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ÚVOD 
 
Tento Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé pro období 2011 – 2013 je 
výsledkem více jak půlroční práce Lokálního partnerství Toužim a Teplá 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 Toužimi a Teplé.   
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 Toužim a Teplá a dalším 
partnerům, kteří se na vytvoření tohoto Strategického plánu sociálního začleňování aktivně 
podíleli. 
 
Alexander Olah, Lokální konzultant 
 
VIZE 
 
 
„Toužimsko a Tepelsko je regionem, ve kterém jsou maximálně využívány a propojeny 
nástroje sociálního začleňování tak, aby se co nejvíce dařilo zvládat problémy spojené se 
sociálním vyloučením. Každý na Toužimsku a Tepelsku má přístup ke kvalitním službám 
sociální prevence, k nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělání a sociální péči 
s ohledem na specifické podmínky sociálně vyloučených obyvatel a celého regionu. 
Toužimsko a Tepelsko je bezpečným a přitažlivým regionem, kterému problémy spojené se 
sociálním vyloučením nebrání v rozvoji a využívání místních zdrojů a potenciálu. „ 
 
 
 
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
 
Strategické plánování je proces, který slouží k identifikaci problémů a k určení a vytvoření 
nástrojů k jejich řešení. 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.  
Členové Lokálního partnerství Toužim a Teplá 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 v jednotlivých 
klíčových oblastech sociálního vyloučení v Toužimi a Teplé. 
Priorita byla pro potřeby strategického plánování určena jako prioritní problém, na který je 
potřeba reagovat dlouhodobými a krátkodobými cíli. 
K vydefinování priorit tak byly použity především slabé stránky sloučené do různých 
problémových oblastí a byly doplněny o další problémové oblasti. S těmito oblastmi se dále 
pracovalo metodou tzv. „rybí kosti“, která slouží k tomu, aby se jednotlivé oblasti seřadili 
podle aktuálních potřeb a možností řešení.  
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POPIS SITUACE 
 

 
 
 
Toužim je malé historické město na západě Čech, ležící v mělkém širokém údolí horního toku 
říčky Střely v Tepelské náhorní plošině. Toužim náleží do Karlovarského kraje, nachází se 35 
km jihovýchodně od Karlových Varů a 50 km severozápadně od Plzně. Město má 3819 
obyvatel a míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 12 procent což odpovídá míře 
nezaměstnanosti v Karlovarském kraji v roce 2010.  
 
Město Teplá leží v jižní části regionu Karlovy Vary. Je řídce osídleno a žije v něm přes 3 tisíce 
obyvatel. Teplá leží v západních Čechách na horním toku stejnojmenné řeky, v Tepelské 
vrchovině. V době komunistického režimu ve městě zchátrala řada památek a mnoho 
historických domů. V současné době dochází k jejich obnově. Ve městě a okolí po roce 1989 
zaniklo několik významných podniků a tím pádem se zvýšila nezaměstnanost až k hranici 20 
procent.  
 
 
Toužimsko a Tepelsko můžeme nazvat přirozenými venkovským mikroregiony, které jsou 
charakteristické velmi nízkou hustotou zalidnění, která se pohybuje od 15 do 20 obyvatel na 
1km čtvereční.  Nízká hustota zalidnění má své příčiny i v historických událostech obou 
regionů. Především pak ve vysídlení původního německého obyvatelstva a následné 
dosídlovací politiky.  Jedním z problémů regionu je i nedostatek pracovních příležitostí a 
s tím související vylidňování venkovských oblastí.  
Největší zaměstnavatelé v regionu se zaměřují na lesnickou a zemědělskou činnost. Tradice 
čalounické a textilní činnosti se po odchodu velkých zaměstnavatelů z regionu neudržela.  
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V minulém století v rámci standardizovaného zemědělství převládala na území regionů 
intenzivní živočišná výroba s chovem ve stájích a minimální pastvou v terénu. V této době 
byly zejména u státních statků postaveny panelové bytové domy s minimálním zázemím pro 
zaměstnance statků.  Skladba obyvatel, která byla ochotná žít v takových podmínkách byla již 
v té době různorodá.  
Po roce 1990 došlo k restrukturalizaci zemědělství. Namísto chovu ve stájích byl zaveden 
chov na pastvě, který není náročný na pracovní síly. V blízkosti zpustlých statků tak zůstaly 
nesourodé sídelní celky, dopravně obtížně dostupné, bez jakéhokoliv potenciálu dalšího 
zaměstnání.  
 
 
 
 
 
 
SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 
 
Sociálně vyloučené romské lokality vznikají především v důsledku přirozeného sestěhovávání 
romských rodin 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.  
 
Situace na Tepelsku je specifická tím, že většina sociálně vyloučených lokalit se nachází ve 
spádových obcích. Míra prostorového vyloučení je tak v některých lokalitách více než zjevná. 
Společnými charakteristickými rysy sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku je především 
obtížná dopravní dostupnost a s tím spojená minimální občanská vybavenost přímo ve 
spádových obcích. Ve většině případů se jedná o panelové bytové domy, které sloužily jako 
zázemí pro zaměstnance bývalých státních statků. Domy jsou v soukromém vlastnictví a 
přístup majitelů ke správě a údržbě těchto domů se podstatně liší.  
Častým jevem je migrace jednotlivců i celých rodin mezi lokalitami. Migrace probíhá 
především na základě příbuzenských vztahů, nebo na základě zadluženosti rodin a 
jednotlivců v rámci nájemního vztahu s majiteli domů.  Minimálně dochází k migraci z jiných 
měst Karlovarského nebo Ústeckého kraje.  
 
 
 
Na území Tepelska můžeme takto definovat několik sociálně vyloučených lokalit.  
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Mezi nejznámější sociálně vyloučené lokality Tepelska patří Poutnov. Vzdálenost od města 
Teplá je 6, 1 km. V Poutnově je dnes evidováno 32 adres, z toho 27 čísel popisných.  
Sociálně vyloučenou lokalitu tvoří dvoupatrový obytný dům ze 60 let 20. století se dvěma 
vchody po 6 bytech. Dům je v nevyhovujícím technickém stavu,  nachází se uprostřed obce u 
nádraží. Další sociálně vyloučení bydlí v několika rodinných domech.   
Další lokalitou je Služetín. Tato lokalita se nachází směrem na západ od města Teplá ve 
vzdálenosti 4, 5 km. Jedná se o naprosto stejný typ domu jako v lokalitě Poutnov, tedy 
dvoupatrový dům s 12ti bytovými jednotkami ze 60.let minulého století. 
Severně od Teplé, ve vzdálenosti 2, 1 km se nachází lokalita Nová Farma. Tuto lokalitu tvoří 
především bytový panelový dům ze 60. let z 20. století a administrativní budova bývalého 
statku.  
Na jih od Teplé se nachází lokality Pěkovice a Křepkovice. Lokalitu tvoří několik rodinných 
domů. Většinu těchto lokalit obývají Romové.  
Odhad počtu sociálně vyloučených obyvatel na Tepelsku je 500 obyvatel.  
 
