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Vážení obyvatelé Českých Velenic,
do rukou se Vám dostává Strategický plán sociálního začleňování, který je prvním dokumentem
zaměřeným na kvalitu života a vzájemného soužití ve městě. Plán je výsledkem více než roční
spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování a obsahuje sadu opatření, která mohou
napomoci nejen těm, kdo jsou ohroženi sociálním vyloučením, ale i celé místní komunitě.
Město České Velenice přistoupilo k sociálnímu začleňování s podporou Agentury pro sociální
začleňování v červenci 2014. Aktivní přístup představitelů města k sociálnímu začleňování je projevem
odpovědnosti za kvalitu soužití obyvatel, prevencí nečekaných obtíží a neúčelných kroků.
Sociální vyloučení je životní situace, do které se může dostat prakticky každý z nás – prvotním
impulsem může být náhlá ztráta zaměstnání, zpoždění jedné splátky účtu za telefon, změna majitele
domu a nájemních podmínek, nečekané výdaje na zdravotní péči o člena rodiny, rozpad rodiny, apod.
Pro jednotlivce nebo rodinu je obtížné situaci bez pomoci řešit, může dojít dalšímu nárůstu dluhů,
přestěhování do nevyhovujících prostor, zanedbání přípravy do školy a školní docházky dětí,
neporozumění složitým úředním dokumentům, postupné izolaci z původních společenských skupin
nebo dokonce k existenční trestné činnosti.
Cílem sociálního začleňování není podpora jedné společenské skupiny, ale vytvoření takových
podmínek soužití, ve kterých má každý příležitost zajistit si odpovídající životní podmínky.
Opatření, která jsou obsažena ve Strategickém plánu sociálního začleňování České Velenice, pokrývají
základní potřeby – rodinu, včetně péče o děti a vzdělávání, bydlení, zaměstnávání, bezpečnost a
zastřešující oblast sociálních služeb. Všechna opatření jsou vzájemně provázána, protože situaci
sociálního vyloučení je třeba řešit komplexně – podpora při návratu do zaměstnání se neobejde bez
podpory při řešení dluhů, které obvykle výrazně krátí výplatu a demotivují tak klienta k zapojení do
pracovního procesu.
Cílem strategického plánu je zavést do Českých Velenic základní služby, které zde doposud chyběly:
terénní práci (pracovníka, který bude zjišťovat potřeby obyvatel přímo v místě, kde bydlí), dluhovou a
občanskou poradnu, poradce pro oblast bydlení a zaměstnávání, a dále služby pro osoby ohrožené
drogami, prostitucí nebo gamblingem. Pro rodiny s dětmi bude k dispozici sociálně – aktivizační
služba, poradenství týkající se vzdělávání, doučování dětí a zařízení pro trávení volného času dětí.
Bude zřízeno sociální bydlení podporované službami, bezpečnost obyvatel bude zvýšena preventivními
programy. Všechny nové služby budou přednostně financovány ze zdrojů Evropské unie, do budoucna
se je ideálně podaří zařadit do dlouhodobé podpory státní dotací.
Sociální začleňování v Českých Velenicích zpracováním plánu nekončí – jedná se o živý proces, který
pokračuje podle toho, jak se vyvíjí situace ve městě a potřeby obyvatel. Je tedy důležité, aby i nadále
byla zachována otevřená diskuze mezi představiteli města, místních institucí a obyvateli o
podmínkách vzájemného soužití.
Všem zároveň děkuji za zájem o sociální začleňování a nasazení, jaké jste věnovali dosavadní
spolupráci. Věřím, že její výsledky budou prospěšné všem.

Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta města
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I.

ÚVOD

Sociální začleňování
Sociální začleňování je procesem vyrovnávání příležitostí pro osoby v různé míře ohrožené sociálním
vyloučením. Vzhledem k tomu, že sociální vyloučení je složitou životní situací zahrnující řadu
vzájemně provázaných problémů, je i jeho prevenci nebo řešení třeba pojímat komplexně a
koordinovaně.
Agentura pro sociální začleňování vyvinula na základě dlouhodobého působení v sociálně
vyloučených lokalitách metodiku sociálního začleňování. Postup spočívá v důkladném zmapování
situace v lokalitě, navázání relevantních partnerů ze všech cílových skupin (obvykle zástupci města,
místních institucí, nestátních organizací/poskytovatelů služeb a samotných obyvatel města, resp.
SVL). Vzájemnou spoluprací v rámci lokálního partnerství a pracovních skupin (zpravidla tematických,
obvykle k tématu bydlení, zaměstnávání, bezpečnosti, vzdělávání, péče o děti a sociálních služeb)
jsou definovány cíle a priority procesu začleňování, ty jsou následně dále rozpracovány do
konkrétních opatření. Přiřazením termínů naplnění a finančních zdrojů je sestaven strategický plán
sociálního začleňování dané obce.Plán je následně realizován, revidován a aktualizován. Nedílnou
součástí sociálního začleňování je komunikace procesu se širokou veřejností, jejíž postoj (a tím i vliv
na politické postoje představitelů obce) je pro implementaci začleňujících opatření zásadní.
Sociální začleňování, stejně jako sociální vyloučení, je živým procesem – situace v lokalitě, stejně jako
velikost cílové skupiny se neustále mění. Opatření přijímaná v rámci sociálního začleňování tedy musí
být otevřená, s dlouhodobým dopadem.
Agentura pro sociální začleňování
Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování.
Podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům
rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu
celé obce/města a všech jejích občanů.Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni
tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup a
propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.
Agentura pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech:
•
•
•

