 

1.1.4 Výběr realizátora ASZ  realizováno 

1.1.5 Sběr dat externí  Do konce 11/2012 

1.1.6 
Prezentace výstupů analýzy 
LP a ZM ASZ  13.12.2012 

Krátkodobý cíl 1.2 

Zastupitelstvo města schválí Koncepci 
bydlení se zaměřením na 
nízkopříjmové skupiny obyvatel Město Mělník  9/2013  

  

Kroky       

1.2.1 
Vytvoření PS ke tvorbě 
koncepce ASZ 12/2012 

1.2.2 
Práce skupiny . Tvorba 
koncepce Město Mělník Do 6/2013 

1.2.3 
Připomínkování výstupů - 
město, ASZ Město Mělník 6 – 8/2013 

1.2.4 
Schválení orgány města 
Mělník Město Mělník 9/2013 

1.2.5 Prezentace LP a RM Město Mělník 9/2013 

Krátkodobý cíl 1.3 

V Mělníku vznikne „implementační 
skupina“, která bude naplňovat cíle 
Koncepce bydlení Město Mělník  10/2013 

  

Kroky       

1.3.1 Vytvoření skupiny Město Mělník  10/2013 

1.3.2 Práce skupiny   Město Mělník  Od 10/2013 

Oblast Bydlení Východiska Plnění  

Dlouhodobý cíl 2 

Horní Počaply vyřeší problémy se SVL 
Křivenice se zaměřením na asanaci 

nelegálních staveb s maximální 
možnou pomocí jejím obyvatelům 

V SVL žijí lidé ve velice špatných 
bytových i hygienických 
podmínkách Do lokality přišla nová TP, 

která již pracuje s klienty 

Někteří výzkumníci označují lokalitu 
za slum  

 Se stavebním odborem byly 
konzultovány postupy při 
asanaci staveb 

Provizorní přístavky (nelegální) 
neumožňují lokalitu nějak udržovat  Byly navázány kontakty 

s místní základní školou Jsou zde zásadní hygienické 
problémy – vši, střevní nemoci atd. 

Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

Krátkodobý cíl 2.1 

Budeme mít TP s kapacitou pracovat 
s klienty SVL Křivenice (H. Počaply) Město Mělník, ASZ  realizováno 

  Kroky       



  

Aktivita realizována 
zaměstnancem města Mělník Město Mělník  realizováno 

Krátkodobý cíl 2.2 

Vznikne plán asanace SVL 
s alternativními řešeními ověřený 
odborníky Město Mělník, Horní Počaply, ASZ  2/2013 

  

Kroky       

2.2.1 Oslovení SO města Mělník Město Mělník  realizováno 

2.2.2 Schůzka se SO Město Mělník  realizováno 

2.2.3 Vytvoření plánu asanace ASZ  Polovina 2013 

2.2.4 
Připomínkování a schválení 
LP ASZ  Polovina 2013 

Krátkodobý cíl 2.3 

Sociální práce s klienty lokality 
vedoucí zejména k nalezení slušného 
bydlení pro jednotlivé rodiny. Město Mělník, H. Počaply, ASZ  Do konce 2014 

  

Kroky       

2.3.1 Podrobné zmapování lokality Město Mělník  realizováno 

2.3.2 
Plán individuální práce s 
rodinami Město Mělník Průběžně do konce 2014 

2.3.3 
Oslovení možných 
ubytovatelů Město Mělník  průběžně 

Oblast Bydlení Východiska Plnění  

Dlouhodobý cíl 3 

 Zlepšení kvality života v SVL ve 
Spomyšli se zaměřením na kvalitu 
pitné vody, dostupnost lokality a 

zlepšení kvality bydlení 

Domy v lokalitě jsou v soukromém 
vlastnictví jejich obyvatel a z toho 
důvodu by bylo dobré toto 
vlastnictví dlouhodobě udržet- 
předpokládáme, že další vlastnické 
bydlení si již obyvatelé lokality 
nebudou moci dovolit. 