Častými jevy v sociálně vyloučených lokalitách Tepelska jsou zadluženost, migrace, vysoká 
nezaměstnanost a nelegální zaměstnávání. Dalším častým jevem je rozebírání starých 
autovraků a vytváření nelegálních skládek.  
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Na Toužimsku je sociálně vyloučenou lokalitou osada Dobrá Voda. Jedná se o stejný 
panelový bytový dům ze 60. let 20. století jaký nacházíme v jiných místech regionu. V této 
lokalitě dlouhodobě působí občanské sdružení Český západ. Další sociálně vyloučené lokality 
pak můžeme najít v samotné Toužimi. Odhad počtu sociálně vyloučených obyvatel na 
Toužimsku je 140 obyvatel.  
 
 
AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura) 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 sestavily 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 částí obce, 

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

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

• prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů 
 
Agentura podporuje taková opatřeni, 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. 
 
Cílová skupina Agentury 
 
Nepřímo: 
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. 
 
Přímo: 

• Obce (obecní a městské úřady, magistráty). 

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

• 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.  
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Podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategickém plánu, asistence  
partnerům při přípravě jednotlivých projektových záměrů.  
Monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize.  
Evaluace dopadů integračních opatření  
 
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. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
Členové Lokálního partnerství Toužim a Teplá 
 
• Městský úřad Toužim 
• Městský úřad Teplá 
• Odbor sociálních věcí Toužim 
• Český západ o. s.  
• ZŠ Praktická a mateřská Toužim 
• ZŠ Toužim 
• Kotec o. s.  
• Odbor sociálních věcí Mariánské Lázně 
• ZŠ Teplá 
• ZŠ Praktická Teplá 
• Úp Karlovy Vary 
• ÚP Cheb 
• Police České republiky Toužim 
• Police České republiky Teplá 
• PMS Karlovy Vary 
• PMS CHEB 
• Golf Teplá 
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BEZPEČNOST A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
V oblasti Bezpečnosti a prevence se v Toužimi a v Teplé realizuje celá řada opatření. 
Významnou roli v oblasti prevence mají základní školy, které nabízí organizované 
volnočasové aktivity. Jedná se především o zájmové kroužky, poznávací a pohybové aktivity.   
Sociální prevence je zajišťována především ze strany neziskových organizací, které 
dlouhodobě působí v Toužimi a v Teplé. Neziskové organizace realizují služby sociální 
prevence. Cílovou skupinou preventivních aktivit a programů jsou ve většině případů děti a 
mládež.  
 
Klíčovým principem v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů na 
Toužimsku a Tepelsku je propojení dosavadních preventivních programů a aktivit a vytvoření 
nových aktivit, které reagují na aktuální situaci v lokalitách.   
Dalším krokem je propojit tyto aktivity a vytvořit funkční systém jejich koordinace na základě 
multifunkčního přístupu.  
 
Členové pracovní skupiny Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů 
 
Město Teplá 
Základní škola Toužim 
Kotec o. s. 
Český západ o. s. 
Policie ČR 
Odbor sociálních věcí Mariánské Lázně 
Odbor sociálních věcí Karlovy Vary 
Probační a mediační služba ČR  
 
Swot analýza v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

- Preventivní aktivity na školách - Nedodržování dohod a pravidel 

- Spolupráce úřadů se školami - Omlouvání záškoláctví doktory 

- Spolupráce s NNO (multikulturní výchova) - Černé skládky 

- Spolupráce OSPOD -> Český západ o. s.  - Krádeže železa 

- Asistenti na školách - Dluhy, exekuce 

- Volnočasové aktivity Kotec o.s. a Český 
západ o. s.  

- Nízká vzdělanost 

- Nízkoprahový klub - Nezaměstnanost 

- VPP a VS - Nabídka volnočasových aktivit nereaguje na 
poptávku 

- Zájmové kroužky - Nedostatečná spolupráce a komunikace 
s obcí s rozšířenou působností a odborem 
soc. věcí 
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- Spolupráce OSPOD + Policie ČR -> Kontroly - Komunikace ÚP Cheb – státní sociální 
podpora 

- Systém včasné intervence - Kvalita bydlení 

  - Předimenzované bydlení 

  - Migrace 

  - Nefunkční mulitdisciplinární přístup 

  - Převažující majetkové trestné činy 

  - Předčasné mateřství 

  - Není kamerový systém 

  - Nečerpání prostředků na prevenci 
kriminality 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

- Nastavení spolupráce s Mariánskými 
Lázněmi 

- Nedosáhneme na prostředky ESF 

- Finance ESF - Neschválení strategického plánu 

- Vzdělávání preventivních pracovníků - Někteří nemají představu o životě v sociálně 
vyloučené lokalitě 

- Dětské tábory - Nedostatek personálních zdrojů 

- Služby sociální prevence - Nepodpopra širší veřejnosti 

- Sociálně rehabilitační programy - Zhoršení komunikace s Mariánskými 
lázněmi 

- Manažer prevence kriminality   

 
 
 
Ze swot analýzy vyplynulo, že v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů je 
v Toužimi a Teplé vnímána celá řada silných stránek, zejména pak stávající preventivní 
aktivity základních škol a neziskových organizací.  Jako silná stránka je vnímána především 
spolupráce místních neziskových organizací a dalších 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 s tím spojená kriminalita. Mezi další 
typické oblasti slabých stránek patří absence některých klíčových služeb a aktivit a 
nedostatečná komunikace s obcemi s rozšířenou působností.  
Partneři si také uvědomují aktuální příležitosti, především možnosti čerpání prostředků 
z Evropských strukturálních fondů na zajištění potřebných služeb sociální prevence.  
 
 
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. 
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Priority v oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů 
 
Partneři určili jako prioritu nefunkční multidisciplinární přístup k bezpečnosti a prevenci 
sociálně patologických jevů v lokalitě a absenci koordinace těchto aktivit. Dále 
nedostatečnou reakci volnočasových aktivit na poptávku, pasivitu aktérů a zadluženost 
domácností v sociálně vyloučených lokalitách. 
 
1. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 zajistit komplexní nabídku služeb poradenství a prevence na Toužimsku a 
Tepelsku. 
 
Na základě definovaných priorit byly definovány dlouhodobé cíle v horizontu tří let. 
Jednotlivé dlouhodobé cíle byly rozděleny do cílů krátkodobých. Krátkodobé cíle jsou 
rozděleny na jednotlivé konkrétní kroky.  
Naplněním prvního dlouhodobého cíle dojde k provázání preventivních aktivit a jejich 
doplnění o aktivity nové. Budou realizovány další služby sociální prevence, které se zaměřují 
na specifickou cílovou skupinu obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Jedná se především o 
službu Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Další službou je 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které zajistí takové volnočasové aktivity pro 
mládež, které budou dostatečně reagovat na aktuální poptávku.  
 
2. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit provázaný a komplexní systém prevence ve městě Teplá. 
 
Aby bylo dosaženo komplexnosti nabídky služeb a dalších aktivit a byl tak zajištěn 
multifunkční přístup zainteresovaných subjektů, bude zpracována Koncepce prevence 
kriminality. Zpracováním Koncepce prevence kriminality bude potlačena pasivita aktérů a 
bude umožněno dále vytvářet nástroje pro zlepšení situace v oblasti Bezpečnosti nejen ve 
vztahu k problematice sociálního vyloučení. 
 
 
Tabulka cílů v oblasti Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů 
 

1. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 zajistit komplexní nabídku služeb poradenství a prevence na Toužimsku a 
Tepelsku.  

1.1 krátkodobý cíl 

Realizace sociální služby Terénní programy na Toužimsku a Tepelsku 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Pomoc a podpora za účelem sociálního 
začlenění a prevence sociálního vyloučení. 
Zajištění služby poskytované osobám, které 

Záložní strategie 
 
Podpora NNO, která 
zajišťuje služby sociální 
prevence. 

Rizika 
 
Nedostatečné 
zázemí a  
kapacita služby. 



 13 

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. 
Vyhledávat a minimalizovat rizika spojená se 
sociálním vyloučením. 
Specifikace částí Terénních programů na 
Dluhové a finanční poradenství. 
Zajištění prostorů a provozu služby Terénní 
programy. 
 

Realizace služby 
prostřednictvím NNO, 
která podá projektovou 
žádost do OP LZZ č. 19 

Finanční zajištění. 

Krok/opatření 
 
1.1.1  Výběr vhodného objektu 
pro účely poskytování služby. 
Definice rozsahu a kapacit 
poskytované služby.  

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná osoba 
 
Lokální konzultant 

Komentář 
 
Teplá 

1.1.2      Podání projektové 
žádosti do IOP 3.1 b na 
rekonstrukci vybraného objektu 
pro účely poskytování služby 
Terénní programy.   

Červenec 
2011 

Lokální konzultant 
Město Teplá 
Město Toužim 

Teplá 

1.1.3      Zajištění provozu služby. 
Podání projektové žádosti do OP 
LZZ č. 55. 

Červenec 
2011 

Lokální konzultant 
Město Teplá 
Město Toužim 

Teplá a Toužim 

1.1.4       Realizace služby Terénní 
programy na Toužimsku a 
Tepelsku. 
 

Březen 
2012 

Město Teplá 
Město Toužim 

 

1.2 krátkodobý cíl 

Realizace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od           
15 – 26 let v Teplé.  

Komentář 
 
Teplá 

Preferovaná strategie 
 
Poskytování ambulantní služby  dětem a 
mládeži ohroženým sociálním vyloučením.                      
Poskytování služby neorganizovaným dětem a 
mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - 
patologickými jevy nebo mají vyhraněný 
životní styl neakceptovaný většinovou 
společností.                                                                                     
Zajištění nabídky volnočasových aktivit. 

Záložní strategie Rizika 



 14 

Krok/opatření 
 
1.2.1   Výběr vhodného objektu, 
nadefinování rozsahu a kapacity 
poskytované služby.  

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná osoba 
 
Lokální konzultant 

Komentář 

1.2.2      Podání projektové 
žádosti do IOP 3.1 b na 
rekonstrukci objektu pro účely 
poskytování služby NZDM. 

Červenec 
2011 

Lokální konzultant 
Město Teplá 

 

1.2.3        Realizace služby NZDM.  Březen 
2012 

Město Teplá  

1.3 krátkodobý cíl 
 
Realizace služby Sociálně aktivizační služby pro 
 rodiny s dětmi na Toužimsku a Tepelsku. 

Komentář 
 
Převážně terénní 
forma 
poskytované 
služby. 

Preferovaná strategie 
 
Zajistit služby poskytované rodině s dítětem, u 
kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje 
nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou 
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 
 
 
 

Záložní strategie 
 
Podpora NNO, která 
uplatňuje 
socioterapeutický 
přístup při práci 
s rodinami v rámci jiné 
služby 

Rizika 

Krok/opatření 
 
1.3.1   Výběr vhodného objektu 
pro účely poskytování služby. 
Definice rozsahu a kapacit 
poskytované služby 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná osoba 
 
Lokální konzultant 

Komentář 

1.3.2    Podání projektové žádosti 
do IOP 3.1 b na rekonstrukci 
vybraného objektu pro účely 
poskytování služby Terénní 
programy.   

Červenec 
2011 

Lokální konzultant 
  
Město Toužim 
Město Teplá 

 

1.3.3    Zajištění provozu služby. 
Podání projektové žádosti do 
OPLZZ č. 55. 

Červenec 
2011 

Lokální konzultant 
Město Toužim 
Město Teplá 
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1.3.4        Realizace služby 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. 

Březen 
2012 

Město Toužim  
Město Teplá 

 

2. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit provázaný a komplexní systém prevence ve městě Teplá. 

2.1 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2011 budeme znát všechny náležitosti k vytvoření  
koncepce prevence kriminality města Teplá pro období 2012 -2014.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Vytvoření strategického dokumentu města. 
Uplatnění strategického přístupu k prevenci 
kriminality. 
Zapojení zainteresovaných subjektů. Zajištění 
multifunkčního přístupu. 
Koncepce zahrnuje opatření situační i sociální 
prevence a  informování občanů  o 
možnostech a způsobech ochrany před 
trestnou činností.  

Záložní strategie 
 
Vznik platformy na 
úrovni obce pro 
koordinování a  
plánování preventivních 
aktivit.  

