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ÚVODNÍ ČÁST  

 

1. Úvodní slovo  

Předkládaný Strategický plán sociálního začleňování 2019-2021 navazuje na předchozí Strategický 
plán sociálního začleňování 2015-2018, vyhodnocuje předchozí opatření a stanovuje nová, jejichž 
pomocí bychom chtěli v Odrách společně přispět k eliminaci sociálního vyloučení. 

Uvědomujeme si, že aspekty sociálního vyloučení se v současnosti netýkají pouze lokalit 
považovaných za sociálně vyloučené, ale že zasahují také do různých oblastí života obyvatel. Řada 
opatření je proto zaměřena na širší cílovou skupinu, např. podpora dluhového poradenství. Dluhová 
problematika je na Odersku palčivým problémem, který se dotýká širokého okruhu občanů. Proto je 
detailněji popisována v rozšiřujícím dokumentu Tematického akčního plánu. 

Věříme, že naplňování uvedených cílů a opatření povede ke zvýšení životní úrovně obyvatel a 
k lepšímu sociálnímu soužití v obci a jejich místních částech. 

 

V Odrách, 30.5.2019 

Mgr. Libuše Králová 

místostarostka 
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2. Agentura pro sociální začleňování  

Agentura pro sociální začleňování (dále „ASZ“) je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu 

vlády ČR a spadá do gesce zmocněnkyně pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. ASZ funguje 

od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního 

vyloučení.  

ASZ plní ve spolupráci s obcemi tyto funkce:  

● pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených 

lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při 

získávání financí na tyto postupy,  

● propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy 

a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování 

spolupracovaly,  

● spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí 

se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.  

V současné chvíli ASZ spolupracuje s 46 lokalitami z celé České republiky. Ředitelem ASZ je Mgr. 

David Beňák. 

Více informací o ASZ je k dispozici na webových stránkách: http://www.socialni-zaclenovani.cz. 

 

3. Představení Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále KPSVL) je nástrojem pomoci městům a 

obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských 

strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) za místní podpory ASZ. 

KPSVL vychází z dosavadní praxe ASZ ze spolupráce s obcemi. ASZ postupuje podle prověřené 

metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství (obec – úřady – NNO – školy a 

školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost, včetně obyvatel ohrožených vyloučením či 

sociálně vyloučených, případně další relevantní aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního 

začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. 

Spolupráce obce a ASZ trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných 

(vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se ASZ 

soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a ostatním 

partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti relevantních aktivit a 

výsledků. 

Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření 

sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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specifického mechanismu financování z prostředků ESIF. Základním východiskem KPSVL na úrovni 

konkrétní obce je SPSZ. Území SPSZ je v základě charakterizováno katastrálním územím obce, s níž 

bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Pro investiční aktivity (IROP) je omezeno pouze na toto 

katastrální území. (Metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám) 

 

4. Obec Odry 
Obec Odry se nachází v Moravskoslezském kraji, v krásné Oderské kotlině, v okrese Nový Jičín. Je obcí 

s rozšířenou působností (ORP), v jejímž správním obvodu jsou tyto obce: Fulnek, Heřmanice u Oder, 

Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Spálov, Vražné a Vrchy. Jedná se o 

starodávné, tradiční město, o němž první písemné vzpomínky pocházejí již z roku 1234. Centrum 

města bylo vyhlášeno Městskou památkovou zónou. Město je známo jak některými svými 

historickými památkami, tak všestrannými možnostmi k využití volného času především v oblasti 

sportu a poznáváním krás okolní přírody.  

Z celkové výměry1 obce tvoří zhruba polovinu zemědělské plochy, dále velkou část zabírají lesy. 

Nejvíce podnikajících subjektů bylo v roce 2018 registrováno v oblasti Velkoobchod, maloobchod a 

v oblasti Průmyslu. Další významnější oblasti jsou Stavebnictví; Zemědělství, lesnictví a rybářství; a 

Profesní vědecké a technické činnosti. 

Celkový počet obyvatel se dlouhodoběji pohybuje kolem 7200 obyvatel s mírně klesající tendencí. 

Z toho zhruba 2000 žije v místních částech  Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, 

Veselí a Vítovka. Muži i ženy jsou v tomto počtu zastoupeni téměř rovnoměrně. Každoročně se z obce 

vystěhovává několik obyvatel, celkový úbytek je v průměru cca. 70 osob ročně. 

 

Graf 2 Celkové počty obyvatel města mezi lety 2013 až 2017 (zdroj: ČSÚ) 

 
                                                           
 

1 Informace čerpány z www.odry.cz 
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5. Lokální partnerství 
Lokální partnerství bylo v Odrách ustanoveno v roce 2013 společným podepsáním Memoranda o 

spolupráci. Následně byli vybráni a osloveni členové, kteří se rozdělili do pracovních skupin dle 

tematických oblastí a společným úsilím vytvořili Strategický plán sociálního začleňování 2015-2018. 

Tento byl v průběhu realizace revidován pro potřeby úprav v rámci přistoupení obce ke 

Koordinovanému přístup k sociálnímu vyloučení (KPSVL). Od roku 2017 se z Lokálního partnerství 

vyčlenila skupina k oblasti Vzdělávání, která samostatně zpracovala Místní plán inkluze 2019-2021, 

který samostatně popisuje problematiku a opaření v oblasti Vzdělávání a volného času. Na začátku 

roku 2019 postoupila spolupráce mezi obcí Odry a ASZ do fáze tzv. Vzdálené komplexní podpory, 

která bude probíhat v období 2019-2021. V rámci spolupráce se zástupci vedení obce se zástupci ASZ 

dohodli na přípravě revize SPSZ a zpracování tzv. Tematického akčního plánu (TAP), na jehož základě 

je možno dále čerpat prostředky v rámci výzev KPSVL v OPZ pro jednu, či více oblastí. Na základě 

vyhodnocení potřebnosti bylo dohodnuto, že oblastí, kterou bude TAP pokrývat, bude v obci Odry 

oblast Dluhové problematiky, která se jeví jako dlouhodobě nejpalčivější oblastí k řešení.  

Seznam současných členů LP je přílohou SPSZ. 

 

6. Revize SPSZ a příprava TAP 
Pro současnou revizi SPSZ byli osloveni stávající partneři k vyhodnocení opatření SPSZ 2015-2018 (viz. 

Analytická část). Výstupy vyhodnocení sloužily jako jeden z podkladů k tvorbě revize.  

Vzhledem k tomu, že Situační analýza byla zpracována již v roce 2013, bylo potřeba ve zkráceném 

čase aktualizovat data o stavu sociálního vyloučení v obci. Proto byla výzkumníky ASZ na jaře 

zpracována nová Situační analýza, která shrnuje stav objektů, považovaných za vyloučené a dále 

aktualizuje data v jednotlivých oblastech stavu sociálního vyloučení. Tato zpráva byla dále důležitým 

podkladem pro zpracování jak SPSZ, tak TAP. K přípravě obou dokumentů se setkalo Lokální 

partnerství, které definovalo problémy, příčiny a jejich dopady v oblastech Bydlení, Dluhová 

problematika, Zaměstnanost, a Rodina a sociální služby. Následně byla stanovena vhodná opatření, 

která mohou přispět k eliminaci stanovených problémů. 

Na přípravách TAP se dále podílel rovněž expert ASZ, který vhodnou formou pomohl zanalyzovat šíři 

problematiky v obci a podílel se na nastavení opatření ve spolupráci s partnery. 

Nositelem SPSZ i TAP a hybatelem změn je obec Odry. Cíle a opatření stanovené v obou 

dokumentech jsou v souladu s dalšími strategickými dokumenty obce, jako je Komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb pro období 2018-20202 či Plán prevence kriminality 2016-20183. 

 

 

 

  

                                                           
 

2 http://www.odry.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/ds-10395/p1=34790 

3 http://www.odry.cz/prevence-kriminality/ds-13608/archiv=0&p1=34790 

http://www.odry.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/ds-10395/p1=34790
http://www.odry.cz/prevence-kriminality/ds-13608/archiv=0&p1=34790
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ANALYTICKÁ ČÁST4  

1. Charakteristika lokality 

Následující popis je převzat a zkrácen ze Situační analýzy 2019 včetně uvedených fotografií.  

V kontextu sociálního vyloučení je pro Odry příznačné, že nelze (až na některé specifické případy) 

hovořit o vyloučených lokalitách naplňujících zejména kritérium prostorové izolovanosti a 

odloučenosti od běžné zástavby. Lokality (adresy) obývané lidmi nesoucími v různé míře znaky 

sociálního vyloučení (chudoba, zadluženost, nízký socio-ekonomický status v rámci komunity, 

závislosti, rizikové chování, dlouhodobá nezaměstnanost atd.) jsou v Odrách součástí běžné zástavby 

a řada z nich se nachází v historickém jádru obce. Lze zde spíše hovořit o symbolickém vyloučení, 

souvisejícím s etnickým principem (identifikujícím sociální vyloučení s romskou etnicitou), kdy 

respondenti identifikují lokalitu na základě větší koncentrace romských obyvatel častěji, než že by 

popsali konkrétní objekt. Zároveň nelze v případě Oder hovořit o prostorové koncentraci těchto 

objektů v ulici, čtvrti, nebo jiné lokalitě – jde tu o jednotlivé domy. Ve Vstupní analýze (VÚPS 2013) se 

tak hovoří o „lokalitách považovaných za vyloučené (LPV)“, což více odpovídá místnímu vnímání. 

Výjimku tvoří objekt ve vlastnictví města Odry v místní části Veselí č.p. 22 (4 byty), které z důvodu své 

relativní odlehlosti (respektive nedostupnosti základní občanské vybavenosti v obci) naplňuje 

kritérium územní segregace. 

Dalším specifikem je vlastnická struktura, kdy většina objektů spojovaných se sociálním vyloučením je 

ve vlastnictví města, které od roku 2004 reguluje nakládání s bytovým fondem obce skrze Oderskou 

městskou společnost s.r.o. (více v kapitole Bydlení). Z cca 12 lokalit popsaných ve Vstupní analýze5 

patří pouze 1/3 soukromým majitelům, zbytek je v majetku města Odry. Z celkového počtu cca 58 

bytových jednotek pronajímaných v objektech identifikovaných jako (potenciálně) koncentrujících 

sociálně vyloučené obyvatele je pouze cca 10 bytů v soukromém vlastnictví, zbylých 48 je v majetku 

města Odry. Město dále spravuje prostřednictvím Oderské městské společnosti s.r.o. ubytovnu se 75 

bytovými jednotkami. To umožňuje městu potenciálně významně ovlivňovat dynamiku skladby 

obyvatel a vymáhat dodržování pravidel a nařízení vztažených k užívání bytu. 

2. Romská menšina a sociální vyloučení 

Podle kvalifikovaného odhadu žije na území ORP Odry cca 694 Romů, přičemž většina z nich (415) je 

ohrožena sociálním vyloučením6. Romové většinou bydlí s nájemní smlouvou jak v městských, tak 

soukromých objektech. Častěji než majorita jsou Romové spojováni s projevy sociálního vyloučení, 

                                                           
 

4 Zdroj: situační analýza, stávající dokumenty obce a jiné relevantní zdroje. 

5 Jeden z popisovaných objektů na nároží ulic Skřivánčí a Nábřežní byl zdemolován, jedna z adres se nachází 

v místní části Veselí vzdálené cca 6km jihozápadně od Oder. 