 V domě č.p. 10 se TP snaží 
zavést systematický styl 
správy domu (změnu 
statutu domu na bytový – 
výběr nájmu od bydlících – 
příspěvek na bydlení – fond 
oprav). Snahy zatím zdržuje 
hledání některých zásadních 
dokumentů k domu. 

Dům č.p. 10 je v havarijním stavu a 
je třeba zajistit jeho dlouhodobou 
údržbu 

o   Vodovod – cena 
připojení vodovodu by byla 
okolo 2 milionů korun 
(zjišťováno u Veolia), což je 
vzhledem k neexistenci 
finančních zdrojů nemožné 

Lokalita je od okolí odříznuta 
rychlostní silnicí a železnicí – 
přechody přes ně jsou riskantní 

o   Vrt – lidé ve Spomyšli 
mají hlubinné vrty na pitnou 
vodu. Tato varianta je méně 
finančně náročná (cca 
200 000 Kč) zato by byla 
provozně úspornější. 
Nicméně se zatím 
nepodařilo najít donora,   
který by vrt sponzoroval. 
Problémem se zdají být také 
pozemky v exekuci. 

V lokalitě je jenom závadná pitná 
voda – dusičnany, bakterie, kterou 
KHS nedoporučuje pít. 

o   Čištění studní – poslední 
varianta, která situaci 

neřeší, ale snad dokáže 
zmírnit následky. Vycházíme 

z toho, že vzhledem 
k připojení lokality na 

Můžeme se pokusit pracovat 
komunitní formou 



Můžeme využít potenciál TP 

kanalizaci zmizí postupně 
zatížení vody ze strany 

žump v okolí. Čištění studní 
proběhlo. TP se podařilo 

dohodnout s místními 
dobrovolnými hasiči 

čerpadlo, obyvatelé lokality 
se účastnili čištění. Aktivita 

může mít zásadní aktivizační 
efekt.  

Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

Krátkodobý cíl 3.1 Zlepší se kvalita pitné vody v lokalitě 
Spomyšl, obyvatelé SVL, Město 
Mělník, Služby prevence  Do konce 2014 

  

Kroky       

 3.1.1 

Prozkoumat možnosti 
zavedení pitné vody - vrt, 
vodovod Služby prevence, ASZ  realizováno 

3.1.2 Navrhnout další strategii 
Spomyšl, obyvatelé SVL, Město 
Mělník, Služby prevence  Polovina 2013 

Krátkodobý cíl 3.2 

 Zlepší se dostupnost lokality – 
přechod silnice Spomyšl, ASZ  Konec 2013 

  

Kroky       

3.2.1 
Shrnutí dosavadní 
komunikace s ŘSD ASZ  2/2013 

3.2.2 
Navrhnout další postup - 
postupy ASZ  Polovina 2013 

Krátkodobý cíl 3.3 

Obyvatelé lokality budou schopni 
sami spravovat své nemovitosti tak, 
aby se zlepšil/nezhoršoval stav domů  

Služby prevence, Město Mělník, ASZ   

  

Kroky       

3.3.1 
Vznik pracovní skupiny 
komunitní práce Služby prevence, Město Mělník, ASZ  1-2/2013 

3.3.2 
Návrh systému samosprávy 
domů  Služby prevence, Město Mělník, ASZ 2/2013 

3.3.3 Diskuze s obyvateli domů Služby prevence, Město Mělník, ASZ  2/2013 

3.3.4 
Zavedení systému 
samosprávy  Služby prevence, Město Mělník, ASZ  3/2013 

Oblast Bydlení Východiska Plnění  

Dlouhodobý cíl 4 

Domy v SVL Mělníka budou mít 
zavedený systém správy 

(samosprávy) s důrazem na platby za 
energie, vyřešení společných dluhů a 

zlepšování fyzického stavu domů 

Domy jsou ve vlastnictví jejich 
obyvatel (části) 

Původní plán na změnu 
statutu domů (na domy 
s bytovými jednotkami) 
 zatím padá, tato změna 
vyžaduje relativně velký 

objem financí, které 
majitelé domů nemají.  