Rizika 

Krok/opatření 
 
2.1.1  Na základě jednání 
s městem určit zodpovědnou 
osobu.  

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná osoba 
 
Lokální konzultant  
Město Teplá 

Komentář 

2.1.2    Vypracování návrhu na 
vytvoření Koncepce prevence 
kriminality města Teplá.  

Červen 
2011 

  

2.1.3   Předložení návrhu vedení 
města Teplá.  
 

Červenec 
2011 

  

2.1.4      V případě schválení 
návrhu zahájit realizaci vytvoření 
Koncepce prevence kriminality 
města Teplá pro období 2012 - 
2014.  

Srpen 
2011 
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Harmonogram aktivit 
 
 

 
 
 
 
 
ZAMĚSTNANOST 
 
 
 
Oblast Toužimska a Tepelska se potýká s dlouhodobou strukturální nezaměstnaností a 
minimální poptávkou zaměstnavatelů pro uchazeče s nízkou kvalifikací.  
Klíčovým principem v oblasti zaměstnanosti je tak využívání aktivní politiky zaměstnanosti a 
rozvoj služeb návazných na služby Úřadů práce. Důležitou roli v rozvoji těchto služeb mají 
místní neziskové organizace a vzdělávací instituce. Strategie byla plánována s ohledem na 
příležitosti v rámci rozvoje služeb sociální prevence a další možnosti pro uplatnění na trhu 
práce, přístupu obyvatel sociálně vyloučených lokalit ke službám Úřadů práce a možnostem 
zvyšování kvalifikace.  
 
 
 
Členové pracovní skupiny Zaměstnanost 
 
Město Teplá 
Město Toužim 
Úřad práce Karlovy Vary 
Úřad práce Cheb 
Český západ o. s. 
Kotec o. s.  
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Swot analýza v oblasti Zaměstnanost 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

Spolupráce s ÚP (NNO a Obce) Dopravní dostupnost, stav komunikací 

Veřejná služba a VPP Nízká hustota obyvatel 

Spolupráce s některými zaměstnavateli (NNO 
ČZ) 

Nedostatek zaměstnavatelů 

Lokální partnerství Nízká vzdělanost obyvatel Sociálně 
vyloučených lokalit 

Zkušenost a Know How NNO ->Dobré praxe Dlouhodobá nezaměstnanost 

Příroda Není nabídka doplnění vzdělání 

  -> Malá nabídka rekvalifikačních kurzů 

  Dotace Eu v Zemědělství – nevytváření 
pracovních míst 

  Nelegální zaměstnávání 

  Dluhy, Exekuce -> demotivace 

  Nepružnost státní správy 

  Předsudky 

  Absence sociálního podnikání 

  Sociodemografická odlišnost Tepelska 

  Absence pracovních návyků 

  Sociálně patologické jevy 

  Kriminalita 

  Absence systému ->Podpora versus Tlak 

  Nadmořská výška 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

Agroturistika Sociálně patologické jevy 

Cestovní ruch Migrace, spekulace 

Peníze – ESF Nebude realizátor sociálního podnikání 

Spolupráce s obcemi (sdružení obcí 
Slavkovský les) 

Prohlubující se finanční negramotnost 

Spolupráce s ÚP Tok financí z kraje   

Spolupráce s Agenturou Omezení dopravní obslužnosti 

Spolupráce s MěÚ – Teplá, Toužim Změna legislativy 

Sociální podnikání Nedostatek financí na služby 
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Využívání VPP a VS Politická situace 

Sociální rehabilitace Výsledky výběrových řízení 

Zvýšení PR Teplé Nebudou dlouhodobě pracovní příležitosti 

Finanční gramotnost   

Dluhové poradenství   

Vzdělávání   

Rozšíření kapacit Terénních programů   

Motivační systém pro zaměstnavatele   

Klášter získá svůj majetek – církevní restituce   

Změna rozpočtového určení daní   

 
 

 
Ze swot analýzy vyplynulo, že partneři si uvědomují celou řadu slabých stránek, které mají 
oproti silným stránkám zřetelnou převahu.  Ze slabých stránek to je především nízká hustota 
obyvatel, stav komunikací a nedostatek zaměstnavatelů a nízká kvalifikace obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska.  I přes značnou převahu slabých stránek partneři 
definovali dostatek příležitostí, zejména rozvoj agroturistiky a cestovního ruchu, možnosti 
čerpání prostředků z evropských fondů a rozvoj podpůrných služeb včetně využití možností 
realizace sociálního podnikání.  Bylo definováno pouze minimum silných stránek. Jedná se 
především o spolupráci obcí, Úřadů práce a neziskových organizací.  
 
 
Strategie v oblasti zaměstnanosti a přístupu na trh práce má převážně defenzivní charakter. 
Strategie 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 Zaměstnanosti a přístupu na trh práce 
 
K vydefinování priorit tak byly použity především slabé stránky sloučené do různých 
problémových oblastí a byly doplněny o další problémové oblasti. S těmito oblastmi se dále 
pracovalo metodou tzv. „rybí kosti“, která slouží k tomu, aby se jednotlivé oblasti seřadili 
podle aktuálních potřeb a možností řešení. 
 
Partneři určili jako prioritní problém nízkou vzdělanost obyvatel sociálně vyloučených lokalit, 
absenci nabídky pro doplnění vzdělání a nedostatek pracovních příležitostí, které by sloužili  
k znovuzískání a osvojení pracovních návyků.  
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3. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 mohou osoby ze sociálně vyloučených lokalit využít možnosti 
rekvalifikačních kurzů Úřadu práce nebo pokračovat v sekundárním vzdělávání. 
 
 
Dlouhodobý cíl vychází z omezeného přístupu obyvatel sociálně vyloučených lokalit 
k možnostem rekvalifikací, které nabízí Úřady práce. V rámci některých vhodných 
rekvalifikačních kurzů je podmínkou úplné základní vzdělání. K naplnění tohoto cíle bude 
realizován kurz doplnění základního vzdělání.  O možnostech doplnění základního vzdělání 
budou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit informování prostřednictvím Úřadu práce a 
prostřednictvím služeb, které budou v lokalitách poskytovány.  
 
4. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 bude zaveden funkční systém zaměřený na obnovení a získání pracovních 
návyků obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 
 
Dlouhodobý cíl zahrnuje efektivní využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a 
propojení Veřejné služby a Veřejně prospěšných prací. Dlouhodobý cíl bude naplněn 
především aktivním využíváním Veřejné služby s tzv. koordinátory veřejné služby, kteří 
vykonávají dohled výkonu Veřejné služby.  
 
 
5. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit vhodnou platformu pro sdílení a předávání informací o možnostech 
čerpání prostředků ESF a  vytváření pracovních příležitostí pro podnikatelské subjekty na 
Tepelsku a Toužimsku. 
 