6 Zpráva o stavu romské menšiny v Moravskoslezském kraji za rok 2016. VA (VÚPS 2013) hovoří o cca 180 

Romech bydlících v identifikovaných lokalitách a dalších 120 Romech bydlících jinde. V součtu pak 

představovali Romové cca 3 % všech obyvatel identifikovaných lokalit. 
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což zároveň představuje primární způsob identifikace/rozlišení sociálně vyloučené (vyloučením 

ohrožené) lokality – tedy přítomnost romských domácností (ne nutně adresa, stav objektu atd.). 

Romové často obývají (městské) domy v historickém jádru obce (ulice Okružní, Kopečná, Hranická, 1. 

Máje). Romské domácnosti se také nacházely v každé z identifikovaných lokalit spojovaných se znaky 

sociálního vyloučení.  

Odry jsou často cílem lokální/regionální migrace – stěhují se sem lidé z Vítkova či Fulneku, ale i 

z menších obcí v okolí. Část Romů se dále stěhuje do menších obcí (např. Vražné). 

 

 

Následuje výčet lokalit ve srovnání aktuálního stavu s rokem 20137: 

Obrázek 1 - 1.Máje 383/41 – 4 bytové jednotky; vlastník Město Odry 

  

                                                           
 

7 Foto vlevo je vždy z archivu autora (2019), foto vpravo je převzato ze zprávy VÚPS (2013) 
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Obrázek 2 - 1.Máje 244/33 – 6 bytových jednotek; vlastník Město Odry 

  

 

 

Obrázek 3 - Okružní 75/22 – 7 bytových jednotek; vlastník Město Odry 
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Obrázek 4 - Kopečná 176/3 – 4 bytové jednotky; vlastník Město Odry 

  

Obrázek 5 - Slunečná 172/1 – 6 bytových jednotek; soukromý vlastník 
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Obrázek 6 - Hranická 167/24 – 5 bytových jednotek; vlastník Město Odry 

  

 

 

Obrázek 7 - Nové Město 288/16 – 7 bytových jednotek; vlastník Město Odry 
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Obrázek 8 - Ubytovna MAX (Masarykovo náměstí 19) - soukromý vlastník 

 

Obrázek 9 - Ubytovna AC Aero (Potoční 525/37) – soukromý vlastník 

 

 

Ke zbývajícím lokalitám (Městská ubytovna Nová 1005/20; Veselí 22; Hranická 28/8, 27/10 a 26/12 a 

Kopečná 112/14) se nepodařilo získat aktuální fotodokumentaci. Objekt ve Vstupní analýze (VÚPS 

2013) nazývaný „Hrádeček“ na křižovatce ulic Skřivánčí a Nábřežní byl zdemolován v roce 2017. 
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3. Témata sociálního vyloučení 
 

3.1 Bydlení 

V Odrách se podle posledního sčítání lidí, domů a bytů (2011) nachází celkem 3045 bytů, 

z čehož je většina obydlených (2624), většina se nachází v rodinných domech (1715), z nichž 

je největší podíl ve vlastním domě (1147). Necelých 14 % bytů je neobydlených, které se opět 

nejčastěji nacházejí v rodinných domech. 

 
Tabulka 1 Bytový fond v obci Odry (zdroj: SDLB 2011 upraveno)8 

Byty  
Byty   

celkem  

z toho  Počet osob  

v rodinných   
domech  

v bytových   
domech  

celkem  
z toho   

v rodinných   
domech  

Byty celkem  3 045  1 715  1 276  7 036  4 108  
obydlené  2 624  1 402  1 171  7 036  4 108  

z toho právní 
důvod užívání bytu:  

          

ve vlastním 
domě  

1 147  1 131  12  3 493  3 446  

v osobním 
vlastnictví  

419  1  418  988  1  

nájemní  575  49  514  1 421  157  
družstevní  149  -  149  389  -  

neobydlené  421  313  105  x  x  

z toho důvod 
neobydlenosti:  

          

změna 
uživatele  

4  2  2  x  x  

slouží k 
rekreaci  

18  18  -  x  x  

přestavba  22  11  11  x  x  

nezpůsobilé 
k bydlení  

10  8  2  x  x  

 

Počet dokončených bytů v Odrách se nijak dramaticky v průběhu posledních 10 let nemění, pohybuje 

se zhruba mezi 20-30 byty ročně, se dvěma slabšími ročníky v letech 2014 a 2015. Dle sčítání lidu9 

bylo v Odrách v roce 2011 obsazeno 2679 bytů, z čehož asi čtvrtina všech bytů bylo postaveno do 

roku 1945. Asi polovina všech obydlených bytů pochází z období 1971-2000. V rámci uvedeného 

                                                           
 

8 Zdroj Situační analýza 2019 

9 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=all&pvo=SPME356&pvoch=599701&pvokc=43 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=all&pvo=SPME356&pvoch=599701&pvokc=43
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=all&pvo=SPME356&pvoch=599701&pvokc=43
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sčítání bylo zjištěno, že v obci existují i byty bez teplé vody, vlastního splachovacího záchodu, či 

koupelny. 10 

Detailní popis problematiky je uveden v Situační analýze 2019. 

 

3.2 Zadluženost 

Zadluženost je na Odersku široce rozšířeným jevem. V roce 2017 se s exekucí potýkalo 1006 osob, což 

je o více než 6,5 % vyšší, než je průměr v ČR. Meziročně počet těchto osob narůstá o 1,4 %. Alarmující 

jsou zejména podíly exekucí zatížených dětí a mladistvých (2 %), mladých lidí mezi 18-29 lety (17 %) a 

seniorů nad 65 let (5 %). Velkým problémem jsou kumulované exekuce - podíl osob se 3 – 9 

exekucemi je téměř poloviční (48 %), zatímco jednu exekuci registruje 27 % dlužníků. V průměru 

vychází na každého exekuovaného člověka cca 4,9 exekuce. Detailní přehled shrnuje následující 

tabulka 6. Doplňkovou informací je počet 104 osob v osobním bankrotu s trvalým bydlištěm 

v Odrách11. 

Tabulka 1 - podíl osob v exekuci v roce 2017 (zdroj: mapaexekucí.cz) 

podíl osob v exekuci 16,35% 

podíl dětí a mladistvých v exekuci 2% 

podíl osob ve věku 18 - 29 let v exekuci 17%  

podíl seniorů 65+ v exekuci 5%  

podíl (počet) osob s jednou exekucí 27% (272) 

 podíl (počet) osob se 2 exekucemi 12% (125)  

podíl (počet) osob se 3 - 9 exekucemi 48% (483) 

podíl (počet) osob s 10 - 29 exekucemi 12% (122) 

počet (počet) osob s 30 a více exekucemi 0% (4) 

průměrná jistina na osobu 220 764,- Kč 

medián jistiny na osobu 84 957,- Kč 

 

                                                           
 

10 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=all&pvo=SPME356&pvoch=599701&pvokc=43 

11 Insolvenční rejstřík osob (http://isir.justice.cz)  

http://isir.justice.cz/
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Na celém území ORP Odry je situace obdobná a víceméně kopíruje hodnoty (podíly exekuovaných 

osob) uvedené za město Odry. 

Detailní popis stavu dluhové problematiky je proveden v Tematickém akčním plánu (TAP), který je 

zaměřen právě na dluhovou problematiku. 

 

3.3 Zaměstnanost 

K 31.3.201912 činil podíl nezaměstnaných osob v Odrách 2,79%. UoZ v evidenci ÚP bylo 131 a 

pracovních míst bylo v nabídce 276. Lze vidět, že Odry sledují celorepublikový trend převisu nabídky 

práce nad poptávkou. 

Dle sčítání lidu z roku 2011 měla více než polovina obyvatel základní vzdělávání nebo střední vzdělání 

bez maturity. Pouze necelá desetina obyvatel měla vyšší odborné nebo jakékoliv vysokoškolské 

vzdělání. 

Detailnější popis problematiky je uveden v Situační analýze 2019. 

 

3.4 Sociální a další služby 

Ve městě se nacházejí tato zařízení sociálních služeb: centrum denních služeb, denní stacionář, 

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborná 

sociální poradna a sociální lůžko. Dominantním poskytovatelem služeb v regionu je Charita Odry, 

která poskytuje služby pro celý široký region (Odry, Vítkov, Fulnek a okolí). Jde o pečovatelské, 

poradenské, ambulantní i terénní služby (z nichž některé jsou zároveň sociálními službami, jiné jsou 

poskytovány jako fakultativní činnosti, či jiné služby): 

                                                           
 

12 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=30853&pvo=ZAMD004&pvoch=8116&pvokc=65 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=30853&pvo=ZAMD004&pvoch=8116&pvokc=65
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=odry&bkvt=b2RyeQ..&katalog=30853&pvo=ZAMD004&pvoch=8116&pvokc=65
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• Ošetřovatelská a mobilní hospicová služba 

• Pečovatelská služba 

• Půjčovna kompenzačních pomůcek 

• Oblastní sklad humanitární pomoci 

• Stanice pomoci (práce s lidmi bez přístřeší) 

• Odborné sociální poradenství (zaměřené zejména na dluhové poradenství) 

• Denní stacionář pro seniory 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan 

Dále zde působí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., kteří provozují klub 

Zvoneček (denní centrum) a ambulantně i v terénu poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (cílovou skupinou jsou všichni od kojenců až po mladší seniory do 80 let).  

Moravskoslezský kraj zde skrze svou příspěvkovou organizaci Domov Odry provozuje pobytovou 

službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, oboje pro věkovou skupinu mladších a starších seniorů. 

Městská nemocnice v Odrách, p. o. zabezpečuje poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém 

zařízení ústavní péče. 

Terénní program je zaměřený na kontaktování uživatelů návykových látek v terénu, výměnu 

materiálu a informační a poradenský servis, poskytuje v Odrách Renarkon o.p.s. V roce 2017 byla 

služba rozšířena o cílovou skupinu osob se závislostí na alkoholu a gamblingu. 

Dostupnost většiny služeb je daná dojezdností obyvatel především z menších obcí (případně 

možnostmi poskytovatelů působit i v terénu), dopravní infrastrukturou či vlastnictvím auta 

(především v zimních měsících). 

V současnosti obec aktualizuje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2018-2021, na 

jehož přípravě se podílejí všichni poskytovatelé služeb v obci a další partneři. Na přípravě KPRSS se 

podílejí 2 pracovní skupiny: Senioři a zdravotně postižení; a Rodina a sociálně vyloučení.  
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4. Vyhodnocení naplňování opatření Strategického plánu sociálního 

začleňování 2015-2018 
 

V následujícím textu jsou popsány cíle a opatření předchozí revize SPSZ pro období 2015-2018 a jejich 

vyhodnocení. Vyhodnocení proběhlo ve spolupráci s Lokálním partnerstvím. Zjištění z níže 

uvedeného vyhodnocení byla následně použita ke určení problémů a následně stanovení cílů pro 

další období. 

Názvy kapitol reflektují názvosloví z uvedeného předchozího plánu, stejně tak obsah stanovených 

opatření. Je zde tudíž zmíněna i oblast Vzdělávání – pouze coby oblast, kterou předchozí SPSZ 

reflektoval – byla tudíž zahrnuta do vyhodnocení z důvodu komplexnosti procesu. 

 

4.1 Bydlení, dluhy a finanční gramotnost 

 

Hlavní cíl 1: Nebude docházet k nárůstu nových dluhů na nájemném, dluhy budou detekovány po 

prvním nezaplaceném nájmu 

 

Dle zjištění SA jsou nadále evidovány dluhy na nájemném v obecních bytech ve výši cca. 2-2,5mil. Kč. 