 

Domy jsou ve více či méně špatném 
technickém stavu 

Na domy jsou uvaleny exekuce 

Majitelé domů mají vysoké dluhy 
na energiích na čemž se podepisuje 
i špatný technický stav rozvodů 

Máme potenciál ve formě TP 



Můžeme se pokusit pracovat 
komunitní formou 

Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

  

Kroky       

4.1.1 
Vznik pracovní skupiny 
komunitní práce Služby prevence, Město Mělník, ASZ  1-2/2013 

4.1.2 
Návrh systému samosprávy 
domů  Služby prevence, Město Mělník, ASZ 2/2013 

4.1.3 Diskuze s obyvateli domů Služby prevence, Město Mělník, ASZ  2/2013 

 
4.1.4 

Zavedení systému 
samosprávy  Služby prevence, Město Mělník, ASZ  3/2013 

 

 

 

3.2 Oblast: Děti a mládež 

Mělník 

Ve městě bylo do poloviny roku 2012 jediné zařízení poskytující službu NZDM (o.s. Babylon) 

poskytované jiné cílové skupině. V polovině roku vzniklo nové NZDM zaměřené na problémovou 

mládež v blízkosti autobusového nádraží. Žádné z těchto zařízení není zaměřeno přímo na práci 

s dětmi ze SVL i když NZDM u nádraží pracuje i s touhle CS.  

Aktivity pro děti a mládež jsou poskytovány jednotlivými školami. V současné době se s dětmi pracuje 

intenzivně i na dopravním hřišti.  

 

Spomyšl 

Zcela chybí možnosti pro trávení volného času mládeže. Jediné možnosti nabízí ZŠ, kam děti dochází. 

 

Horní Počaply 

Děti z lokality mohou využívat sportoviště obce a základní školy. 

Oblast Děti a mládež Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 5 

 Město Mělník 
bude mít zařízení 
pro poskytování 
sociálních služeb 
pro nezařazenou 

mládež ze SVL 

 V Mělníku nebylo do 
poloviny roku 2012 NZDM 
orientované na mládež ze 
SVL 

Byl ustaven projektový tým a začalo se s přípravou projektu do 
IOP 3.1c 

Byla možnost zřídit NZDM 
z prostředků IOP na 
pozemku blízko SVL 

Bylo vybráno místo pro NZDM 



NZDM by poskytovalo 
ambulantní i terénní formu 
práce 

V průběhu přípravy stavebního projektu vystoupili občané žijící 
v okolí se zásadním nesouhlasem s vybudováním zařízení. Vedení 
města posléze od vybudování zařízení upustilo.  

Společně s NZDM by vzniklo 
i zázemí pro TP 

 Situaci částečně kompenzoval úspěšný projekt Služeb prevence 
na zavedení NZDM pro „problémovou mládež“ na místním 
autobusovém nádraží,   

NZDM zasáhne také část mládeže ze SVL 

V současnosti nejsou vhodné finanční prostředky, ale dá se 
předpokládat, že finance budou v dalším programovacím období 
ESF 

Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

Krátkodobý 
cíl 5.1 

Město bude mít 
NZDM pro děti a 
mládež ze SVL v 
Mělníku Město Mělník konec 2014 

  

Kroky 
  

    

5.1.1 

Hledání alternativy 
ke „kamennému“ 
NZDM Město Mělník, ASZ 1-3/ 2013 

5.1.2 
Nalezení vhodného 
finančního zdroje ASZ, Město Mělník Polovina 2013 

5.1.3 
Schválení záměru 
orgány města Město Mělník Polovina 2013 

5.1.4 
Příprava 
projektové žádosti Město Mělník Do konce 2013 

5.1.5 

Realizace projektu  

Město Mělník od 2014 

Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

Krátkodobý 
cíl 5.2 

Město bude mít TP 
zaměřenou na práci 
s mládeží ze SVL v 
Mělníku Město Mělník konec 2014 