Dlouhodobý cíl vychází z nízké informovanosti o možnostech čerpání prostředků z ESF pro 
podnikatelské subjekty. Cílem je vytvořit platformu pro předávání takových informací, které 
umožňují vytváření pracovních příležitostí. Naplněním tohoto cíle dojde i k posílení 
personálních kapacit Městského úřadu pro přípravu a realizaci sociálních a vzdělávacích 
projektů s důrazem na návrat na trh práce.  
 
6. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit 10 pracovních míst pro uchazeče se žádným nebo základním 
vzděláním. 
 
K naplnění dlouhodobého cíle bude využito možností zřízení sociální firmy a jejího finančního 
zajištění z prostředků ESF.  
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Tabulka cílů v oblasti Zaměstnanosti a přístupu na trh práce 
 

3. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 mohou osoby ze sociálně vyloučených lokalit využít možnosti rekvalifikačních 
kurzů Úřadu práce nebo pokračovat v sekundárním vzdělávání. 

3.1 krátkodobý cíl 

Realizovat kurz  doplnění základního vzdělání. 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může 
základní a střední škola po projednání se 
zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v 
souladu s rámcovým vzdělávacím programem 
základního vzdělávání kursy pro získání základního 
vzdělání. 
Základní vzdělání jako podmínka pro vstup do 
rekvalifikačního kurzu.  
 

Záložní 
strategie 

Rizika 
 
Zřizovatel nebo kraj 
nesouhlasí s realizací 
kurzu.  
 

Krok/opatření 
 
3.1.1  Výběr vhodného realizátora. 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Teplá 
Město Toužim 

Komentář 

3.1.2  Vytvoření návrhu realizace kurzu 
doplnění základního vzdělání.   

Červen 
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Teplá         
Město Toužim 

 

3.1.3      Projednání návrhu se 
zřizovatelem a krajským úřadem. 

Červenec 
2011 

Lokální 
konzultant       
Město Teplá         
Město Toužim 

 

3.1.4       Realizace návrhu.  Září   
2011 

Město Toužim   
Město Teplá 

 

4. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 bude zaveden funkční systém zaměřený na obnovení a získání pracovních 
návyků obyvatel sociálně vyloučených lokalit.  

4.1 krátkodobý cíl 
Realizace veřejné služby a veřejně prospěšných prací na Toužimsku a 
Tepelsku. 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
 

Záložní 
strategie 
 

Rizika 
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Aktivní politika zaměstnanosti 
Využit možnosti realizace veřejné služby pro 
dlouhodobě nezaměstnané a osoby v hmotné 
nouzi.  
Propojení veřejné služby s veřejně prospěšnými 
pracemi. 
V rámci veřejně prospěšných prací zajistit 
koordinátory veřejné služby. 

Nalezení 
vhodného 
realizátora a 
zřízení sociální 
firmy, která 
bude 
koordinovat 
veřejnou 
službu. 

Krok/opatření 
 
4.1.1  Zpracování návrhu na realizaci a 
koordinaci  veřejné služby.  

Termín 
 
Červen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Teplá 
Město Toužim 

Komentář 

4.1.2     Projednání návrhu s vedením 
měst. 

Srpen 
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Teplá 
Město Toužim 

 

4.1.3     Realizace návrhu.  Září   
2011 

Město Teplá 
Město Toužim 

 

5. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit vhodnou platformu pro sdílení a předávání informací o možnostech 
čerpání prostředků ESF a  vytváření pracovních příležitostí pro podnikatelské subjekty na 
Tepelsku a Toužimsku.  

5.1 krátkodobý cíl 
Prostřednictvím webových stránek města poskytovat průběžně 
informace o možnostech vytváření pracovních příležitostí a čerpání 
prostředků ESF.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Umístit na web města informace o možnostech 
čerpání prostředků ESF. 

Záložní 
strategie 

Rizika 

Krok/opatření 
 
5.1.1  Definice obsahu informační 
platformy. 

Termín 
 
Srpen  
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Teplá 
Město Toužim 

Komentář 

5.1.2        Určení zodpovědné osoby. Září     
2011 

Město Teplá 
Město Toužim 

 

5.1.3         Realizace informační 
platformy. 

Říjen 
2011 

Město Teplá 
Město Toužim 

 

5.2 krátkodobý cíl 
Poskytování podpory při přípravě a realizaci projektů s důrazem na 
návrat na trh práce.  

Komentář 
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Preferovaná strategie 
 
Posílení kapacit města Teplá pro přípravu a 
realizaci sociálních a vzdělávacích projektů a 
projektů s důrazem na návrat na trh práce a 
v oblastech sociálních a vzdělávacích projektů.  
Vytvoření pozice fundraisera/ projektového 
managera. 
  

Záložní 
strategie 
Externí 
podpora ze 
strany NNO.  

Rizika 

Krok/opatření 
5.2.1 Připravit popis pozice 
fundraisera/projektového managera do 
připravovaného projektu OP LZZ č. 55 – 
Individuální projekty obcí. 

Termín 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 

Komentář 

5.2.2           Podání projektové žádosti.    Červen 
2011 

  

5.2.3          Realizace projektu.  Březen 
2012 

  

6. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit 10 pracovních míst pro uchazeče se žádným nebo základním 
vzděláním.  

6.1 krátkodobý cíl 
Zřízení sociální firmy, která vytvoří 10 pracovních míst. 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Využít možností sociálního podnikání na Tepelsku a 
Toužimsku  a jeho finančního zajištění z prostředků 
ESF. Zřízení Sociální firmy. 

Záložní 
strategie 
Využití 
možností ÚP – 
VPP, VS 

Rizika 

Krok/opatření 
 
6.1.1  Nalezení vhodného žadatele 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 
Město Teplá    
Město Toužim 

Komentář 

6.1.2  Zpracování projektové žádosti do 
OPLZZ. 

Červenec 
2011 

Lokální 
konzultant         
Žadatel 

 

6.1.3     Realizace projektu.  Říjen 
2011 

Žadatel  
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Harmonogram aktivit 
 

 
 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS 
 
V oblasti Vzdělávání a volného času je v Toužimi a Teplé realizována celá řada aktivit. 
Klíčovou roli v této oblasti mají základní školy. V rámci základních škol jsou poskytovány i 
volnočasové aktivity a zájmové kroužky.  Potenciál rozvoje volnočasových aktivit můžeme 
nalézt u neziskových organizací. V Teplé je to především občanské sdružení Kotec, které 
poskytuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v omezeném režimu jednou týdně. 
V Toužimi pak občanské sdružení Český západ, které provozuje volnočasový klub pro děti 
z Dobré Vody. Volnočasové aktivity jsou důležitým faktorem v oblasti primární prevence. 
Celá oblast Vzdělávání a využívání volného času dětí a mládeže tak má poměrně jasný přesah 
do oblasti Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů.  
 