v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního
bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby
v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských
dotačních programů a dalších zdrojů;
v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální
začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti
legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.

Agentura vstupuje do spolupráce s obcemi na základě jejich žádosti a posouzení relevance sociálního
vyloučení a přístupu obce. Spolupráce s Agenturou neklade na obce žádné finanční nároky. Činnost
Agentury je z více než 90% financována ze zdrojů Evropské unie. Agentura je součástí Úřadu vlády ČR.
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Koordinovaný přístup 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 Agentury pro sociální začleňování
(dále „Agentura“).
KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle
prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství, přes sestavení
Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování.
Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných
(vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura
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
specifického mechanismu financování z prostředků ESIF.
Město České Velenice přistoupilo ke KPSVL podpisem memoranda 1. července 2015.

Lokální partnerství a pracovní skupiny v Českých Velenicích
Lokální partnerství v Českých Velenicích bylo ustaveno v srpnu, resp. v říjnu (s ohledem na komunální
volby) 2014. Prvotním oslovením představitelů města byla dohodnuta role starosty, místostarosty a
tajemnice městského úřadu, a byli vytipováni zástupci úřadu, do jejichž kompetence spadá některé
z řešených témat (např. bydlení, dluhy). Dále byly osloveny místní instituce: základní a střední škola,
mateřské školy, městská policie, koordinátorka komunitního centra, vedoucí mateřského centra,
zástupkyně pracovní agentury, a další instituce s dosahem do Českých Velenic: státní policie
v Suchdolu nad Lužnicí, Probační a mediační služba Jindřichův Hradec, Městský úřad Třeboň, Odbor
školství a sociálních věcí, Úřad práce Třeboň, krajský romský koordinátor. Jako zástupci neziskových
organizací byli přizváni oba (externí) poskytovatelé služeb působící v lokalitě, mimoto účast přijala
nezávislá supervizorka.
Vzhledem k velikosti města tak byly ke spolupráci přizvány prakticky všechny místní instituce a
organizace. Poté, co byla v Českých Velenicích zavedena funkce terénní pracovnice, stala se též
členkou lokálního partnerství. Lokální partnerství je od počátku otevřeno účasti dalších členů nebo
hostů.
Jednání lokálního partnerství bylo upraveno jednacím řádem. Rozhodování probíhalo formou
konsenzu, kdy hlasy všech účastníků byly rovnocenné. Rozhodnutí lokálního partnerství se týkala
zejména výstupů činnosti pracovních skupin, záměru dotačních programů a návrhu SPSZ.
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Lokální partnerství České Velenice – seznam členů
Jméno
J. Slíva
P. Chabiniok
H. Dvořáková
J. Hofbauerová
K. Vopelka
O. Kučera
M. Elsterová
M. Struska
L. Císařová
K. Žajdlíková
D. Melhubová
T. Havel, M. Týmal
P. Martíšková
R. Slivka
P. Ševčík, M. Čalkovský
E. Dytrichová, J. Sedláčková, A. Šedivá
E. Lindová
K. Šubrt
L. Bicková
T. Awanová Procházková

instituce
starosta města
místostarosta města
tajemnice
hospodářsko-správní odbor MěÚ
majetkový odbor MěÚ
ředitel ZŠ a MŠ
ředitelka SŠ
Městská policie
Mateřské centrum Piškůtek
Česko-rakouské centrum
Pracovní agentura
Metha, o.s.
Rozkoš bez Rizika
Krajský romský koordinátor
Policie ČR
OSPOD Třeboň
Úřad práce ČR
Probační a mediační služba J. Hradec
supervizorka
terénní pracovnice

V rámci lokálního partnerství v Českých Velenicích byly ustaveny 4 tematické pracovní skupiny:
Rodina (včetně vzdělávání), Zaměstnanost, Bydlení a Bezpečnost. Průřezovými tématy potom bylo
určeno Zadlužení a Sociální služby.
Pracovní skupiny – seznam členů
pracovní skupina
Rodina
Zaměstnanost
Bydlení
Bezpečnost