  

Kroky       

5.2.1 
Nalezení vhodného 
finančního zdroje Město Mělník Polovina 2013 

5.2.2 
Příprava 
projektové žádosti Město Mělník Polovina 2013 

5.2.3 Realizace projektu  Město Mělník od 2014 



Oblast Děti a mládež Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 6 

Obec Spomyšl bude 
mít zařízení pro 

poskytování 
sociálních služeb 
pro nezařazenou 

mládež ze SVL 

 Obec nemá žádný prostor 
pro trávení volného času 
mládeže 

Zastupitelstvo obce Spomyšl nepřijalo návrh na výstavbu zařízení,  
které je ve svém zadání zaměřené pouze na cílovou skupinu osob 
ze SVL.  

Existuje plán na využití 
pozemku na okraji města – 
sportovní hřiště 

Obec také argumentovala přílišnou administrativní zátěží při 
realizaci projektu z ESF 

 Město Mělník slíbilo 
podporu při zpracování 
projektové žádosti do IOP 

Situaci v SVL by mohl částečně řešit terénní pracovník s mládeží, 
který by pracoval přímo v lokalitě. Částečně budeme tuto situaci 
řešit podáním projektu do OPVK, ale tento se bude týkat hlavně 
dětí školního věku.  

Cíle a kroky Název Zodpovědná organizace Termín 

Krátkodobý 
cíl 6.1 

Obec bude mít 
NZDM pro děti a 
mládež ze SVL Spomyšl, ASZ do konce 2014 

  

Kroky       

 6.1.1 

Provizorní zařízení 
ve formě stavební 
buňky jako prostor 
pro práci s dětmi 

 Služby prevence, Město 
Mělník  Začátek 2013 

 

 6.1.2 

Příprava na projekt 
do dalšího 
programovacího 
období 

ASZ, Služby prevence, Město 
Mělník, obec Spomyšl Polovina  2013 

 

3.3 Oblast: Vzdělávání 

Mělník 

Město spravuje pět mateřských školek, jejich dostupnost je velmi dobrá. Děti ze zkoumaných 

mělnických lokalit podle výpovědí expertů prakticky vůbec nenavštěvují. 

Město je rozděleno na pět částí a na každou z nich připadá jedna spádová základní škola. Všechny 

školy jsou pro mělnické děti prostorově dobře dostupné. Děti z mělnických sociálně vyloučených 

lokalit nejčastěji dochází do spádových škol ZŠ Blahoslavova a ZŠ Mlazice. Protože lokality v Mělníku 

jsou pouze málo početné, tak se počty dětí z nich odhadují na jednotlivce. Školy nemají zavedené 

žádné specifické inkluzivní nástroje. 

Na ZŠ praktické Mělník, často studují také děti z mimo mělnických vyloučených lokalit. Pracovníci v 

sociálních službách odhadují, že na praktické základní škole končí více než polovina dětí ze známých 

sociálně vyloučených lokalit z celého Mělnicka. Podle zástupců školy 60 % dětí dojíždí z okolních obcí. 

Škola má asistenta pedagoga, provozuje přípravnou třídu.  

 

Spomyšl 



V místě není základní škola. Děti dojíždí do zejména do ZŠ Lužec nad Vltavou, ZŠ Vraňany a na 

druhém stupni často do Mělníka do ZŠ praktické 

.  

Horní Počaply 

V obci je první stupeň základní školy, kam dochází všechny děti ze SVL. Škole to přináší celou řadu 

problémů, které zatím systematicky neřešila. 

Oblast Vzdělávání Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 7 

Podpoříme základní 

školy v zavádění 

inkluzivních 

nástrojů pro děti se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami se 

zaměřením na 

asistenty pedagoga, 

pracovníky pro 

komunikaci 

s rodinou a další 

nástroje. 