Většinou se jedná o staré dluhy, které dluží vyšší desítky osob. Není využíván splátkový kalendář, 

mezi nájemníky existuje špatná platební morálka. 

Opatření 1.1 Od října 2015 je v Odrách rozšířeno využívání přímé úhrady nájemného ze 

sociálních dávek pro dlužníky na nájemném 

Stav plnění Bylo průběžně plněno; částečně realizováno 

Komentář Proběhla jednání s ÚP na nastavení tohoto systému. S několika dlužníky byl systém 

nastaven. Dle zjištění Situační analýzy však s tímto nepanuje příliš dobrá zkušenost - 

ne všichni nájemníci souhlasí se zavedením, a pakliže ano, souhlas po několika 

měsících pravidelně stahují a platební disciplína se poté zhoršuje. 

 

Opatření 1.2 Od začátku roku 2016 pokračuje práce s dlužníky na nájemném prostřednictvím 

terénní pracovnice města  

Stav 

plnění 

splněno 

Komentář Město Odry získalo v letech 2013 i 2014 dotaci z Úřadu vlády ČR na mzdu terénní 
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pracovnice, která v Odrách dosud působila 2015. V srpnu 2014 začala v Odrách působit 

také obecně prospěšná společnost Společně - Jekhetane, která zde zaměstnávala jednu 

terénní pracovnici. Společnost zde působila v rámci individuálního projektu MSK, který 

skončil ve 2. čtvrtletí 2015.  

V plánu bylo podat projekt v rámci OPZ. Od projektu bylo ustoupeno. S dlužníky je 

pracováno klasickou sociální prací města.  

Dlužníci mohou využívat službu dluhové poradny Charity (informace viz. dále). 

 

 

Opatření 1.3 Od začátku roku 2016 je v rámci MěÚ Odry koordinována sociální bytová politika 

spojená s prevencí bezdomovectví 

Stav plnění nerealizováno 

Komentář V plánu byla realizace projektu, v rámci kterého měla být zřízena pozice koordinátora 

bytové politiky a vytvořen metodický postup prevence zadlužování a bezdomovectví.  

Od projektu bylo ze strany obce ustoupeno.  

 

Hlavní cíl 2: Bude řešena situace krizového bydlení pro osoby bez přístřeší z Oder 

Opatření 2.1 Od listopadu 2015 je k dispozici krizové bydlení pro osoby bez přístřeší 

s okamžitou kapacitou 10 osob  

Stav plnění Částečně realizováno 

Komentář V předchozím období proběhlo k tomuto tématu několik jednání s vedením Charity 

Odry, která se v Odrách věnuje práci s osobami bez přístřeší (stanice pomoci lidem 

bez přístřeší Maják)a také jim v zimních měsících ve spolupráci s městem Odry 

poskytuje provizorní ubytování. Zatím nebyl nalezen vhodný objekt, ve kterém by 

bylo možné dlouhodobě realizovat tuto službu a ani nedošlo k dohodě na konkrétní 

formě této služby. 

Obec má nyní vyčleněn byt pro krizové ubytování. Další osoby lze ubytovat ve 2 

bytech v rámci městské ubytovny OMS Odry. 

 

Hlavní cíl 3: Bude zajištěno dostupné odborné dluhové a právní poradenství pro 60 klientů ročně, 

budou realizovány osvětové aktivity finanční gramotnosti pro dospělé 
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Opatření 3.1 Od ledna 2016 začíná poskytovat služby občanská poradna v Odrách, která 

poskytuje mj. odborné dluhové a právní poradenství a zajišťuje osvětu v oblasti 

finanční gramotnosti 

Stav plnění splněno 

Komentář V Odrách začala skrze projekt v rámci OPZ fungovat občanská poradna, která 

poskytuje především odborné dluhové a právní poradenství a zajišťuje osvětu v 

oblasti finanční gramotnosti. V projektu je v plánu poskytnout za 3 rok služby celkem 

174 klientů, z toho 150 bagatelní podporu a 24 podporu nad 40 hodin, což se zatím 

daří naplňovat (začátek roku 2019 je vykazováno 139 klientů bagatelní podpora, 12 

klientů podpora nad 40 hodin). Celkově zatím navštívilo poradnu 335 klientů, bylo 

podáno celkem 55 návrhů na povolení oddlužení. V rámci zjištění SA se již oproti 

roku 2016 snížil celkový počet exekucí i průměrný počet exekucí na osobu. 

 

 

4.2 Vzdělávání, rodina a volný čas 

 

Hlavní cíl 1: Dojde k rozšíření nabídky nízkoprahových volnočasových aktivit a k jejich další propagaci 

Opatření 1.1 Je rozšířen provoz NZDM pro děti a mládež v Odrách 

Stav plnění Splněno. 

Komentář Ve městě realizuje svoji činnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan. 

Jeho provoz je zajištěn od pondělí do čtvrtka od 12 do 18 hod., v pátek od 6 do 

14:30, v době letních prázdnin dle naplánovaných aktivit. 

Od 1.9.2016 je NZDM partnerem projektu Od integrace k inkluzi, díky němuž je 

zajištěna činnost (0,5 úvazku) asistenta pedagoga a dále je zajištěna pozice 

koordinátora inkluze (0,2 úvazku). Koordinátor inkluze spolupracuje se školami a 

dalšími subjekty. Projekt končí 31.8.2019. 

V lednu 2019 došlo v rámci NZDM k rozšíření o jeden další pracovní úvazek – 

pracovníka v sociálních službách. 

 

Opatření 1.2 Jsou pořádány každoroční pobytové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
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Stav plnění Splněno. 

Komentář Každoročně jsou pořádány tzv. Letní pobytové aktivity v době letních prázdnin či 

v době dalšího volna. Aktivity pořádá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Manhattan. 

Letní pobytové aktivity jsou pořádány od roku 2015 každoročně. Minimálně se vyjíždí 

vždy na dobu 7-10 dnů (tato aktivita má předem stanovený program a průběh, 

spolupracujeme s PČR, ARČR a mnohými dalšími, aby byl program zábavný, ale 

zároveň účastníkům něco přinesl). Dále se od roku 2016 daří pořádat každý rok letní 

příměstské aktivity (každý den jiný program, jiné místo, jiné zaměření a v rámci 

prevence kriminality i návštěva PČR a besedy na různé téma), letní stanování (max. 

tři dny pod stanem), kdy se účastníci učí nocovat v přírodě, vařit si na ohni a vše je 

doplněno o zajímavý program. Tyto aktivity se mohou konat díky grantu Města Odry, 

MSK a sponzorským darům. 

 

Opatření 1.3 jsou pořádány pravidelné jednodenní výlety a víkendové akce NZDM 

Stav plnění Splněno 

Komentář Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan pořádá celoroční jednodenní či 

víkendové aktivity. Aktivity jsou naplánovány a konají se během celého roku. Jedná 

se o různé turnaje, kde jsou zvány i okolní NZDM v rámci spolupráce (pingpongový 

turnaj 2x do roka, turnaj ve stolním fotbale atd.. ), mnoho soutěží pro motivaci a 

dalších aktivit. Zároveň jde i o aktivity v rámci prevence kriminality – besedy (př. 

Beseda s bývalým vězněm ..),a další společné aktivity. Každá aktivita má svůj důvod a 

své opodstatnění. Víkendové aktivity nebo přespávací aktivity se konají vždy při 

nějaké příležitosti (Velikonoce, Halloween, jarní prázdniny, Mikuláš, atd.. ). Každý rok 

se program obměňuje a doplňuje o nové podněty. Program v NZDM je velmi 

individuální a vždy záleží na klientech, kteří v danou chvíli zařízení navštěvují.  

Aktivity jsou pořádány díky – grant Města Odry, sponzorské dary. 

 

Opatření 1.4 Jsou šířeny informace o nabídce bezplatných i placených volnočasových aktivit v 

Odrách 

Stav plnění splněno 

Komentář NZDM publikuje informace v místním zpravodaji, na webu Charity Odry, na 

facebooku NZDM Manhattan Odry a v místním mobilním rozhlase. Zároveň si tvoří 
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pro klienty vlastní informační letáčky a plakátky s plánovanými aktivitami. 

 

Hlavní cíl 2: Bude zajištěna podpora pro 10 oderských rodin s nezaopatřenými dětmi v obtížné životní 

situaci 

Opatření 2.1 Od ledna 2016 bude navýšena kapacita terénní práce u služby SAS pro rodiny 

s dětmi o 0,5 úvazku a rozšířeno poskytování fakultativních služeb 

Stav plnění Odstoupení od záměru 

Komentář V plánu bylo realizovat projekt v rámci KPSVL na navýšení kapacity terénní práce u 

služby SAS - poskytovatel Zvoneček, včetně rozšíření poskytování fakultativních 

služeb (akce a výlety pro rodiče s dětmi). Projekt nebyl realizován. 

 

Hlavní cíl 3: Dojde k navýšení míst v mateřských školách v Odrách až o 60 míst 

Opatření 3.1 Od školního roku 2016/2017 dojde k otevřené nové mateřské školy 

Stav plnění Nesplněno. 

Komentář Nová mateřská škola měla fungovat pod na Církevní střední školou sv. Anežky České 

v Odrách. Vzhledem k tomu, že nebyla otevřena výzva IROP, nebylo toto realizováno 

(byla otevřena pouze výzva IROP na podzim 2018, kde se mohly hlásit pouze 

organizace, které již měly projekt zpracovány). V současné době je dostačující 

kapacita MŠ Čtyřlístek. Ve městě dále působí dětská skupina Zahrada. 

 

Hlavní cíl 4: Podpora žáků a studentů v úspěšnosti jejich školní docházky 

Opatření 4.1 Od školního roku 2016/2017 dojde k obnově provozu předškolního klubu (včasná 

péče) a rozšíření činnosti metodika záchytné sítě pod ZŠ Komenského Odry 

Stav plnění Částečně splněno 

Komentář Funkci metodika plnil v předchozím období dlouhodoběji výchovný poradce ZŠ 

Komenského – tato aktivita také byla v roce 2014 jednorázově podpořena skrze 

Open Society Fund. Nyní je pozice metodika záchytné sítě jednou z 

plánovaných aktivit projektu Pojďme na inkluzi společně. Projekt byl podán ve výzvě 

č. 39 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II a žadatel ZŠ Komenského čeká na 

vyhodnocení projektu. Aktivity projektu jsou plánovány od září 2019. Další aktivitou 

projektu je také příprava předškoláků a další aktivity realizované ve spolupráci 
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mateřské a základní školy. 

 

Opatření 4.2 Od školního roku 2016/2017 vznikne na Církevní střední škole sv. Anežky České 

v Odrách školní poradenské pracoviště 

Stav plnění Splněno. 

Komentář Jedná se o STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKOU ŠKOLU 

SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ. Na škole funguje školní poradenské pracoviště, kde působí 

také školní speciální pedagog a školní psycholog. 

 

4.3 Zaměstnanost 

 

Hlavní cíl 1: Bude podpořen vznik celkem 12 pracovních míst v místních sociálních podnicích 

(transformace, rozšíření a vznik nového sociálního podniku) a projektech (25 osob) 

Opatření 1.1 Vznikne nový malý sociální podnik zaměstnávající 2 pracovníky obtížně 

uplatnitelné na trhu práce 

Stav plnění Projekt nepodpořen; nesplněno 

Komentář Projekt byl zpracován, ale nebyl podpořen, nerealizováno. 