Členové
H. Dvořáková, E. Dytrichová, J. Sedláčková,
A. Šedivá, O. Kučera, M. Elsterová, L. Císařová, K.
Žajdlíková, T. Awanová
H. Dvořáková, P. Chabiniok, J. Hofbauerová, D.
Melhubová, E. Lindová
H. Dvořáková, P. Chabiniok, J. Hofbauerová, K.
Vopelka,
H. Dvořáková, M. Struska, P. Ševčík, M.
Čalkovský, T. Havel, M. Týmal, P. Martíšková, K.
Šubrt

Zapojení veřejnosti probíhalo jednak opakovanou otevřenou výzvou k zapojení do činnosti
pracovních skupin a/nebo lokálního partnerství, jednak pravidelným zveřejňováním informací o
průběhu strategického plánování v místním tisku. V květnu 2015 se uskutečnilo veřejné setkání, kde
byl prezentován dosavadní vývoj strategického plánování a prvotní návrh priorit a opatření.
Významným prostředníkem názoru obyvatel SVL se stala terénní pracovnice, která v lokalitě působí
od března 2015.

7
Strategický plán sociálního začleňování v Českých Velenicích
Strategický plán sociálního začleňování v Českých Velenicích byl vytvářen od podzimu 2014. V rámci
analytické fáze byla provedena analýza dostupných informací (mikroanalýza 2013, Komunitní plán
sociálních služeb Třeboňsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje), byly
shromažďovány tematické informace a podklady od členů pracovních skupin a lokálního partnerství a
od prosince 2014 do března 2015 probíhala podrobná situační analýza, jejíž součástí byly mimo jiné
polostrukturované rozhovory s obyvateli sociálně vyloučených lokalit.
Na základě shromážděných podkladů byly definovány priority pro čtyři tematické oblasti schválené
v rámci pracovních skupin. Priority byly dále představeny lokálnímu partnerství a veřejnosti (včetně
obyvatel SVL) na veřejném setkání v květnu 2015, kde bylo mimo jiné možné vznášet doplňující
dotazy a připomínky v rámci prezentace nebo písemnou formou do připravených listů.
Vymezení cílů a opatření pro jednotlivé priority se nesetkalo, vzhledem k dosavadní absenci
veškerých služeb, s překážkami. Základní otázka vyvstala při identifikaci možných realizátorů služeb,
kterých je v obci nedostatek. Byla proto navázána předběžná komunikace s poskytovateli služeb v
okolních městech (překážkou v poskytování služeb do Českých Velenic byla doposud především
vzdálenost, kdy jsou nejbližší dostupné služby vzdáleny cca 60 km).
Přehled zjištěných nedostatků a navrhovaných řešení v rámci SPSZ
Podrobný popis situace v Českých Velenicích je uveden níže, na tomto místě je popsán kontext
procesu zjištění potřeb obyvatel města a návrhu přijatých opatření.
S ohledem na východisko téměř úplné absence služeb v Českých Velenicích bude prvním krokem
zřízení základních podpůrných služeb – terénní práce, poradenství, specializovaných poradenských
služeb (drogy a prostituce) a odborné služby pro oblast bydlení a zaměstnávání. Potřeby ohrožených
rodin budou zároveň pokryty sociálně – aktivizační službou pro rodiny s dětmi, systémem podpory
vzdělávání a službou pro zajištění volného času dětí. Budou zavedena preventivní bezpečnostní
opatření.
Všechny služby budou vzájemně provázány a koordinovány, čímž bude zachována pozice města i
v případech, kdy budou služby zajišťovány externími poskytovateli.
V průběhu realizace služeb budou zpracovány projekty investičních aktivit (rekonstrukce zázemí
sociálních služeb a rekonstrukce sociálních bytů), následovat bude jejich realizace.
Níže je uveden stručný přehled základních zjištěných nedostatků (podrobněji viz návrhová část SPSZ):

Základní zjištěné nedostatky
Nedostatek poradenských
a terénních služeb

nedostatek pracovních
příležitostí, nedostupnost
vyhovujícího bydelní

nedostatečná příprava do
školy, předčasné ukončení
vzdělání

riziková místa a situace,
latence kriminální činnosti

Nedostatek možností pro
vhodné trávení volného
času
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Následující schéma ukazuje souhrn základních opatření tak, jak budou realizována ve vzájemné vazbě
a koordinaci (pozn.: schéma nevyjadřuje časové hledisko realizace):
Koordinace služeb

terénní pracovník

dluhová a občanská
poradna

poradce bydlení

poradce
zaměstnávání

volnočasové a
preventivní aktivity

realizace specializovaných služeb
sociálně - aktivizační
služba pro rodiny s
dětmi

doučování,
motivační a
adaptační programy

preventivní
programy, služba
pomoci obětem TČ

motivační programy,
práce na zkoušku,
APZ

doučování,
motivační a
adaptační programy

budování prostor pro realizaci služeb
vybudování zázemí
pro služby

rekonstrukce cvičné
kuchyně

vybudování
sociálních bytů

realizace venkovních
prostor pro volný čas
dětí a mládeže

vybudování NZDM

KooKooorKooKoordinace služebKoordinace

zavedení základních terénních a poradenských služeb
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II.