 

Inkluzivní nástroje používá 

v lokalitách Mělnicka pouze 

jediná škola a to ZŠ praktická 

Mělník – přípravný ročník a 

AP 

 

Byly osloveny relevantní školy v regionu. Do spolupráce se 
zapojily 3 školy (ZŠ praktická Mělník, ZŠ Mlazice a ZŠ Vraňany). 

Jsou zde zejména malé 
venkovské školy, které 
nemají kapacity na přípravu 
projektových žádostí a 
administrativu velkých 
projektů 

Byly vydefinovány společné potřeby, které jsou v souladu se 
zadáním výzvy do OP VK – asistent pedagoga, práce s rodiči, 
doučování a byl podán projekt do OPVK. 

Děti ze SVL často přechází na 
druhém stupni 
z venkovských škol na ZŠ 
praktickou (60% dětí 
z regionu) – Vraňany, H. 
Počaply 

V ZŠ H. Počaply se vyměnilo vedení školy a začalo se budovat 
nová spolupráce. 

 

 Nepodařilo se nám zapojit jednu z významných škol ZŠ Lužec   

 

 

  

7.1.1 

Oslovíme školy a 
identifikujeme jejich 
potřeby ASZ realizováno 

7.1.2 
Nalezení vhodného 
finančního zdroje ASZ realizováno 

7.1.3 
Zpracování 
projektové žádosti 

ASZ, ZŠ Praktická Mělník, ZŠ 
Mlazice, ZŠ Vraňany, o.s. 
Romodrom realizováno 

7.1.4 
Plánovaný začátek 
realizace projektu 

ZŠ Praktická Mělník, ZŠ 
Mlazice, ZŠ Vraňany, o.s. 
Romodrom Březen 2013 

7.1.5 
Podpora realizace 
projektu  ASZ Do března 2015 



Oblast Vzdělávání Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 8 

Vytvoříme funkční 
systém spolupráce 
základní školy H. 
Počaply a sociální 

prací v lokalitě tak, 
aby došlo ke 

zlepšení 
komunikace školy a 

rodin ze SVL 

Škola v H. Počaplech začíná 

trpět zvýšeným počtem dětí 

ze SVL ve třídách (až 10 ze 

40) – odliv majoritních dětí 

do Mělnických škol 

 

Byl navázán kontakt s novým vedením školy 

Do lokality začala dojíždět TP 
– vznikla tím kapacita pro 
spolupráci se školou 

TP začíná doučovat děti ze SVL 

  

Kroky    

 8.1.1 
Zavedení TP pro 
lokalitu Křivenice ASZ, Město Mělník realizováno 

 
 8.1.2 

Vypracujeme systém 
spolupráce TP x 
škola 

ASZ, Město Mělník, ZŠ H. 
Počaply Únor 2013 

 

3.4 Oblast: Ekonomická situace (zadlužení a zaměstnanost) 

Ekonomická situace obyvatel zkoumaných lokalit na Mělnicku je velmi podobná. Téměř všichni 

dospělí obyvatelé v lokalitách jsou předluženi a bez trvalého oficiálního zaměstnání. Hlavním zdrojem 

příjmů jsou různé typy dávek a příležitostná zaměstnání, ať už oficiální jako veřejně prospěšné práce 

či práce načerno.  

Mělnický úřad práce odhaduje, že je v regionu asi 500 až 600 uchazečů, kteří jsou za současných 

podmínek na trhu práce obtížně zaměstnatelní. 

Důvodem nízkého uplatnění obyvatel sociálně vyloučených lokalit na trhu práce je jejich nízká 

kvalifikace, chybějící vzdělání a pracovní návyky na jedné straně a stigmatizace (neoficiálně kvůli 

jejich původu) těchto obyvatel při hledání zaměstnání. 

Město Mělník využívá VS.  