 

Opatření 1.2 Proběhne transformace existující společnosti na sociální podnik, ve kterém dojde 

k vytvoření 6 nových pracovních míst pro pracovníky obtížně uplatnitelné na trhu 

práce 

Stav plnění nesplněno 

Komentář Od projektu bylo ustoupeno, nerealizováno.  

 

Opatření 1.3 Dojde k vytvoření 4 nových pracovních míst v existujícím oderském sociálním 

podniku v roce 2016 

Stav plnění nesplněno 

Komentář Od projektu bylo ustoupeno, nerealizováno. 
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Opatření 1.4 Dojde k zaměstnání alespoň 25 osob s nízkou kvalifikací v Regionálním 

individuálním projektu ÚP (Příležitost dělá zaměstnance II) 

Stav plnění splněno 

Komentář V letech 2014-2015 proběhl v Odrách běh pilotního projektu Příležitost dělá(t) 

zaměstnance. V dalším období pak byl realizován návazný projekt Příležitost dělá 

zaměstnance II. V době realizace tohoto projektu v Odrách od 3.8.2016 do 28.2.2019 

bylo zaměstnáno 31 osob ohrožených sociálním vyloučením (jedná se o osoby 

z města Odry). Projekt nadále pokračuje v dalších lokalitách MSK, ale bez realizace 

v Odrách z důvodu nenaplnění kapacit klientů splňujících kritéria pro vstup do 

projektu. 

 

Hlavní cíl 2: Do roku 2018 projde 300 žáků technickou průpravou na ZŠ a zlepší si tak vyhlídky na 

pracovní uplatnění 

Opatření 2.1 Od školního roku 2016/2017 budou v provozu zrekonstruované dílny na ZŠ 

Komenského 

Stav plnění Splněno. 

Komentář Z finančních prostředků projektu Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) byly rekonstruovány a vybaveny 1 učebna dílen a 1 učebna informačních 

technologií. Dokončení stavebních prací a kolaudace proběhlo ke konci roku 2018. 

Díky modernizaci a vybavení dílen a PC učebny dojde ke zkvalitnění výuky 

polytechnických předmětů a digitálních technologií. Školní dílny byly vybaveny 

novými stroji a dalšími pomůckami, čímž se zvýší manuální zručnost žáků ZŠ.  
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5. Popis a stanovení problémů, příčin a dopadů dle tematických oblastí 
 

Proces stanovení problémů a jejich příčin probíhal v lokálním partnerství Odry v několika úrovních a 

z několika zdrojů. Vzhledem k tomu, že tento materiál je revizí původního Strategického plánu 

sociálního začleňování, docházelo v této fázi k ověřování trvání již stanovené problematiky 

v předchozím období a ke zjišťování, zda se v mezičase neobjevily problémy nové. 

Při stanovování problémů v jednotlivých tematických oblastech se tedy vycházelo z předchozího 

Strategického plánu sociálního začleňování 2015-2018 v jeho revidované podobě. Ve spolupráci 

s lokálními partnery proběhlo vyhodnocení naplňování stanovených cílů a opatření, které jsou 

uvedeny v předchozí části. Dále byly použity poznatky z Komunitního plánu sociálních služeb. Rovněž 

Agentura provedla v březnu 2019 aktualizaci zpracování Situační analýzy v Odrách, která přinesla ve 

všech oblastech aktuální data. 

Na základě těchto poznatků se sešlo Lokální partnerství, které doplnilo problematiky jednotlivých 

tematických oblastí. 

 

5.1 Tematická oblast: BYDLENÍ   

 

V předchozím SPSZ bylo k tématu Bydlení přiřazeno i téma Dluhové problematiky. V nynějším plánu 

toto téma zpracováváme kvůli dalších potřeb zpracování Tematického akčního plánu zvlášť. 

V této oblasti byl definován klíčový problém: Nedostatek vhodného bydlení pro určité sociální 

skupiny 

Klíčový problém – Nedostatek vhodného bydlení pro určité sociální skupiny: 

Tématem nedostatku ubytovacích kapacit z hlediska krizového ubytování se zabýval již předchozí 

SPSZ. Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, že poptávka byla částečně naplněna poskytování tzv. 

sociálního ubytování na městské ubytovně a kapacity jednoho krizového bytu. Rovněž byl dle zjištění 

situační analýzy zmenšen výskyt osob bez domova přímo v obci Odry. Přesto lokální partneři 

definovali jako problém nedostatek bytových kapacit, a to typu startovacích sociálních bytů, a jako 

celkově dostupného bydlení ve smyslu finanční dosažitelnosti vlastního bydlení.  
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Tematická oblast: BYDLENÍ  Problémy Příčiny 

JÁDROVÝ PROBLÉM 
(NÁZEV/FORMULACE)  

Ztížený přístup ke vhodnému, 
finančně dostupnému a 
stabilnímu bydlení   

  

Dílčí problém/y  1.Nedostupnost standardního 
nájemního bydlení z důvodů 
zadluženosti  
2.Nedostatek sociálního bydlení  
3.Nedostatek finančně 
dostupného bydlení  
4.Nedostatek startovacích bytů  
5.Neexistence koncepce řešení 
bytové problematiky  
  

1.1 Zadluženost   
1.2 Generační přenos – z důvodu dluhu 
nebo přenosu strategie jednání 
2.1 Nepřipravenost obce k realizaci  
2.2 Finanční a koncepční náročnost 
procesu   
3.1 Nízký příjem na straně CS  
3.2 Nízká finanční gramotnost  
3.3 Zadluženost  
4.1Nepřipravenost obce k realizaci  
4.2 Finanční a koncepční náročnost 
procesu  
  

Dopady Nemožnost získání standardního bydlení, například z důvodu 
prohlubující se dluhové pasti  
Stagnace a prohlubování krize  
Prohlubující se krize a neschopnost CS zajistit základní životní potřeby  
Setrvání v zadluženosti v městských bytech  
Neuspokojivé bydlení pro CS  
Neprovázanost jednotlivých opatření, neznalost vize, nepřipravenost na 
možnosti zajištění bydlení z různých zdrojů  
Hlubší dopady – zdravotní, vzdělávací, ohrožení kriminalitou, ohrožení 
sociálních vztahů atd. 

 

 

5.2 Tematická oblast: ZADLUŽENOST 

 

Klíčový problém – Vysoká zadluženost obyvatel 

Tento klíčový problém byl definován již v předchozím období. Na jeho řešení bylo zacíleno několik 

cílů a opatření původního SPSZ, které byly v současnosti hodnoceny jako částečně úspěšné. Jedná se 

především o činnost dluhové poradny Charity Odry. Přesto bylo lokálními partnery vyhodnoceno, že 

problém v lokalitě nadále přetrvává a je to jeden z největších problémů, se kterými se obec potýká 

(viz. Popis lokality). V rámci tohoto problému jsme určili další související podproblémy, kterými jsou: 

nedostatečná informovanost v rodinách se sociálními problémy, nedostatečná spolupráce všech 

subjektů zabývajících se dluhovou problematikou, a z hlediska CS neochota pracovat a splácet dluhy 

(nevýhodnost práce) a závislost na sociálních dávkách. 
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Tematická 
oblast: ZADLUŽENOST  

Problémy  Příčiny 

JÁDROVÝ PROBLÉM 
(NÁZEV/FORMULACE)  

Vysoká zadluženost obyvatel    

Dílčí problém/y  1.nízká finanční gramotnost CS  
2.nedostatečná informovanost o mož
nostech řešení dluhové 
problematiky v rodinách se sociálními 
problémy  
3.nedostatečná spolupráce všech 
subjektů zabývajících se dluhovou 
problematikou   
4.vysoká dostupnost půjček a úvěrů 
5. nízký příjem 
6. transgenerační přenos vzorců 
chování 
7. transgenerační přenos dluhů a 
pohledávek 
8. vysoká procento exekucí obyvatel 
9. exekuce zaměstnanců  

1.1. nízká vzdělanost CS 
1.2 nedostatek vhodných 
informací 
2.1 nedostatek vhodných 
informací 
2.2 ztížený přístup k vyloučeným 
rodinám 
3.1 absence příslušné platformy 

 4.1 legislativní problém 
 5.1.nízká vzdělanost a kvalifikace 
 5.2nízké kompetence 
k zaměstnaneckému růstu 
 6.1 absence výchovy finanční 
gramotnosti na školách 
7.1 absence výchovy finanční 
gramotnosti na školách 
7.2 nevhodně nastavená 
legislativa problematiky 
8.1 a 9.1 nízká finanční 
gramotnost 
8.2  a 9.2 vysoká nabídka 
nevhodných úvěrů 
  

Dopady  Uvíznutí v dluhové pasti  
Zatížení dluhy nových jedinců a rodin  
Prohlubování zatížení dluhy v rodinách  
Demotivace k zaměstnání  
Zaměstnání v zóně šedé ekonomiky 
Celkové dopady života nízkopříjmových domácností (zdraví, volný čas, 
vzdělávání, atd.) 
Nevytvoření nároku na starobní důchod  
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5.3 Tematická oblast: ZAMĚSTNANOST 

 

V této oblasti byl definován hlavní klíčový problém, který bere v potaz veškeré poznatky jako ztížená 

zaměstnatelnost CS. 

Klíčový problém - Ztížená zaměstnatelnost CS 

Tento problém vykazuje několik hledisek, která vycházejí ze zjištění vyhodnocení předchozích cílů a 

opatření a stanovení lokálními partnery. Jedná se o tyto podproblémy: nedostatek vhodných 

pracovních míst pro CS i osoby se zdravotním omezením, absence sociálních podniků, aktuálně není 

dostatek zaměstnatelných UoZ, existence dlouhodobé nezaměstnanosti, chybí větší využitelnost VPP. 

 

Tematická 
oblast: ZAMĚSTNANOST  

Problémy  Příčiny 

JÁDROVÝ PROBLÉM 
(NÁZEV/FORMULACE)  

Ztížená zaměstnatelnost CS    

Dílčí problém/y  1.nedostatek vhodných 
pracovních míst pro CS   
2. nízká motivace 
nezaměstnaných z řad CS k přijetí 
legálního zaměstnání  
3.nedostatečné pracovní návyky 
nezaměstnaných z řad CS 
4.absence sociálních podniků 
5. existence dlouhodobé 
nezaměstnanosti  
6. zadluženost CS a exekuce 
7. nezájem zaměstnavatelů o 
zaměstnávání CS 
8. nedostatečné vzdělání CS 
  

1.1 ztráta pracovních 
kompetencí  
1.2 bariéry na straně CS (např. 
zdravotní omezení)  
2.1 vysoká nabídka práce na 
černo 
2.2 finanční výhodnost práce na 
černo z důvodu exekucí 
3.1nízké vzdělání 
3.2 malá nebo žádná předchozí 
pracovní zkušenost 
3.3 ztráta pracovních návyků 
v důsledku dlouhodobé 
nezaměstnanosti  
4. nerealizace 
plánovaných podniků - 
administrativní náročnost  
nedůstojné pracovní uplatnění 
5.1 nízké vzdělání 
5.2 demotivace k práci 
5.3 ztráta pracovních návyků 
6.1 nízká finanční gramotnost CS 
6.2 netransparentní pobídky 
úvěrových společností 
7.1 nedostatečné pracovní 
návyky 
7.2 administrativní náročnost 
zaměstnání člověka s exekucemi 
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Dopady  Setrvání v nezaměstnanosti, prohlubování nedostatku kompetencí 

k získání a udržení zaměstnání, závislost na sociálních dávkách, 
neřešení zadluženosti  
Nemožnost postupně rozvíjet pracovní kompetence  
Nedostatek vhodných míst pro CS  
Dovážení pracovních sil  
Demotivace k hledání legálního zaměstnání 

 

5.4 Tematická oblast: RODINA A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Tato oblast obsahuje několik oblastí, které především reflektují stávající Komunitní plán sociálních 

služeb (KPSS). 