ANALYTICKÁ ČÁST

Kvalitativní a kvantitativní analýza lokality
Níže uvedené informace vycházejí převážně ze situační analýzy provedené v Českých Velenicích na
konci roku 2014 a začátku roku 2015. Podrobné informace týkající se jednotlivých oblastí SPSZ jsou
součástí příslušných tematických kapitol.
Město České Velenice leží na hranici s rakouským městem Gműnd v okrese Jindřichův Hradec
v Jihočeském kraji. Město spadá do správního obvoduobce s rozšířenou působností Třeboň. Počet
obyvatel byl ke dni 31. 12. 2013 celkem 3407 (RIS 2013), počet obyvatel v lednu roku 2015 byl 3598
(matrika, web města). Počet obyvatel v posledních pěti letech mírně stoupá.
Město bylo významně spojeno s železniční dopravou a strojírenským průmyslem, bylo důležitým
železničním uzlem rakouské monarchie, později místem opraven železničních strojů. Město bylo před
rokem 1989 součástí hraničního pásma a byl zde omezen pohyb jak obyvatel, tak služeb. Místní
obyvatelé byli zaměstnaní ve státních podnicích, zejména v Dílnách ČSD. Příhraniční charakter města
determinuje jeho ráz i v současné době, kdy se obyvatelé působící ve službách zaměřují na rakouské
spotřebitele. Město spolupracuje s městem Gműnd a již v roce 1995 byla vytvořena společná
průmyslová zóna na obou stranách státních hranic. Obyvatelé města se v souvislosti s hranicemi
s Rakouskem a vzhledem k odlišné legislativě v obou zemích od devadesátých let 20. století
dlouhodobě potýkali s několika problémy – s rozšířením heren a herních automatů, s nabízením
sexuálních služeb na veřejnosti a s dočasnou přeshraniční migrací. Herny vedení města omezilo
vyhláškou č. 4/2011, nabízení sexuálních služeb vyhláškou č. 2 v roce 2012 a přeshraniční migrace
podle místních ustala v roce 2007 vstupem ČR do Schengenského prostoru.
Identifikace sociálně vyloučených lokalit
Identifikace sociálně vyloučených lokalit není ve městě České Velenice jednoznačná. Z pohledu
pracovníků OSPOD sídlících v Třeboni, zaměstnanců neziskových organizací, ředitelky střední školy či
některých oslovených obyvatel obce jsou celé České Velenice pojímány jako do jisté míry vyloučená
lokalita v regionu Třeboňska. Je to dáno zejména příhraničním charakterem města a nedostatkem
center a služeb, za kterými by do obce pravidelně jezdili i obyvatelé z méně okrajových měst a obcí
z české strany hranic (v této souvislosti nepočítáme sezónní turistický ruch). Dále je některými
obyvateli bydlení ve Velenicích spojeno s pocitem studu, který zakoušejí právě ti, kteří jsou se
symbolicky negativně označovaným místem fyzicky spojeni.Tzv. Gabalovou zprávou z roku 2006 byla
v Českých Velenicích identifikována jedna sociálně vyloučená lokalita (tři sousedící domy na
Vitorazské ulici). Aktualizovanou Gabalovou zprávou z roku 2015 jsou v Českých Velenicích vymezeny
lokality čtyři, což odpovídá zjišťování v rámci analytické části strategického plánování.
V obci jsme identifikovali celkem 4 oblasti, které nazýváme lokalitami A, B, C, D. Jde o jeden a více
domů v identifikovaných oblastech, kde žijí obyvatelé ve špatných hygienických podmínkách, za
nestandartních podmínek k bydlení či v dočasném bydlení. Může jít také o místa, kde žije více lidí
potýkající se s ekonomickými problémy (nezaměstnanost, dluhy). V těchto lokalitách žije odhadem
115 obyvatel včetně dětí (celkový počet obyvatel žijících v obci a potýkajících se s ekonomickými
problémy je cca 110 – 150 vč. dětí, celkem 186 nezaměstnaných bylo ke dni 27. 11. 2014 v evidenci
úřadu práce).
Kromě míst, kde žijí lidé ve špatných hygienických podmínkách, za nestandartních podmínek
k bydlení, v dočasných ubytovacích prostorách (ubytovny), nebo za jiných okolností, které mohou
znamenat ohrožení jistoty bydlení a v důsledku i ztrátu bydlení, byla dále posouzena ekonomická
aktivita obyvatel lokalit a symbolické vyloučení v obci. Místa lokalizovaná jako SVL jsou historicky
využívána k ubytovávání sociálně znevýhodněných obyvatel obce (v současné době byty a prostory
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k ubytování obývá odhadem celkem 115 občanů vč. dětí). Nájemci těchto bytů a nemovitostí jsou
z větší části nezaměstnaní a potýkají se s obecnými předsudky. Další obyvatelé žijící v jednotlivých
bytech v jiných částech města tvoří zbylých přibližně 35 obyvatel, Romů (tj. cca 10 domácností)
potýkajícím se s nízkou ekonomickou soběstačností.
V Českých Velenicích jsou v současné době na prodej celkem tři budovy s více bytovými jednotkami
(celkem minimálně 12 bytů) a záměry potenciálních kupců mohou být různé. V roce 2013 obývalo
nájemní byty v rodinných a bytových domech celkem 169 domácností (bez bytů SVL a bytů ve
vlastnictví obce). V současné době několik vlastníků bytů pronajímá své byty na sídlišti romským nebo
sociálně znevýhodněným rodinám (rozhovory obyvatelé). Jde o jednotlivce ve vchodech do
panelových domů. Podle obyvatel sídlišť o některých romských obyvatelích sídlišť „o nich ani nevíte.
Po jiných ale zůstane plný sklep krámů.“ (rozhovor obyvatelka, 2014). Je otevřené, zda budou
majitelé těchto bytů v budoucnu hledat nové nájemníky.
Seznam míst s obyvateli sociálně vyloučených lokalit.
A) Vitorazská č. p. 80, 89, 90, 91.
B) Vitorazská č. p. 27, 41, Besední č. p. 70
C) Vitorazská č. p. 53 (Namong)
D) Štefánikova č. p. 371 (Pfaulen Park)