 
Členové pracovní skupiny Vzdělávání a volný čas 
 
Město Toužim 
Město Teplá 
Základní škola Toužim 
Základní škola Praktická a Mateřská škola Toužim 
Základní škola Teplá 
Základní škola Praktická Teplá 
Kotec o. s.   
Český západ o. s.  
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Swot analýza oblasti Vzdělávání a využívání volného času 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

Přípravná třída (Te) Dopravní obslužnost 

Spolupráce institucí Prostorové vyloučení 

Dostatek prostoru Podpora vzdělávání v rodině 

Spolupráce -> Policie, Hasiči Špatná spolupráce s rodiči 

Knov how – Kotec o.s. při práci s dětmi a 
mládeží 

Nedostatečná kvalifikace části pedagogického 
sboru 

Nabídka zájmových kroužků a aktivit (zdarma 
Te) 

Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit 
pro mládež 15-26 let -> 13 a výše 

Asistenti pedagoga Nabídka volnočasových aktivit nereaguje na 
poptávku 

Spolupráce NNO a škol i v rámci předškolní 
přípravy 

Není nabídka neorganizovaných aktivit pro 
mládež 

Spolupráce ZŠ a Praktické školy Absence podpory zvenčí při neorganizovaných 
aktivitách 

Mateřské centrum v Teplé Nedostatek financí pro nízkoprahové služby 

Kvalitní vztahy a spolupráce škol Snižování věkové hranice uživatelů drog 

Sportovní oddíly v Teplé (3) Lhostejnost a nezájem dětí z SVL k využívání 
nabídky volnočasových a kulturních aktivit -> 
demotivace 

TJ Sokol Toužim Předčasné ukončování vzdělávání 

Cílová skupina využívá širokou nabídku 
volnočasových aktivit 

Odliv dětí ze ZŠ na osmileté gymnázium 

Preventivní pobyty / adaptační pobyty Nedostatečná nabídka oborů na SOU Toužim 

Příklady dobré praxe – individuální Není program podpory vzdělávání 

Příklady dobré praxe a zkušenosti (Český západ 
o. s. , Kotec o. s. ) 

Nezájem SOU Toužim 

Materiální zabezpečení školy – Teplá Nevyužívání MŠ 

Využívání externích zdrojů - školy Špatný vztah dětí k životnímu prostředí 

  Přejímání životních strategií rodičů 

  Potíže se získáním financí 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

Rozvoj nízkoprahových služeb (NZDM,TP) Odliv obyvatelstva, žáků a kvalifikovaných sil 

Programy podpory vzdělávání Zánik Praktické školy v Teplé 

Finance ESF Nezájem o spolupráci, inovaci 

PR programy Vyhoření 
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Cílená primární prevence Zvyšování migrace z ČR do sociálně 
vyloučených lokalit 

Využívání místních personálních zdrojů Absence podpory města 

Komunitní práce -> rozšíření Nezaměstnanost 

Zvýšení kapacit kvalifikovaných personálních 
zdrojů 

Zvyšování uživatelů drog 

Mezinárodní spolupráce Nejistota financování NNO 

Využití prostorů Nedostatek kvalifikovaných sil 

Spolupráce s klášterem v Teplé Stigmatizace – špatná pověst měst 

Kvalitní a provázaná služba sociální rehabilitace Veřejné mínění – nepochopení, selhání PR 

Sociálně aktivizační služby Zánik SOU Toužim 

Multidisciplinární spolupráce institucí Ohrožení, omezení současné dopravní 
obslužnosti včetně železnice 

Sociální podnikání Nabídka aktivit nebude atraktivní pro cílovou 
skupinu 

Podpora zaměstnávání Nezájem NNO 

Rekonstrukce prostorů – zázemí služeb Nezájem ze strany OSPOD – Mariánské lázně 

Dopravní prostředky pro sociální terénní služby Nesoulad s regionálními centry 

Školní autobus   

Enviromentální výchova   

Rozvíjení regionu – regionální rozvoj   

 
 
V rámci silných stránek swot analýzy definovali partneři dostatek současných inkluzivních 
nástrojů, mezi které řadí asistenty pedagoga, přípravné třídy a spolupráci relevantních 
subjektů s  příklady dobré praxe.  V rámci slabých stránek pak byla definována například 
špatná spolupráce s rodiči dětí, nedostatečnou nabídku neorganizovaných aktivit pro děti a 
absenci programu podporovaného vzdělávání.  Partneři si také uvědomují aktuální 
příležitosti. Ze swot analýzy je patrné, že žádná z jejích oblastí nemá výraznou převahu. 
 
Strategie v oblasti Vzdělávání a využívání volného času tak může mít částečně ofenzivní i 
defenzivní charakter. Strategie byla zvolena na základě rozvoje silných stránek a příležitostí 
k potlačení slabých stránek a minimalizování rizik, které vyplývají z definovaných hrozeb.  
 
 
Priority v oblasti Vzdělávání a využívání volného času 
 
Partneři definovali jako prioritu zejména nedostatečnou podporu vzdělávání, která zahrnuje 
práci s rodinným prostředím žáků a navázání adekvátní spolupráce s rodiči. Další prioritní 
oblastí je nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež od 13 let výše.  
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7. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit efektivní a provázané nástroje podpory vzdělávání rodinách ze 
sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku. 
 
V rámci plnění dlouhodobého cíle bude vytvořena pozice terénního sociálního pracovníka 
pro spolupráci se školami a rodinou žáků v rámci realizované služby Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi.  Bude tak vytvořen nástroj, který slouží k nastavení lepší 
spolupráce a komunikace  školy s rodinou. Nepřímým dopadem bude i prevence záškoláctví.  
Dalším krokem je zavedení multidisciplinárního přístupu zainteresovaných subjektů.  
  
 
8. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je zajištěna nabídka specifických volnočasových aktivit pro děti a mládež ze 
sociálně vyloučených lokalit. 
 
Dlouhodobý cíl bude naplněn především zřízením Nízkoprahového zařízení pro mládež 
v Teplé. V rámci poskytované služby bude zajištěna i specifická nabídka volnočasových 
aktivit.  
 
9. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je na Toužimsku a Tepelsku poskytována služba zaměřená na pokračování 
v sekundárním vzdělávání a získávání kvalifikace pro uplatnění na trhu práce. 
 
V rámci plnění dlouhodobého cíle bude realizována služba sociální rehabilitace, která 
propojuje podporované vzdělávání a podporované zaměstnávání v uceleném motivačním a 
asistenčním programu, jehož cílovou skupinou je mládež, která nepokračuje v sekundárním 
vzdělávání. Součástí služby bude i prevence předčasného ukončování vzdělávání.  
 
 
 
Tabulka cílů v oblasti Vzdělávání a využívání volného času 
 

7. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit efektivní a provázané nástroje podpory vzdělávání rodinách ze 
sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku.  

7.1 krátkodobý cíl 
 
Vytvoření pracovní pozice Terénní pracovník pro spolupráci se 
školami.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 

Záložní strategie 
 

Rizika 
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V rámci realizované služby Terénní programy 
specifikovat část poskytované služby pro 
spolupráci se školami. 
Nastavení spolupráce mezi školami a rodinami 
dětí ze sociálně vyloučených lokalit.  
Prevence záškoláctví.  

Zřízení pozice 
Terénní sociální 
pracovník na 
úrovni obce.  

Krok/opatření 
 
7.1.1  Nadefinovat rozsah a pracovní 
náplň pozice Terénní sociální 
pracovník pro spolupráci se školami. 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální konzultant 
Ředitelé/ředitelky 
škol 

Komentář 

7.1.2  Specifikaci pozice začlenit do 
připravovaného projektu OP LLZ č. 55 
– Individuální projekty obcí.  

Červenec 
2011 

Lokální konzultant       
Město Teplá       
Město Toužim 

 

7.1.3         Realizace služby.  Březen 
2012 

Město Teplá          
Město Toužim 

 

7.2 krátkodobý cíl 
 
Vytvořit a zavést multidisciplinární přístup mezi školami a 
zainteresovanými subjekty (case managment) 

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Spolupráce zainteresovaných subjektů  (OSPOD, 
Škola, Policie ČR, NNO, MěÚ). 
Škola jako iniciátor, OSPOD jako realizátor.  

Záložní strategie Rizika 

Krok/opatření 
 
7.2.1  Příprava návrhu na case 
managment. 

Termín 
 
Prosinec 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální konzultant 
Ředitelé/Ředitelky 
škol 

Komentář 

7.2.2    Projednání návrhu se 
zřizovatelem a OSPOD. 

Leden 
2011 

Lokální konzultant 
Ředitelé/Ředitelky 
škol 

 

7.2.3       Realizace návrhu.  Únor 
2011 

OSPOD 
Školy 

 

8. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je zajištěna nabídka specifických volnočasových aktivit pro děti a mládež ze 
sociálně vyloučených lokalit.  

8.1 krátkodobý cíl 
 
Realizace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Teplé.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Zajištění specifické nabídky volnočasových aktivit 
pro děti a mládež prostřednictvím realizace 
služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  

Záložní strategie 
 

Rizika 
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Krok/opatření 
 
8.1.1    Definice rozsahu služby 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální konzultant 

Komentář 

8.1.2    Příprava projektové žádosti 
do OP LZZ č. 55 – Individuální 
projekty obcí 

Červenec 
2011 

Lokální konzultant 
Město Teplá           

 

8.1.3    Realizace služby Březen 
2012 

Město Teplá  

9. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 je na Toužimsku a Tepelsku poskytována služba zaměřená na pokračování 
v sekundárním vzdělávání a získávání kvalifikace pro uplatnění na trhu práce.  

9.1 krátkodobý cíl 
 
Realizace sociální služby Sociální rehabilitace, jejíž cílovou skupinou je 
sociálně vyloučená mládež, která nepokračuje v sekundárním 
vzdělávání.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Zavedení služby Sociální rehabilitace s podporou 
vzdělávání a zaměstnávání mládeže, která 
nepokračuje v sekundárním vzdělávání. 
 

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

Rizika 

Krok/opatření 
 
9.1.1  Definování rozsahu a kapacit 
poskytované služby. 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 

Komentář 

9.1.2    Příprava projektové žádosti do 
OP LZZ č. 55 – Individuální projekty 
obcí.  

Červenec 
2011 

Lokální 
konzultant 
Město Teplá      
Město Toužim 

 

9.1.3        Realizace služby. Březen 
2012 

Město Teplá     
Město Toužim 
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Harmonogram aktivit 
 

 
 
 
 
BYDLENÍ 
 
 
Oblast bydlení je na Toužimsku a Tepelsku specifická právě vymezením prostorového 
vyloučení lokalit ve spádových obcích.  
Domy v sociálně vyloučených lokalitách byly po roce 1990 velmi  náročné na správu a 
údržbu. Náročnost správy a údržby nemovitostí sehrála svou roli v rozhodnutí měst k prodeji 
domů do soukromého vlastnictví.  
Přístup ke správě nemovitostí soukromými vlastníky je různorodý. Vlastnické vztahy jsou 
v některých lokalitách nejasné. Město Teplá se potýká s problémem nevyjasněných trvalých 
bydlišť obyvatel sociálně vyloučených lokalit, který má svůj původ částečně i v  migraci 
obyvatel. Migrací je ovlivňován i vztah nájemníků k užívání svého bydlení, které často chápou 
jako bydlení přechodné a nevytvářejí si tak ke svému současnému bydlení trvalý vztah.  
 
 
 
Členové pracovní skupiny Bydlení 
 
Město Teplá 
Český západ o. s. 
Kotec o. s.  
Kapune group, a. s. 
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Swot analýza v oblasti Bydlení 
 

SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

Soukromé vlastnictví bytů (Tlak) Technický sta v nemovitostí 

Spolupráce s majiteli Nezaměstnanost 

Silné NNO Špatná platební morálka 

Příklady dobré praxe – Dobrá Voda, 
komunitní práce 

Nevzdělanost 

Toužim a Teplá na indikativních seznamech Nedodržování, nepřijímání pravidel 

Nehomogenní vyloučení – sousedství Nespolupráce s některými majiteli 

Tlak ze sousedství Dluhy, exekuce 

Občanská podpora věřících Nejasné vlastnické vztahy -> hodně 
majitelů, neschopnost domluvy 

Spolupráce s městy Migrace 

Spolupráce s Klášterem – Dobrá Voda „Špatná adresa“ – nezájem firem 

Domovní výbor -> Dobrá Voda Finanční náročnost rekonstrukcí 

Sdílení zkušeností Absence sociálního bydlení, tréninkového 
bydlení 

Drobný fond oprav – Český Západ o. s.  Malý bytový fond města 

  Město neumí spravovat své byty (Chátrání 
bytového fondu) 