Byly definovány tyto klíčové problémy: 1) Nedostatek služeb pro sociálně vyloučené obyvatele a 2) 

Nedostatek podpory pro rodiny s dětmi 

Klíčový problém – nedostatek služeb pro sociálně vyloučené obyvatele 

V Odrách neexistuje žádná služba zaměřená výhradně na práci se sociálně vyloučenými obyvateli, 

neexistuje zde ani podpora komunitní práce ve vyloučených lokalitách. Na toto téma byl dále 

definován problém nedostatečné spolupráce existujících služeb a jejich provázanosti. 

Klíčový problém – nedostatek podpory pro rodiny s dětmi 

V této oblasti se odráží problematiky, které se částečně prolínají se zjištěními Místního plánu inkluze 

v oblasti volného času dětí. Nicméně v tomto dokumentu se zjištění u dětí týkají věkové skupiny 15+. 

V Odrách byl detekován nedostatek psychologů pro rodiny s dětmi (celorepublikový problém). Dále 

na straně CS byly určen problém nedostatku času pracujících rodičů na děti. Z hlediska poskytovatelů 

se objevil problém menší podpory NZDM. 

Tematická oblast: 
RODINA A SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 

Problémy Příčiny  

JÁDROVÝ PROBLÉM  Nedostatek informací o potřebách 
sociálně vyloučených osob 

  

 
    

Dílčí problém/y  1. Chybí dostatečná depistáž 
potřeb mezi CS 
 

2. Menší provázanost stávajících 
služeb 

1.1 Nerealizace terénního programu 
v předchozím období 
 

2.1 Služby nejsou zaměřeny výhradně na  
tuto oblast 

Dopady  
Nemohou být adekvátně nastaveny nástroje pro řešení situace osob SV 
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Prohlubování sociálního vyloučení 
Chybějící informovanost o možnostech služeb 
 

 

 

Tematická oblast: 
RODINA A SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 

Problémy Příčiny  

JÁDROVÝ PROBLÉM  Nedostatek dílčí podpory pro 
rodiny s dětmi s výchovnými 
problémy 

  

 
    

Dílčí problém/y  1. Nedostatek psychologů pro 
rodiny s dětmi 
s výchovnými problémy 
 

2. Nedostatečná spolupráce 
s aktéry v případech dětí 
s výchovnými problémy 

 

  1.1 Celorepublikový problém 
 
 
 

2.1 Labelling NZDM jako zařízení pro 
problémové děti 

2.2 Nedostatečná osvěta mezi rodiči 
2.3 Nedostatečná provázanost služby 

SAS a služby NZDM 
 

Dopady Prohlubování závažných výchovných problémů dětí 
Problémy mohou přerůstat z běžných problémů do závažných (násilí, 
závislosti, záškoláctví apod.) 
Vznik či prohlubování vzdělávacích problémů 
Napětí v rodině 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

6. Přehled navrhovaných opatření  
 

Následuje výčet cílů a opatření stanovených dle jednotlivých oblastí včetně určení zdrojů nákladů, 

celkové alokace nutné pro realizaci a následně zpracovanou analýzu rizik pro každou tematickou 

oblast. 

 

6.1 Tematická oblast: BYDLENÍ 

V oblasti bydlení bylo jako hlavní cíl definováno zajištění přístupu ke vhodnému, finančně 

dostupnému, nesegregovanému a stabilnímu bydlení pro CS ve velikostech odpovídajících potřebám 

jednotlivých domácností. Tento cíl reaguje na problém ztíženého přístupu k takovémuto typu bydlení 

pro CS. 

K naplnění tohoto hlavního cíle byly pro následující období definovány 3 specifické cíle: 

- Navýšení bytového fondu obce (sociální bydlení, startovací byty, dostupné byty) 

- Zajištění prevence ztráty bydlení a udržení či zlepšení kvality stávajícího bydlení 

- Nastavení bytové politiky města 

Po naplnění těchto cílů je očekáván v obci tento stav: bude existovat funkční koncepce bytové 

politiky města, na jejíž realizaci se budou podílet relevantní partneři. Ve městě vznikne 10 bytů pro 

sociální bydlení a 10 startovacích bytů. Rodiny v těchto bytech podporovány sociálními pracovníky 

tak, aby si toto bydlení udrželi a dále zvýšili své kompetence tak, aby tyto byty mohly následně přejít 

do režimu standardního nájemního bydlení. 

Tematická oblast: BYDLENÍ  

Obecný cíl 1: Zajistit přístup ke vhodnému, finančně dostupnému a stabilnímu bydlení pro CS 

Specifický cíl 1.1: Navýšení bytového fondu obce  

Očekávaná změna: Zvýšení bytového fondu obce o 20 bytů vhodných pro CS 

Opatření: Termín
: 

Garant
: 

Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

1.1.1 Zajištění kapacit 
sociálního bydlení výstavbou 
či rekonstrukcí bytů v režimu 
sociálního bydlení 

2020+ obec 10 bytů 
v režimu 
sociálního 
bydlení ve 
velikostech a 
uspořádáních 
odpovídajících 

IROP  do 25 mil. Kč 



prostor pro umístění loga obce -  
  nesmí být větší než logo link OPZ 
 

 

32 

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

 

 

 

 

potřebám CS 

1.1.2 Zajištění kapacit 
sociálního bydlení pro 
domácnosti, které mají nízký 
příjem a nevyhovující bydlení 

2020-
2022 

obec 10 
startovacích 
bytů  

SFRB 
(případně 
jiné národní 
zdroje) 

 do 20 mil. Kč 

Tematická oblast: BYDLENÍ  

Obecný cíl 1: Zajistit přístup ke vhodnému, finančně dostupnému a stabilnímu bydlení pro CS 

Specifický cíl 1.2: Prevence ztráty bydlení a udržení/zlepšení kvality stávajícího bydlení 
 

 

Očekávaná změna: 
 - posílení kompetencí vybraných rodin k udržení bydlení; 
 - posílení kompetencí sociálních pracovníků k řešení situace 
 

Opatření: Termín
: 

Garant
: 

Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

1.2.1 Podpora pro zajištění či 
udržení sociálního bydlení 
vhodným rodinám 

2021+ obec 10 rodinám je 
zajištěna 
podpora při 
získání a 
udržení 
sociálního 
bydlení 

OPZ; vlastní 
zdroje 

3 500 000 

1.2.2 Realizace případových 
platforem k tématu 
sociálního bydlení 

2021+ obec Uskutečnění 4 
setkání 

OPZ; vlastní 
zdroje 

V rámci 
alokace 1.2.1 

1.2.3 Přenos dobré praxe – 
realizace setkání v lokalitách 
s úspěšnou realizací 
sociálního bydlení 

2020+ obec Uskutečněná 
stáž ve 
vybrané 
lokalitě 

Vlastní 
zdroje 

--- 

Tematická oblast: BYDLENÍ  

Obecný cíl 1: Zajistit přístup ke vhodnému, finančně dostupnému a stabilnímu bydlení pro CS 

Specifický cíl 1.3: Nastavení bytové politiky města  

Očekávaná změna: funkční, standardizovaná bytová politika změna 
 

Opatření: Termín
: 

Garant
: 

Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 
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Analýza rizik     

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Nevhodné podmínky 

výzev k realizaci 

sociálního či 

startovacího bydlení 

střední vysoká Vysoké riziko Přenášení podnětů 

skrze ASZ na 

legislativní úroveň; 

informovanost o 

předběžných 

podmínkách výzev 

v dostatečném 

časovém předstihu 

Nejsou vhodné byty 

k rekonstrukci či 

lokalita k výstavbě 

menší vysoká Střední riziko Včas vytipovat možné 

objekty či lokalitu 

Obec nebude mít 

dostatek prostředků 

ke spoluúčasti 

malá vysoká Menší riziko Včas připravit 

předběžný rozpočet 

spolu s propočtem 

nákladů obce 

Nebude podpora 

záměrů v 

zastupitelstvu 

malá vysoká Menší riziko Seznámení 

s opatřeními při 

schvalování SPSZ; 

zajištění podpory 

napříč ZM; zajistit 

dostatek informací 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Tematická oblast: ZADLUŽENOST 

 

1.3.1 Vytvoření platformy 
k přípravě koncepce bydlení 
spolu se zástupci dalších 
organizací 

2020+ obec Fungující 
platforma 

OPZ; vlastní 
zdroje 

V rámci 
alokace 1.2.1 

1.3.2 Vytvoření funkční 
koncepce obecního bydlení 

2021+ obec Dokument 
Koncepce 
bydlení 

OPZ; vlastní 
zdroje 

V rámci 
alokace 1.2.1 
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V oblasti dluhové problematiky byly stanoveny 2 hlavní cíle a to: snížit zadluženost obyvatel a zvýšit 

finanční gramotnost obyvatel. 

K naplnění těchto hlavních cílů byly stanoveny celkem 4 specifické cíle, vždy dva pro každý hlavní cíl. 

Jsou to tyto cíle: 

- zvýšit kompetence CS k řešení své situace v oblasti zadlužení 

- zvýšit kompetence a spolupráci místních institucí k řešení problematiky 

- zlepšit finanční gramotnost mladých osob 15-20let 

- zvýšit zacílení na osoby v zaměstnaneckém poměru 

 

 

Po naplnění těchto cílů je v obci očekáván tento stav: v obci funguje efektivní dluhová poradna a o 

jejích aktivitách jsou informováni občané obce v co nejširším měřítku. V obci se snížila zadluženost a 

počet exekucí o významný procentuálním podíl. V obci se zvýšil počet mladých lidí a osob 

v zaměstnaneckém poměru, které mají dostatečné znalosti o finančním hospodaření tak, aby 

dokázaly neuvíznout v dluhové pasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematická oblast: ZADLUŽENOST 

Obecný cíl 1: Snížit zadluženost obyvatel 

Specifický cíl 1.1:  Zvýšit kompetence CS k řešení své situace v oblasti zadlužení 
 

 

Očekávaná změna:  
- snížení počtu exekucí;  
- snížení počtu zadlužených obyvatel v obci;  
- snížení celkového objemu zadluženosti v obci 

Opatření: Termín
: 

Garant: Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

1.1.1 Navýšení kapacity 
dluhové poradny 

2020+ Charita 
Odry 

Počet klientů OPZ 3 500 000 

1.1.2 Zavedení doprovázení 
klientů v terénu 

2020+ Charita 
Odry 

Počet klientů OPZ V rámci 
alokace 1.1.1 

Tematická oblast: ZADLUŽENOST 
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Obecný cíl 1: Snížit zadluženost obyvatel 

Specifický cíl 1.2:  Zvýšit kompetence a spolupráci místních institucí k řešení problematiky 
 

 

Očekávaná změna:   
- zvýšení odbornosti pracovníků  
- zlepšení spolupráce  
- zvýšení záchytu jednotlivých případů   
- zlepšení koordinace jejich řešení 

 

Opatření: Termín
: 