Obrázek č. 1 (Zdroj: googlemaps.com, Situační analýza)

11
Podíl počtu obyvatel lokalit A, B, C, D na celkovém počtu obyvatel Českých Velenic je 4 %. Podíl
nezaměstnaných obyvatel lokalit A, B, C, D na celkovém počtu nezaměstnaných v Českých Velenicích
byl v roce 2013 celkem 18 %. Nezaměstnanost se týká širokého spektra obyvatel Českých Velenic.
Nabídka pracovních pozic je zejména pro kvalifikované dělníky a nikoliv pro nekvalifikované či nízko
kvalifikované obyvatele. Problémy se získáním zaměstnání měly dále matky po mateřské dovolené,
které neměly zajištěné hlídání dětí (práce ve firmách bývají na směny) a lidé starší 50 let. Na
rekvalifikaci byli v roce 2014 umístěni pouze 2 nezaměstnaní obyvatelé Českých Velenic, v roce 2015
se jednalo o 12 osob. Některé firmy úzce spolupracují s místní střední školou, jejímž absolventům
(zejména maturitních oborů) nabízejí stipendia, stáže a pracovní místa. Škola má problémy s vysokou
absencí žáků – jeden učňovský obor v roce 2014 dokončilo jen 15 % žáků. V obci je vybudován
Hospodářský park, ve kterém sídlí zejména firmy zajišťující práci kvalifikovaným dělníkům a v roce
2015 plánuje přesunout svou výrobu do Hospodářského parku další firma, která bude najímat ženy
(vytvoří cca 100 pracovních míst). Veřejně prospěšné práce využívá město pro čtyři zaměstnance.
Tuto formu zaměstnávání nekvalifikovaných obyvatel může město rozšířit na úpravu zeleně a dále na
opravu bytů a domů v majetku města.
Třetina obyvatel lokalit tvořili jednotlivci či páry, třetinu tvořily 3 – 4 členné domácnosti a třetinu
vícečetné domácnosti. Pouze 8 % obyvatel lokalit starších 15 let mělo výuční list, 70 % obyvatel mělo
ukončené základní vzdělávání a 22 % praktickou školu. Většina obyvatel lokalit spadá pod kategorii
KZAM9 (tedy nekvalifikovanou pracovní sílu). Obyvatelé lokalit se potýkali se zadlužeností – dluží na
nájemném a odvozu odpadu a na poplatku ze psa vůči městu České Velenice, dluží za půjčky a dále za
pokuty za pití alkoholu na veřejnosti (udělené přestupkovou komisí). Poplatky za psy hradí obyvatelé
lokalit ve stejné výši jako obyvatelé sídliště – tedy o cca 87 % vyšší, než hradí obyvatelé rodinných
domů. Celkem 58 % domácností uvedlo, že má dluh (17 % z nich dlužilo do 50 000,- Kč) a 34 %
obyvatel lokalit uvedlo, že žádný dluh nemají.
V oblasti vzdělávání chybí v obci přípravný ročník při ZŠ. Žáci, kteří nechodili do mateřské školy, po
domluvě s ředitelem školy opakují první ročník. V roce 2014 opakovalo první ročník celkem 5 žáků.
Některé problémy třídního kolektivu a náznaky šikany se na škole vyskytují, vedení školy si v těchto
situacích zve odborníky, kteří jim pomáhají situaci řešit. Škola v současné chvíli vzdělává celkem 14
žáků s individuálním vzdělávacím programem, ale podle ředitele je polovina žáků školy ohrožena
školním neúspěchem. Základní školu dlouhodobě nenavštěvují pracovníci pedagogicko-psychologické
poradny, kteří by měli školu navštívit dvakrát do roka. Nabídka volnočasových aktivit v rámci školy je
pestrá. Přesto jsou podle pracovnic sociálního odboru v Třeboni největším problémem děti od 8 do