  Špatný stav vodovodů a kanalizací 

  Stav okolí, černé skládky 

  Vztah nájemníků k bytům 

  Přibývá sociálně vyloučených rodin 

  Nízký standard bydlení 

  Přeplněné byty -> předurčeno k vyloučení 

  Stálá poptávka po bydlení -> přírůstek 
obyvatel, dětí 

  Nevyjasněná trvalá bydliště nájemníků 

PŘÍLEŽITOSTI: OHROŽENÍ: 

Spolupráce města s vlastníky na úklidech 
okolí 

Příliv dalších lidí, zvýšení migrace 

Veřejná služba, VPP Nezájem majitelů a nájemníků řešit situaci 

Rozšíření VS a VPP do ostatních lokalit vč. 
Toužimi 

Sociopatologické jevy 
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Peníze ESF Nezájem ze strany měst 

Terénní sociální práce Tlak veřejnosti 

Dluhové poradenství Nezájem NNO 

Spolupráce s odborem sociálních věcí -
>institut zvláštního příjemce 

Nezaměstnanost 

Spolupráce se školou -> motivace dětí Absence pracovních míst 

Přenos modelů Dobré praxe – Český Západ 
o. s.  

Příliv  NNO se „Špatnou pověstí“ 

Rozvoj služeb NNO Zhoršující se stav bydlení 

Využití Know How NNO Nebudou peníze 

Smysluplné využívání volného času 
v lokalitách 

Neschopnost získat finance z ESF 

Odstranit nálepku špatné adresy Nepodaří se realizovat příležitosti 

Zlepšení PR – využití kontaktů Českého 
Západu 

Nereálná očekávání 

Využití místního tisku Technické parametry v IOPu 

Prevence kriminality, spolupráce s policií Zhoršení legislativy 

Změnit a stabilizovat migraci   

6 volných parcel   

Poznatky Agentury při zadávání 
kvalifikačních požadavaků na služby 

  

Další NNO   

Poradenství Agentury   

Sociální podnikání   

 
Partneři definovali v silných stránkách například spolupráci s některými majiteli nemovitostí 
v sociálně vyloučených lokalitách, spolupráci s městy a podnikatelským sektorem a možnost 
přenosů dobrých praxí z lokalit s poměrně stabilní situací v oblasti bydlení. Oproti silným 
stránkám byla definována celá řada stránek slabých. Bylo také definováno značné množství 
příležitostí a minimum hrozeb.  
 
Strategie v oblasti bydlení tak má převážně defenzivní charakter. Strategie byla postavena na 
příležitostech, kterými se snaží potlačit slabé stránky.  
 
 
 
Priority v oblasti Bydlení 
 
Partneři definovaly jako prioritu špatnou platební morálku, zadluženost domácností a 
absenci právních služeb pro občany a nedodržování a nepřijímání pravidel ve vztahu nájemce 
– nájemník tam, kde jsou pravidla v rámci bydlení vyžadována.  
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10. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit nástroje pro zvyšování kompetencí osob ze sociálně vyloučených 
lokalit k řádnému užívání bydlení. 
 
V rámci naplnění dlouhodobého cíle bude realizace sociální služby Terénní programy 
zaměřena na poskytování Dluhového a finančního poradenství obyvatelům sociálně 
vyloučených lokalit tak, abych docházelo ke zvyšování jejich sociálních kompetencí nejen 
v oblasti přístupu k  bydlení. Primárním cílem takového poradenství bude snižování a 
minimalizace dluhů spojených s bydlením.   
 
11. Dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit a uplatňovat pravidla pro přecházení tvorby a rozšiřování sociálně 
vyloučených lokalit. 
 
Dlouhodobý cíl bude naplněn zahájením spolupráce relevantních subjektů v oblasti bydlení. 
V rámci dlouhodobého cíle bude využíván stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního 
úřadu. Městům bude předložen návrh na využívání stavebního dozoru.  
 
 
 
Tabulka cílů v oblasti Bydlení 
 

10. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit nástroje pro zvyšování kompetencí osob ze sociálně vyloučených 
lokalit k řádnému užívání bydlení.  

10.1 krátkodobý cíl 
Poskytování služby Dluhové a finanční poradenství.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
 
V rámci Terénních programů poskytovat službu 
Dluhové a finanční poradenství.  
Snižovat a minimalizovat dluhy spojené 
s bydlením.  

Záložní 
strategie 
Ambulantní 
poskytování 
služby v rámci 
Odborného 
sociálního 
poradenství.  

Rizika 

Krok/opatření 
 
10.1.1   Nadefinovat rozsah a kapacity 
poskytované služby. 

Termín 
 
Květen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
Lokální 
konzultant 

Komentář 

10.1.2        Začlenit specifikaci služby do 
připravovaného projektu OP LZZ č. 55 – 
Individuální projekty obcí.  

Červenec 
2011 

  

10.1.3              Realizace služby. Březen   



 33 

2012 

11. dlouhodobý cíl 
 
Do roku 2013 vytvořit a uplatňovat pravidla pro přecházení tvorby a rozšiřování sociálně 
vyloučených lokalit.  

11.1 krátkodobý cíl 
Využívání stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního 
úřadu.  

Komentář 

Preferovaná strategie 
 
Zavedení kontrolních prohlídek stavebním úřadem.     
Vyhodnocování informací Oddělení sociálně právní 
ochrany.  

Záložní 
strategie 

Rizika 

Krok/opatření 
 
11.1.1  Vytvořit návrh pro zavedení 
stavebního dozoru a vyžadování plnění 
povinností plynoucích z vlastnictví 
domů.  

Termín 
 
Říjen 
2011 

Zodpovědná 
osoba 
 

Komentář 

11.1.2        Předložení návrhu na 
implementaci dlouhodobého cíle.   

Listopad 
2011 

  

11.1.3        V případě schválení návrhu 
zahájit realizaci.  

Prosinec 
2011 

  

 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram aktivit 
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ZÁVĚR 
 
Tento Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé je třeba vnímat jako 
dokument, který je dynamický a je tak určen pro další intenzivní práci v lokalitách Toužimska 
a Tepelska. 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 na 
Toužimsku a Tepelsku vytvářejí, nebo budou vytvářet. Jedná se především o Komunitní plány 
sociální péče nebo Koncepce prevence kriminality.  
Zodpovědnost za realizaci Strategického plánu sociálního začleňování v Toužimi a Teplé 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 