Garant: Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

1.2.1 Účast na dluhových 
poradnách (ASZ) a školeních 
k dluhové problematice 

2020+ Charita 
Odry 

Absolvovaná 
školení 

Vlastní 
zdroje 

--- 

1.2.2 Realizace pravidelných 
setkávání zainteresovaných 
institucí v oblasti dluhové 
problematiky v obci 

2020+ Charita 
Odry 

Počet 
oslovených 
partnerů; 
počet 
realizovanýc
h setkání 

OPZ V rámci 
alokace 1.1.1 

Tematická oblast: ZADLUŽENOST 

Obecný cíl 2: Zvýšit finanční gramotnost obyvatel 

Specifický cíl 2.1:  Zlepšit finanční gramotnost mladých osob 15-20let 
 

 

Očekávaná změna:   
- zlepšení orientace mladých osob v problematice  
- nastavení dlouhodobé spolupráce se školami  
- záchyt brzkých dluhů 

Opatření: Termín
: 

Garant: Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

2.1.1 Zahájit a nastavit 
spolupráci s místními ZŠ a SŠ 

2020+ Charita 
Odry 

Počet 
oslovených 
škol 

Vlastní 
zdroje 

--- 

2.1.2 Realizace školení 
finanční gramotnosti pro žáky 
9. tříd a žáky SŠ v okrese 
Odry 

2020+ Charita 
Odry 

Počet 
realizovanýc
h seminářů; 
počet 
proškolených 
osob 15-
20let 

Vlastní 
zdroje 

--- 
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Analýza rizik     

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Neschválení projektu 

OPZ k navýšení 

kapacit dluhové 

poradny a dalším 

opatření 

malá vysoká Střední riziko Kvalitně 

zpracovaný projekt 

– konzultace 

s projektovými 

poradci ASZ 

Odchod odborného 

personálu 

malá střední Malé riziko Zajištění dobrých 

pracovních 

podmínek včetně 

adekvátního 

platového 

ohodnocení 

Nespolupráce škol malá střední Malé riziko Proběhlo mapování 

potřeb na několika 

školách – jsou 

nastaveny 

spolupráci; 

možnost obrátit se 

na školy skrze obec 

Školení nebude pro 

žáky zajímavé 

malá střední Malé riziko Školení připraví 

odborný personál; 

Tematická oblast: ZADLUŽENOST 

Obecný cíl 2: Zvýšit finanční gramotnost obyvatel 

Specifický cíl 2.2:  Zvýšit zacílení na osoby v zaměstnaneckém poměru 
 

 

Očekávaná změna: 
- zvýšení orientace zaměstnavatelů a jejich účetních v problematice; 
- záchyt některých případů zadluženosti zaměstnanců 

Opatření: Termín
: 

Garant: Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

2.2.1 Zahájit a nastavit 
spolupráci s místními 
zaměstnavateli 

2020+ Charita 
Odry 

Počet 
oslovených 
zaměstnavat
elů 

Vlastní 
zdroje 

--- 

2.2.2 Realizace konzultací u 
spolupracujících 
zaměstnavatelů 

2020+ Charita 
Odry 

Počet 
realizovanýc
h konzultací 

Vlastní 
zdroje 

--- 
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inspirace z jiných 

zdrojů 

Nezájem 

zaměstnavatelů o 

spolupráci 

malá vysoká Střední riziko Proběhlo mapování 

potřeb u několika 

zaměstnavatelů – 

jsou nastaveni 

spolupráci 

Nevyhlášení výzvy pro 
sociální podnikání 

střední vysoká Vysoké riziko Spolupráce ASZ 
s ministerstvy, 
přenášení 
informací a potřeb 
z lokalit na centrálu 

 

 

 

6.3 Tematická oblast: ZAMĚSTNANOST 

 

V oblasti zaměstnanosti byla jako hlavní cíl stanovena podpora zaměstnání znevýhodněných osob na 

trhu práce. 

K naplnění tohoto hlavního cíle byly stanoveny 2 specifické cíle: 

- Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v evidenci ÚP na trhu práce 

- Zaměstnání znevýhodněných osob v rámci sociálního podnikání 

Po naplnění těchto cílů je očekáván tento stav: subjekty zabývající se v obci zaměstnaností, 

efektivněji spolupracují, v rámci evidence ÚP se podařilo umístit několik hůře zaměstnatelných osob 

na trh práce. V Odrách funguje sociální podnik (či začíná fungovat), který zaměstnal několik 

znevýhodněných osob.  

 

Tematická oblast: ZAMĚSTNANOST 

Obecný cíl 1: Podpora zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce 

Specifický cíl 1.1: Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v evidenci ÚP na trhu práce 
 

 

Očekávaná změna:  
- zvýšení kompetencí hůře umístitelných UoZ k pohybu na trhu práce  
- zvýšení spolupráce participujících subjektů 

 

Opatření: Termín: Garant
: 

Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

1.1.1 Nastavení spolupráce 
subjektů 

2019 ÚP Oslovené 
spolupracujíc
í subjekty 

Vlastní 
zdroje 

--- 
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1.1.2 Výběr vhodných UoZ 2019 (a 
dále 
opět 
v dalších 
letech) 

ÚP Počet 
vybraných 
UoZ 

Vlastní 
zdroje 

--- 

1.1.3 Realizace poradenských 
dnů 

2019 (a 
dále 
opět 
v dalších 
letech) 

ÚP Počet 
realizovanýc
h seminářů; 
počet klientů 

Vlastní 
zdroje 

--- 

Tematická oblast: ZAMĚSTNANOST 

Obecný cíl 1: Podpora zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce 

Specifický cíl 1.2: Zaměstnání znevýhodněných osob v rámci sociálního podnikání 
 

 

Očekávaná změna:  
- založení sociálního podniku  
- zaměstnání znevýhodněných osob 

 

Opatření: Termín: Garant
: 

Indikátor 
výsledku: 

Náklady 
/zdroj:     

Alokace: 

1.2.1 Oslovení možných 
subjektů s 
aktuálními informacemi 
k možnostem sociálního 
podnikání 

2019-
2020 

obec Oslovené 
subjekty 

Vlastní 
zdroje 

--- 

1.2.2 Zpracování projektu 
k sociálnímu podnikání 

2020-
2021 

realizá
tor 

Počet 
vybraných 
UoZ 

Vlastní 
zdroje 

Vlastní 
zdroje/bez 
nákladů 

1.2.3 Nastavení spolupráce 
s dalšími subjekty (ÚP, NNOs) 
dnů 

2020-
2021 

realizá
tor 

Počet 
realizovanýc
h seminářů; 
počet klientů 

Vlastní 
zdroje 

--- 

1.2.4 Vznik sociálního 
podniku 

2021+ realizá
tor 

Vybavený 
sociální 
podnik 

IROP 4 900 000 

1.2.5 Realizace sociálního 
podnikání 

2021+ realizá
tor 

Počet 
zaměstnanýc
h 
znevýhodněn
ých osob; 
ekonomická 

OPZ 5 000 000 
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Analýza rizik     

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Nezájem subjektů o 

spolupráci na 

poradenských dnech 

malá střední Malé riziko Proběhlo mapování 

zájmu institucí a 

seznámení 

s informacemi o 

poradenských dnech – 

instituce projevily 

ochotu a zájem o 

spolupráci 

Nevhodný výběr UoZ malá střední Menší riziko UoZ vybírají 

zprostředkovatelky, 

které jsou již s jejich 

situací seznámeny 

Neúčast UoZ na 

poradenských dnech 

střední střední Střední riziko Aktivita bude 

vykazována v IAP jako 

povinná 

Žádný realizátor nebude 

chtít realizovat sociální 

podnik 

vysoká vysoká Vysoké riziko Širší oslovení možných 

realizátorů; zajištění 

konzultační podpory 

(ASZ a další); zajištění 

podpory při výběru 

vhodných zaměstnanců 

ze strany NNOs či ÚP 

Špatně zpracovaný 

projekt pro sociální 

podnikání 

střední vysoká Vyšší riziko Podpora projektových 

poradců ASZ 

 

 

 

6.4 Tematická oblast: RODINA A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Tuto oblast obec řeší a bude dále řešit v rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. 

 

 

 

 

stabilita 
subjektu 
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

 

1. Strategický plán v době implementace  

SPSZ je hlavním výsledkem fungování lokálního partnerství a spolupráce s ASZ. Je zpracován na 

období do roku 2022, tedy téměř pro stejné období, po jaké bude trvat vzdálená komplexní podpora 

lokality ASZ13.  

Předpokladem úspěšné realizace opatření a naplnění stanovených cílů SPSZ je řízení procesů, 

koordinace aktivit realizovaných zapojenými subjekty, monitoring těchto aktivit a jejich průběžná i 

závěrečná evaluace. Průběžná evaluace pak poslouží jako efektivní vodítko při stanovení dalšího 

směřování a plánování aktivit na následující období.  

 

2. Role ASZ v implementaci SPSZ  

Obecně lze konstatovat, že role ASZ je v průběhu implementace SPSZ zejména projektově 

poradenská, koordinační, informační a vzdělávací. Implementační fáze pak lze podle druhu aktivit 

rozdělit na 2 části. V první fázi bude veškeré úsilí směřováno k intenzivní podpoře žadatelů při psaní 

projektových žádostí do KPSVL, k supervizi těchto žádostí a posuzování souladu těchto žádostí se 

SPSZ. Za účelem podpory a edukace žadatelů v lokalitě budou realizovány workshopy s projektovou 

tematikou.  

Ve druhé fázi bude žadatelům poskytována diverzifikovaná podpora, zaměřena zejména na 

poradenství při přípravě projektu k realizaci a během realizace. Zároveň bude probíhat edukace 

žadatelů v podobě zprostředkování informací z dotačního kalendáře (ESIF, IROP), představení výzev a 

jejich propagace v území. Součástí podpory bude snaha o uplatnění projektových záměrů, které se 

neprosadí v KPSVL.  

 

 

 

3. Role obce Odry v implementaci SPSZ  

                                                           
 

13 První etapa tzv. „intenzivní a komplexní podpory“ trvá cca 3 roky od podpisu Memoranda o spolupráci. Tato fáze 

spolupráce v obci Odry již proběhla. V následující fázi pokračuje podpora ze strany ASZ ve formě tzv. „vzdálené komplexní 
podpory“, kdy je již realizace většiny aktivit přesunuta do kompetencí Manažera SZ a LP. 
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Obec Odry, jakožto klíčový aktér a nositel strategie již v začátku spolupráce s ASZ zřídilo pozici 

Manažera SPSZ. Struktura jeho zapojení na implementaci SPSZ v obou fázích kopíruje roli konzultanta 

ASZ, avšak z hlediska potřeb města. Jeho hlavními úkoly jsou:  

• spolupracovat se zástupci ASZ,  

• monitorovat projektové aktivity,  

• organizovat setkání realizátorů projektů,  

• provádět servis pro město i LP,  

• monitorovat  

• průběžně vytvářet podklady pro vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit a následnou 

přípravu vhodných opatření pro následující období. 