15 let, které nenavštěvují žádný kroužek a ve svém volném čase se pohybují se na ulicích a
experimentují s návykovými látkami. Podle oslovených institucionálních aktérů a obyvatel lokalit ve
městě České Velenice zcela chybí služby poradenství, aktivity pro mládež do 15 let a dobudovaná
infrastruktura dětských hřišť.
V obci provozuje svoji praxi zubař, který si účtuje vysoké ceny za plomby. Lidé proto dojíždějí za
zubařem do okolních obcí. Ve městě žijí drogově závislí obyvatelé, kteří potřebují servis výměny
injekčního materiálu. Ten jim poskytuje organizace METHA o. s. V roce 2013 měla organizace 25
klientů, v roce 2014 to bylo o polovinu méně klientů závislých na drogách (zejména pervitinu). Podle
obyvatel lokalit jsou drogy rozšířeným fenoménem a celkem 42 % obyvatel lokalit uvedlo, že by se
mělo město zabývat řešením situace osob závislých na pervitinu a alkoholu (pomocí, nikoliv
penalizováním). Na ulici působí podle strážníků městské policie celkem 4 – 5 prostitutek, podle
sociální pracovnice se cca 6 – 7 žen živí prostitucí mimo veřejné domy. Tyto ženy bydlí v různých
částech města. Organizace Rozkoš bez rizika o. s. v současné době pracuje pouze s ženami, které
působily ve veřejných domech. Kontakt na ženy z „ulice“ pracovníci organizace ztratili vlivem vyhlášky
zakazující nabízení sexuálních služeb na veřejnosti (tyto ženy také vypadly z preventivního programu pravidelného testování na přenosné choroby).
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Vyhláška zakazující nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích má sice mnohá pozitiva
pro fungování veřejného prostoru města, má také negativní důsledky na samotné sexuální
pracovnice. Město spolupracuje s HG security, která má za úkol monitorovat přestupky obecních
vyhlášek. Služba je podle místních obyvatel efektivní, u mnohých obyvatel se setkává
s nepochopením (obyvatel sídliště, zaměstnanců městského úřadu, obyvatel lokalit).
Ve městě zcela chybí sociální služby (vyjma harm reduction) zaměřené na poradenství, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro děti od 8 do 15 let a starší atd. Ve městě chybí
infrastruktura zaměřená na neorganizované trávení volného času (lavičky, odpadkové koše, dětská
hřiště, úprava městské zeleně).
Oblast bydlení a hygienické podmínky bydlení jsou nejproblematičtějšími oblastmi, které řeší rodiny
bydlící v lokalitách A, B, C, D, stejně jako rodiny žijící mimo tyto lokality. Město disponuje 248 byty,
byty se však uvolňují postupně a v jen omezeném množství. Lidé z toho důvodu odcházejí za
bydlením do jiné obce. Město přiděluje byty pouze těm, kteří nemají vůči městu dluh. Bariéra dluhu
omezuje možnosti většiny obyvatel lokalit k tomu dostat se k důstojnému a levnějšímu bydlení
v městském bytě. Požadavek vysoké kauce a nájmů u soukromých vlastníků také omezují chudým
lidem výběr mezi nabídkou volných bytů. Město má jeden dům ve špatném technickém stavu, který
by ale po opravě umožnil celkem 11 domácnostem nově bydlet – do opravy domu v současné chvíli
nemá finance.
Jako hlavní důvod ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování město České Velenice uvedlo