Vysoká zadluženost se týká prakticky všech dospělých obyvatel lokalit. Problémem je především nízká 

finanční gramotnost obyvatel těchto lokalit související s nízkým vzděláním obecně. Všechny domy v 

lokalitách jsou sice v soukromém vlastnictví, ale na všechny je uvalena exekuce. Další dluhy vznikají z 

důvodu nesplácení energií, vody či elektřiny.  

V Mělníku je Službami prevence poskytováno protidluhové poradenství, TP města i služeb prevence 

řeší s klienty dluhy.  

Oblast Ekonomická situace Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 9 

Budeme mít 
dostatečné kapacity 

pro práci se 
zadluženými lidmi ze 

SVL 

V SVL je většina lidí bez 
zaměstnání, jsou finančně 
závislí na dávkovém 
systému, příležitostní práci 
nebo na jiných typech 
ekonomické činnosti (práce 
na černo, VPP) 

Podařilo se posílit o jednu pracovnici TP 

 

Podle úřadu práce v Mělníku 
je v regionu okolo 500 osob, 
které jsou obtížně 
zaměstnatelné 

TP se zaměřují v lokalitách na práci s dluhy 

 



Nízká úroveň zaměstnanosti 

je způsobena nízkou úrovní 

vzdělanosti 

 

Dluhové poradenství (poradna) se zatím nepodařilo 

posílit 

  
V SVL je vysoká míra 

zadluženosti 

 

  

9.1.1 

Posílíme TP 

v lokalitách (2-3 TP), 

kteří se budou 

zabývat i 

problematikou 

oddlužení a budou 

při tom 

spolupracovat 

zejména s obcemi  

 ASZ realizováno 

9.1.2 

Posílení kapacit 

dluhového 

poradenství hledání 

zdroje  

 ASZ realizováno 

Oblast Ekonomická situace Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 10 

Podpoříme vznik 
sociálního podniku 

zaměřeného na 
zaměstnávání osob 

ze SVL 

Chybí nabídka legální práce 

pro osoby s nízkou úrovní 

vzdělání 

 

Na základě dohody města a firmy MTS Bolvan vznikl projektový 

záměr 

 

Vybraní pracovníci ze SVL 

mohou získat pracovní 

historii a zvýší se i jejich 

důvěryhodnost v očích 

dalších zaměstnavatelů 

 

Zpracovává se projektová žádost do výzvy 30 OP LZZ 

 

Obyvatelé SVL budou mít 
možnost řešit své předlužení 

Podařilo se s městem dohodnout pilotní fázi firmy založenou na 
VPP a podpory města 
 



  

Kroky    

 10.1.1 

Zpracování 
projektové žádosti a 
podání projektu ASZ, Bolvan První čtvrtletí 2013 

 
 11.1.2 

Začátek realizace 
projektu  ASZ, Bolvan Druhá polovina 2013 

 
12.1.3 

Pilotní rozjezd firmy 
formou VPP ASZ, Bolvan, Město Mělník Únor 2013 

 

 

3.5 Oblast: Organizační 

Oblast Organizační Východiska Plnění  

Dlouhodobý 
cíl 11 

Vznikne exit 

strategie, která 

zaručí pokračování 

nástrojů Agentury – 

lokální partnerství, 

strategické 

plánování. 

monitoring aktivit, 

evaluace 

 

Po ukončení činnosti 
Agentury by měly dále 
fungovat nástroje, které do 
lokality zavedla – lokální 
partnerství, strategické 
plánování. Ideální bude 
spojit podrobné zpracování 
exit strategie s revizí SP na 
konci 2013 

 

  

Kroky    

 11.1.1 

Setkání LP k revizi SP, 
jedním z bodů bude i 
zpracování Exit 
strategie LP  konec 2013 

 
11.1.2 

Zpracování 
dokumentu Exit 
strategie LP Do začátku 2014 

 
 11.1.3 

Schválení 
dokumentu orgány 
města Město Mělník Začátek 2014 

 
 12.1.3 

Implementace cílů 
dokumentu Město Mělník Polovina 2014 

 

 