 

4. Role lokálního partnerství  

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

- monitorovat stav příprav a realizace projektů, 
- vyhodnocovat soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování, 
- doporučit případné změny koordinace projektů a také způsob realizace naplňování cílů ze 

SPSZ, 
- koordinovat sběr podkladů, podává návrhy k projednání v oblasti revize SPSZ. 
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Seznam zkratek v SPSZ 
 
ASZ   Agentura pro sociální začleňovaní 
CS   Cílová skupina 
ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy 
IROP   Integrovaný regionální operační program 
KPSS   Komunitní plánovaní sociálních služeb 
KPSVL   Koordinovaný přistup k sociálně vyloučeným lokalitám 
LP   Lokální partnerství 
MěU   Městský úřad 
MP   Městská policie 
MPI   Místní plán inkluze 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věci 
MŠ   Mateřská škola 
NNO   Nezisková organizace 
NZDM   Nízkoprahové zařízeni pro děti a mládež 
OPZ   Operační program zaměstnanost 
ORP   Obec s rozšířenou působnosti 
PČR   Policie České republiky 
PS   Pracovní skupina 
SAS  Sociálně aktivizační služba 
SFRB   Státní fond rozvoje bydlení 
SPSZ   Strategicky plán sociálního začleňovaní 
SŠ   Střední škola 
SVL   Sociálně vyloučená lokalita 
TAP  Tematický akční plán 
ÚP   Úřad práce 
ZŠ  Základní škola 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy SPSZ  
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1) Přehled členů LP v období vzdálené komplexní podpory 

2) Financování SPSZ 

3) Souhrn indikátorů SPSZ 

4) Kontextové indikátory výchozího stavu 

  

 

 

Příloha 1)  

Přehled členů LP v období vzdálené komplexní podpory 

Libor Helis, starosta 

Libuše Králová, místostarostka 

Miroslava Hrčková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Odry 

Renata Blatecká, sociální pracovník MěÚ Odry, manažer SPSZ 

Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Odry 

Petr Kučerka, ředitel, Charita Odry 

Michaela Dlabajová, vedoucí dluhové poradny, Charita Odry 

Monika Bednárková, vedoucí NZDM, Charita Odry 

Klára Galetková, ředitelka, Klub Zvoneček,  

Pavla Falharová, ředitelka Kontaktního pracoviště Odry 

Eva Janovská, vedoucí Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti 

Kontaktního pracoviště Odry 

Jaroslav Zdražil, jednatel, Oderská městská společnost, s.r.o 
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Příloha 2) 

Financování SPSZ 

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání 

Oblast 
Obec

ný cíl 

Specific

ký cíl 

Opatřen

í 

Alokace 

(KPSVL) 

Operační 

program  

Prioritní 

osa 

Specifický 

cíl OP 

BYDLENÍ 1. 1.1 1.1.1 25 000 000 IROP 2 2.1 (IP 9a) 

   1.1.2 0 (+ 

20 000 000 

mimo KPSVL) 

SFRB či 

jiné 

národní 

zdroje 

  

  1.2 1.2.1 3 500 000  OPZ 2 2.1.1 

   1.2.2. V rámci 

alokace 1.2.1 

OPZ 2 2.1.1 

   1.2.3 0    

  1.3 1.3.1 V rámci 

alokace 1.2.1 

OPZ 2 2.1.1 

   1.3.2 V rámci 

alokace 1.2.1 

OPZ 2 2.1.1 

ZADLUŽENOST 1. 1.1. 1.1.1 3 500 000 OPZ 2 2.1.1 

   1.2.1 V rámci 

alokace 1.1.1 

OPZ 2 2.1.1 

  1.2 1.2.1 0    

   1.2.2 V rámci 

alokace 1.1.1 

OPZ 2 2.1.1 

 2. 2.1. 2.1.1 0     

   2.1.2 0    

  2.2 2.2.1 0    

   2.2.2 0    

ZAMĚSTNANOST 1. 1.1 1.1.1 0    

   1.1.2 0    

   1.1.3 0    

  1.2 1.2.1 0    

   1.2.2 0    

   1.2.3 0    

   1.2.4 4 900 000 IROP 2 2.2 (IP 9c) 

   1.2.5 5 000 000 OPZ 2 2.1.2 

OPZ (KPSVL) 

celkem: 

12 000 000   
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IROP (KPSVL) 

celkem: 

29 900 000   

SFRB či jiné 

národní zdroje 

20 000 000   

SPSZ celkem: 61 900 000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prostor pro umístění loga obce -  
  nesmí být větší než logo link OPZ 
 

 

46 

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

 

Příloha 3) 

Souhrn indikátorů SPSZ 

 

 
Název indikátoru 

 
Cílová hodnota Popis indikátoru 

Byty v režimu sociálního 
bydlení 

10  Vznik výstavbou či 
rekonstrukcí; Byty v režimu 
sociálního bydlení ve 
velikostech a uspořádáních 
odpovídajících potřebám CS 

Sociální byty 10  Vznik výstavbou či 
rekonstrukcí; Sociální byty dle 
metodiky SFRB 

Podpora při získání a udržení 
sociálního bydlení 

Podpora 10 rodinám Podpora při získání a udržení 
sociálního bydlení pomocí 
sociální práce v bytech 
k tomuto určených 

Případové platformy 4  Uskutečnění setkání k tématu 
sociálního bydlení 

Přenos dobré praxe 1 Uskutečněná stáž ve vybrané 
lokalitě realizující sociální 
bydlení 

Platforma 1 Fungující platforma k přípravě 
koncepce sociálního bydlení v 
obci 

Dokument Koncepce 
sociálního bydlení 

1 Dokument Koncepce 
sociálního bydlení 

Klienti dluhové poradny 110 Počet klientů dluhové poradny 

Školení k dluhové 
problematice 

4 Absolvovaná školení 
odborných pracovníků poradny 
v tématech dluhové 
problematiky 

Setkání relevantních partnerů 
v obci k oblasti dluhové 
problematiky 

6; 4 Počet oslovených partnerů; 
počet realizovaných setkání 

Oslovené školy 4 Počet oslovených škol pro 
spolupráci v rámci školení 
finanční gramotnosti 

Semináře k finanční 
gramotnosti 

8 Počet realizovaných seminářů 
finanční gramotnosti pro soby 
15-20 let 

Proškolené osoby 120 Počet proškolených osob 15-
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20let v rámci finanční 
gramotnosti 

Oslovení zaměstnavatelé 5 Počet oslovených 
zaměstnavatelů s nabídkou 
podpory zaměstnancům 
s exekucemi či dluhy 

Konzultace 4 Počet realizovaných konzultací 
u zaměstnavatelů pro oblast 
dluhové problematiky 

Zapojené subjekty/osoby 5/10 Oslovené spolupracující 
subjekty/osoby pro program 
podpory zaměstnatelnosti 
znevýhodněných osob na trhu 
práce 

Uchazeči o zaměstnání 40 Počet vybraných UoZ do 
program podpory 
zaměstnatelnosti 
znevýhodněných osob na trhu 
práce 

Semináře/ osoby 6/12 Počet realizovaných seminářů 
programů podpory 
zaměstnatelnosti 
znevýhodněných osob na trhu 
práce; počet klientů 

Organizace 5 Počet oslovených subjektů 
s informacemi o možnostech 
sociálního podnikání 

Zpracovaný projekt 1 Zpracovaný projekt 

Organizace 3 Počet oslovených subjektů 
s žádostí o spolupráci 

Sociální podnik 1 Vybavený sociální podnik 

Osoby 4 Počet zaměstnaných 
znevýhodněných osob v rámci 
sociálního podniku 
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Příloha 4)  

Kontextové indikátory výchozího stavu 

 

Název ukazatele Definice Jednotka Výchozí hodnota 

TRH PRÁCE 

Počet uchazečů v evidenci ÚP Počet uchazečů (celkově a ze 
sociálně vyloučených lokalit - 
pokud lze určit) v evidenci 
úřadu práce v posledním 
kalendářním roce (únor a září 
kvůli sezónnosti); celkem, 
déle než 5 měsíců, déle než 1 
rok, z toho se základním 
vzděláním, muži/ženy 

uchazeč  346 celkově (Odersko) 
175 (Odry) – 
nezaměstnanost 2,75% 
51% muži, 49% ženy 
Se základním vzděláním 
87 (55%) 
Déle než 5 měsíců – 63 
Déle než 12 měsíců - 37 

Počet uchazečů vyřazených 
ze sankčních důvodů z 
evidence ÚP  

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

uchazeč 334 uchazečů s trvalým 
pobytem v Odrách (i 
opakované sankční 
vyřazení uchazečů 
během 3 let) 

Počet uchazečů v evidenci 
ÚP, kteří využili nástrojů APZ 

Počet uchazečů (za celou 
obec), kteří za poslední 
kalendářní rok prošli 
aktivizačními programy 
(rozdělit na VS, APP, VPP, 
SÚPM a podle 
činnosti/oboru/zaměstnavate
le) 

uchazeč - 
účastník 
programu 

6 uchazečů prošlo 
veřejnou službou 
29 míst pro VPP, 13 míst 
SÚPM 

Počet uchazečů v evidenci 
ÚP, kteří úspěšně prošli 
poradenskými a 
tréninkovými programy 

Počet uchazečů (za celou 
obec), kteří za poslední 
kalendářní rok úspěšně prošli 
poradenskými a tréninkovými 
programy (motivace, 
diagnostika, poradenství, 
trénink, zprostředkování) 

uchazeč - 
účastník 
programu 

 X 
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Počet uchazečů v evidenci 
ÚP, kteří dokončili 
rekvalifikace  

Počet uchazečů (za celé 
město), kteří za poslední 
kalendářní rok úspěšně 
dokončili rekvalifikaci 
(programy ÚP, projekty 
dalších organizací), z toho 
muži/ženy, rekvalifikační 
obory (výčet) 

uchazeč - 
účastník kurzu 

 x 

Počet uchazečů v evidenci ÚP 
zařazených do systému 
prostupného zaměstnávání 

Počet uchazečů, kteří za 
poslední kalendářní rok 
postoupili v systému 
prostupného zaměstnávání 
(např. z APP do VPP, nebo z 
VPP do SÚPM nebo 
podporovaného pracovního 
místa/na volný trh/sociální 
firmy/vrátil se ke studiu) 

uchazeč blížící se 
trhu práce 

 x 

Počet dostupných 
aktivizačních míst (vč. 
existence prostupného 
systému) 

Počet míst dostupných za 
poslední kalendářní rok (vč. 
výčtu realizátorů a oborů - 
zvlášť za VS, APP, VPP, SÚPM, 
z toho kolik v rámci 
prostupného systému) 

počet míst v 
rámci APZ, 
systém 
prostupného 
zaměstnávání 
(VS/APP - VPP - 
sociální 
firma/podporova
né místo - volný 
trh) 

 x 

Počet dostupných pracovních 
poradenských a tréninkových 
programů 

Počet programů dostupných 
pro uchazeče ze sociálně 
vyloučených lokalit 
obce/města za poslední 
kalendářní rok (vč. výčtu 
realizátorů a oborů) 

program 
(motivace, 
diagnostika, 
poradenství, 
trénink, 
zprostředkování 
zaměstnání)  

 x 

Počet rekvalifikací Počet rekvalifikačních kurzů 
dostupných pro uchazeče ze 
sociálně vyloučených lokalit 
obce/města za poslední 
kalendářní rok, rekvalifikační 
obor a realizátor 

rekvalifikace  x 

Kapacita pracovních a 
tréninkových programů 

Počet účastníků zařazených 
do programů za poslední 
kalendářní rok. 