migraci obyvatel a nárůst počtu romských obyvatel v obci (Přihláška 2013). Při studiu migrace jsme
zjistili, že migrace do města skutečně probíhala do roku 2008. Do roku 2008 obec využívali Bulhaři,
Rumuni, Bělorusové, jako tranzitní město, ze kterého dále putovali do Evropy. Nelegálním
převáděním celých skupin obyvatel se živili dva obyvatelé Českých Velenic, ne-Romové. V roce 2008
se vstupem České republiky do Schengenského prostoru ustal zájem migrantů o převádění dále do
Evropy.
V tom samém roce došlo k přihlášení romských rodin k trvalému pobytu z důvodu proměny zákona o
výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi – formálně došlo k nárůstu počtu nízko kvalifikovaných
obyvatel. Podle sekretariátu ZŠ se v roce 2014 do obce přistěhovalo celkem 10 dětí, na které se
vztahuje povinná školní docházka. V témže roce 4 přistěhovalí žáci obec opustili (rodiny se
odstěhovaly). Polovina těchto nově přistěhovaných dětí (a domácností) bydlela či doposud bydlí na
sídlišti. Dvě děti bydlely ve Vitorazské ulici, jedno dítě na Čs. Legií, další dítě bydlelo v Revoluční ulici.
Přistěhovalé domácnosti odešly z následujících měst a států: Železná Ruda, Svidník, Vietnam,
Rapšach, Soběslav, Suchodol nad Lužnicí, České Budějovice. Přistěhované a znovu odstěhované
domácnosti v roce 2014 se odstěhovaly do následujících obcí: Soběslav, České Budějovice, Rapšach
(sekretariát ZŠ, 2015). Podle sociální pracovnice OSPOD se v Českých Velenicích hodně rodin stěhuje
v rámci obce, v posledních dvou letech ale nedochází k nárůstu počtu spisů a klientů (rozhovor
OSPOD, 2014). Podle evidence obyvatel se v roce 2014 do obce přistěhovalo celkem 163 lidí. Nejvíce
lidí (maximálně však 6 lidí do vchodu – tj. jedna až dvě rodiny) se přistěhovaly do č. p. 90 (lokalita A),
č. p. 377, č. p. 371 (lokalita D), č. p. 180, 194 a 189. Ostatní obyvatelé se přistěhovali v menším počtu
(cca 1 – 3) a bydlí v různých částech města České Velenice. Pracovnice evidence obyvatel označila
pouze obyvatele č. p. 90, č. p. 377 a č. p. 371 za sociálně znevýhodněné či romské rodiny (evidence
obyvatel, 2015).
Migrace probíhala zejména v rámci obce a to z ulice Vitorazská, kde majitel rekonstruuje byty, na
ubytovnu Pfaulen Park a Namong. Přestože je ubytovna pouze dočasným bydlením, někteří obyvatelé
zde žijí i 5 let. Ze 41 obyvatel Namongu bylo pouze 11 obyvatel z jiných obcí, ostatní byli z Českých
Velenic. Celkem 5 – 6 rodin se v minulých letech odstěhovalo do Anglie a Rakouska. Rodinám
dlouhodobě chybí služby terénního sociálního pracovníka, který by jim pomáhal hledat řešení jejich
životních situací.
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Analýza problémů a jejich příčin
Oblast 1: SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
SWOT analýza
Silné stránky
 Aktivní přístup MěÚ a školy ve vymáhání
dluhů
 Dobrá znalost a přehlednost lokality,
obyvatel
 Spolupráce v rámci obce (policie)
 Nevyskytuje se lichva (neví se o ní)
 Terénní práce
 Spolupráce s úřadem obce III. typu
 Fungování služeb sociální prevence
v minimálním rozsahu (OSP, TP)