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

účastník  x 

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

uchazeč  x 

Počet pracovních míst pro 
nízkokvalifikované 

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

pracovní místo Celkem 278 VM, z toho 
247 pro základní 
vzdělání 

Počet nových pracovních 
míst (jen výstupní ukazatel) 

Počet nových pracovních míst 
v rámci projektů SPSZ. 

pracovní místo  4 

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

sociální podnik  Vstupní 1 (Stavzem od 
2009 – ukončil činnost) 

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

pracovní místo Vstupní 0 

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

produkt 

 Vstupní 0 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ  
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Počet příjemců 
příspěvků/dávek 

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

dávek  Příspěvek na živobytí 
74 
Doplatek na bydlení 42 
MOP 1-5 

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

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

uživatel  37 

Počet osob zapojených do 
komunitních aktivit 

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

osoba  0 
 
  

Počet případů rodin řešených 
OSPOD 

Počet případů rodin řešených 
OSOD za poslední kalendářní 
rok, z toho počet nových 
případů. 

rodina  27/6 

Počet případů rodin s 
nařízeným soudním 
dohledem 

Počet případů rodin s 
nařízeným soudním 
dohledem za poslední 
kalendářní rok, z toho počet 
nových případů. 

rodina  1/0 

Počet rodin, jimž OPSPOD  
uložil sankce 

Počet rodin s uloženými 
sankcemi, počet a druh sankcí 
uložených OSPOD za poslední 
kalendářní rok. 

rodina  0 

Počet rodin s nařízeným 
předběžným opatřením 

Počet rodin ze sociálně 
vyloučených lokalit s 
nařízeným předběžným 
opatřením za poslední 
kalendářní rok. 

rodina  1 
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Počet rodin, v nichž byla 
nařízena ústavní výchova, 
umístění do 
ústavní/náhradní/příbuzensk
é péče 

Počet rodin, v nichž byla 
nařízena ústavní výchova, 
umístění do 
ústavní/náhradní/příbuzensk
é péče za poslední kalendářní 
rok. 

rodina  0 

Počet rodin, jimž bylo dítě 
navráceno zpět do péče 

Počet rodin, jimž bylo dítě 
navráceno zpět do péče za 
poslední kalendářní rok. 

rodina  0 

Počet rodin, jimž byly 
pozastaveny sankce, soudní 
dohled apod. 

Počet rodin za poslední 
kalendářní rok, jimž byly 
pozastaveny sankce, soudní 
dohled apod. 

rodina  0 

Počet rodin, které využily 
služby na podporu ohrožené 
rodiny ke změně. 

Počet osob/rodin, které 
využívají služby ke změně. Za 
poslední kalendářní rok. 

rodina  12 

Počet rodin, které využily 
možnosti řešení své situace v 
rámci případové/rodinné 
konference 

Počet rodin, které se účastnily 
případových a rodinných 
konferencí za poslední 
kalendářní rok 

rodina  2 

Počet dlužníků/zadlužených 
domácností 

Kvalifikovaný odhad podílu 
zadlužených obyvatel SVL (dle 
situační analýzy), počet 
klientů dluhových poraden, 
počet domácností v exekuci, 
počet dlužníků vůči městu (na 
nájemném, odpadech, MHD). 
Za poslední kalendářní rok. 

dlužník/zadlužen
á domácnost 

 335 klientů dluhové 
poradny (2016-2018) 
1006 osob v exekuci 

Výše dluhů podle 
jednotlivých typů 

Výše dluhů obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit (na 
nájemném, za odpady, 
rozpětí zadlužení podle 
situační analýzy atd.) za 
poslední kalendářní rok. 

Kč  2-2,5 mil na nájemném 

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

Počet osob/domácností se 
splátkovými 
kalendáři/instituty zvláštního 
příjemce za poslední 
kalendářní rok. 

osoba/domácnos
t se splátkovým 
kalendářem/insti
tutem zvláštního 
příjemce 

 x 
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Počet osob/rodin, které 
využívají odborného 
sociálního 
poradenství/dluhového 
poradenství 

Počet osob/rodin, které 
využívají dluhového 
poradenství (podle 
poskytovatelů a typu 
poradny) za poslední 
kalendářní rok. 

 
 335 klientů dluhové 
poradny (2016-2018) 
55 návrhů na oddlužení 

Počet osob/rodin, které 
využívají programy finanční 
gramotnosti 

Počet osob/rodin, které 
využívají programy finanční 
gramotnosti za poslední 
kalendářní rok. 

osoba/domácnos
t 

 x 

Počet vyhovujících objektů, v 
nichž se poskytují sociální 
služby 

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

objekt  7 

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

sociální služba Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s. Klub 
Zvoneček - Centrum 
denních služeb; Sociálně 
aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 
Charita Odry - Odborné 
sociální poradenství 
zaměřené na dluhovou 
problematiku;  
Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
Manhattan Odry;  
Městská nemocnice Odr 
Pečovatelská služba; 
Denní stacionář 
Domov Odry p.o. – 
domov pro seniory; 
Domov se zvláštním 
režimem; 
Městská nemocnice 
Odry  

Počet občanských inciativ 
organizovaných s podporou 
komunitní práce 

Počet iniciativ, akcí, setkání 
apod., které si občané zcela 
nebo z velké části organizují 
sami (včetně výčtu), za 
poslední kalendářní rok. 

iniciativa  0 
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Počet programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství 

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

program  1 (Charita Odry) 

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

uživatel/kontakt/
intervence/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/roční 
kapacita) 

 Asociace rodičů a 
přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, 
z.s. Klub Zvoneček - 
Centrum denních služeb 
– 24 klientů ambulantní 
formy (okamžitá kap.) 
Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s. Klub 
Zvoneček - Sociálně 
aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi – 20 
klientů ambulantní/20 
klientů terénní forma 
(okamžitá kap.) 
Charita Odry - Odborné 
sociální poradenství 
zaměřené na dluhovou 
problematiku – 2 
intervence (okamžitá 
kap.)/8 intervencí 
(celková denní kap.); 
Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
Manhattan Odry – 12 
klientů (okamžitá 
kap.)/30 klientů 
(celková denní kap.);  
Pečovatelská služba – 
11 klientů (max 
dopolední kap.)/ 
3klienti (max. odpolední 
kap.); Denní stacionář – 
12 klientů (ambulantní 
forma) 
Domov Odry p.o. – 
domov pro seniory – 66 
lůžek (pobyt. forma); 
Domov se zvláštním 
režimem – 11 lůžek 
(pobyt. forma) 
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Kapacita občanských inciativ 
organizovaných s podporou 
komunitní práce 

Kapacita iniciativ, akcí, 
setkání apod., které si občané 
zcela nebo z velké části 
organizují sami v posledním 
kalendářním roce. 

osoba  0 

Počet 
kontaktů/návštěv/intervencí
/klientů OSPOD v 
domácnostech 

Počet 
kontaktů/návštěv/intervencí/
klientů OSPOD (z toho z 
důvodu zdravotního ohrožení 
dítěte) v posledním 
kalendářním roce. 

kontakt/návštěv
a/intervence 

 48/2 

Počet případových a 
rodinných konferencí 

Počet případových a 
rodinných konferencí se 
sociálně vyloučenými 
rodinami za poslední 
kalendářní rok 

konference  3 

Kapacita programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství 

Kapacita programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství za poslední 
kalendářní rok 

kontakt/osoba/z
akázka 

 Dluhová poradna - 335 
klientů od 2015 (včetně 
okolních obcí) 

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

produkt Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb 2018-
2021 
 
Revize Strategického 
plánu sociálního 
vyloučení 2019-2021 
 
Situační analýza 2019 

BYDLENÍ  

Počet dávek na bydlení Počet dávek (příspěvků a 
doplatků) na bydlení v obci za 
poslední kalendářní rok.  

dávek Příspěvek na živobytí 74 
Doplatek na bydlení 42  

Výše vyplacených dávek na 
bydlení 

Výše vyplacených dávek 
(příspěvků a doplatků) na 
bydlení za poslední 
kalendářní rok.  

Kč  x 

Počet osob/rodin, které 
přišly o bydlení 

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

osoba/rodina  x 
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Počet osob/rodin bez 
domova nebo kterým hrozí 
ztráta bydlení 

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

osoba/rodina  x 

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

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

osoba/rodina  x 

Počet osob/rodin, u kterých 
bylo zamezeno ztrátě bydlení 

Počet osob/rodin, kterým se 
podařilo v posledním 
kalendářním roce bydlení si 
udržet (pomocí preventivního 
nástroje např. splátkového 
kalendáře nebo vstupu do 
programu tréninkového 
bydlení s dohodnutým 
splácením dluhu apod.) 

osoba/rodina  x 

Počet programů 
podporovaného/prostupnéh
o bydlení 

Počet programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení v posledním 
kalendářním roce (vč. výčtu, 
charakteristiky, realizátorů, 
cílových skupin). 

program  N/A 

Počet programů domovnictví 
a domovních samospráv 

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

program  0 
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Počet sociálních služeb 
zaměřených na krizi bydlení 

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

služba  1 – Sociální poradna 
Charita Odry 

Počet poskytovatelů 
krizového bydlení 

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

objekt  1 (Stanice pomoci - 
Charita Odry) – 15 
klientů (3 
pravidelně)/145 
kontaktů (110 
pravidelných) za rok 
2017 

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

objekt/byt  1 městská ubytovna 

Kapacita programů 
podporovaného/prostupnéh
o bydlení 

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

uživatel  N/A 

Kapacita programů 
domovnictví a domovních 
samospráv 

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

účastník  0 
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Kapacita sociálních služeb 
zaměřených na krizi bydlení 

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

uživatel  x 

Kapacita sociálních bytů 
podle jednotlivých kategorií 

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

osoba/rodina  0 

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

osoba/rodina  75 bytů městská 
ubytovna + 2 další 
soukromé objekty 
neznámé kapacity 

Počet domů/bytů 
vyžadujících rekonstrukci 

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

dům/byt  x 

Počet sociálních bytů podle 
jednotlivých kategorií 

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

byt 12 bytů celkem + 2 
„sociální pokoje“ na 
městské ubytovně 

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

produkt  0/1 
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PREVENCE KRIMINALITY  

Počet pachatelů trestných 
činů  

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

pachatel  804 přestupků za rok 
2018. Celkový počet. 

Počet trestných činů a 
přestupků 

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

trestný 
čin/přestupek 

 Občanské soužití 14 
Majetkové přestupky 7 
 
Počet trestných činů na 
území města Oder za 
rok 2018:  
Trestné činy ve 
služ.obvodu Odry: 119  
Obecná TČ 65 Násilmá 
TČ 20 Mravnostní TČ 0 
Majetková TČ 27 
(vloupání 4, krádeže 13) 
Ostatní TČ 10 
Hospodářská TČ 28 
Zbývající TČ 26   

Počet navrátilců z výkonu 
trestu odnětí svobody 

Počet navrátilců z výkonu 
trestu odnětí svobody za 
poslední kalendářní rok 

počet navrátilců  X  

Počet případů dětí a mladých 
lidí řešených sociálním 
kurátorem, etopedem, 
psychologem nebo 
pedagogem. 

Počet případů dětí a mladých 
lidé ze sociálně vyloučených 
lokalit řešených sociálním 
kurátorem, etopedem, 
psychologem a pedagogem za 
poslední kalendářní rok. 

případ  23 

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

podíl  2 

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

počet zařízení  x 
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Počet programů prevence 
kriminality 

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

program  
0 

Počet probačních a 
mediačních programů 

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

program  x 
0 

Kapacita programů prevence 
kriminality 

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

osoba/akce/…  Pobytové aktivity pro 
děti ze SVL 

Kapacita probačních a 
mediačních programů 

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

osoba  x 
0 

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

produkt  1 - Plán prevence 
kriminality 2016-2018 
1- Plán prevence 
kriminality 2019-2021 
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