Slabé stránky
 Zadluženost obyvatel SVL
 Dluhy vůči městu (= překážka k získání
obecního bytu)
 Absence dluhového poradenství, služeb
 Rezignace zadlužených obyvatel na
řešení vlastní situace
 Nízká motivace k zapojení na legální trh
práce, prohloubení závislosti na systému
dávek
 Absence poradenství v oblasti práva,
sociálních dávek, zdraví, sociálních
služeb*
 Neznalost podmínek pro uplatnění
nároků na základní občanská práva,
sociální dávky, smlouvy, apod.
 Výskyt prostituce, gamblingu
 Užívání návykových látek
Hrozby
 Dostupnost nebankovních půjček
 Prohloubení sociálního vyloučení
 Přistoupení k trestné činnosti, nelegální
práci
 Absence pozitivních vzorů v rodinách
 Nedostatečná kapacita terénní
pracovnice

Příležitosti
 Možnost individuálního přístupu
k rodinám (jednotlivcům)
 Možnost rozšíření služby ze
vzdálenějších měst (finanční spoluúčast)
 Možnost převzetí znalostí situace z MěÚ
 Možnosti rozšíření spolupráce s NNO
působícími v regionu
 Možnost zavedení komunitní práce,
komunitního pracovníka
 Možnost rozšíření kapacity stávajících
služeb
 Možnost využití prostředků ESIF,
prostředků rozpočtu ČR k podpoře
služeb
*specifické poradenství v oblasti rodiny, zaměstnanosti a bydlení jsou řešeny v dílčích kapitolách

Základním problémem (nejen) obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v Českých Velenicích je
dlouhodobá absence jakýchkoliv podpůrných služeb. To je dáno především dostupností lokality, kdy
je nejbližší poradenská služba vzdálená 37 km, další odborné služby cca 60 km a více (viz
sociodemografická analýza). Služby sociální prevence nejsou dlouhodobě k dispozici ani přímo
v Českých Velenicích, zejména z důvodu nedostatku poskytovatelů. Pokud byly v minulosti služby do
Velenic dodávány externě (odborné sociální poradenství, pečovatelská služba), docházelo
k výraznému nárůstu ceny služby.

14
Dle provedené situační analýzy (březen 2015), zjištění pracovníků městského úřadu a terénní
pracovnice se obyvatelé SVL potýkají s kumulací vzájemně propojených obtíží – nejčastěji jsou
evidovány problémy v oblasti bydlení, nedostatečných příjmů, dávek a jejich vyřizování, trestné
činnosti mladistvých, vztahů v rodině a partnerských vztahů, dluhů a výchovy dětí (SA, str. 53).
Obyvatelé Českých Velenic nemají informace o tom, jakým způsobem odbornou podporu získat. Část
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením navíc nechce své potíže řešit se zaměstnanci městského
úřadu, jednak z obavy z rozkrytí své soukromé situace (nedostatek anonymity), jednak v některých
případech z důvodu nedůvěry vůči pracovníkům úřadu. Terénní práce, kterou v domácnostech klientů
zajišťuje pracovnice městského úřadu (hospodářsko – správní odbor) společně s pracovnicí OSPOD,
pokrývá pouze minimální část potřeb klientů (jen pracovnice OSPOD eviduje v Českých Velenicích 100
rodin). Z hlediska města situaci značně zkomplikovalo převedení části sociální agendy na úřady práce,
tedy mimo obec, v roce 2007.
Jako prvotní řešení bylo v roce 2014 ze strany města přistoupeno k využití dotačního titulu Úřadu
vlády ČR na podporu terénní práce. Terénní pracovnice působením v prvním pololetí roku 2015
provedla mimo jiné základní zmapování potřeb obyvatel SVL, přičemž bylo zjištěno, že největší podíl
klientů se potýká s problémy při zajištění základních osobních dokumentů, vyřízení dávek státní
sociální podpory a hmotné nouze, existencí nevýhodných nájemních smluv a s neporozuměním
úředním dokumentům (např. dokumentům týkajícím se exekuce nebo trestního řízení). Klienti si
nejsou vědomi svých práv a povinností, nejsou schopni svá práva a oprávněné zájmy sami uplatnit při
jednání s úřady a institucemi. Ze situační analýzy Českých Velenic (2015) vyplynul výčet špatně
dostupných služeb – na prvním místě jsou uvedeny poradny, na druhém aktivity pro mládež (řešeno
v rámci opatření NZDM, viz kapitola Rodina) a na třetím místě pomoc rodinám s dětmi.
 Cílem terénní práce tedy bude kontaktovat občany v jejich přirozeném prostředí, provést
základní zmapování jejich potřeb a zprostředkovat další odborné poradenství (dluhové,
občanskoprávní, v oblasti bydlení, zaměstnávání, prevence, apod.) doprovázet klienty při
vyřizování úředních jednání.
Zadlužení je problémem, s nímž se potýká významná část obyvatel města, nejen obyvatelé SVL.
V rámci SVL se zadlužení týká více než poloviny obyvatel. Dluhy se vztahují k nebankovním
společnostem a k městskému úřadu, existence lichvy na místní úrovni prokázána nebyla. Některé
dluhy dosahují výše až 500.000 Kč. Dluhy vůči městu se týkají jednak nájemného (v tomto případě se
jde ale jen o několik romských rodin, neboť většina žije mimo městské byty), poplatků za svoz odpadu
(dlužných je cca 100 domácností z celého města), poplatků za psy (týká se též obyvatel SVL) a pokut
za přestupky vůči občanskému soužití. Další část dluhů se týká školy a školek, kdy jde především o
úhradu dlužného stravného. Také škola vyvíjí vlastní aktivitu ve včasném vymáhání dluhů (návštěvy
rodin, upomínání), nicméně ani tato aktivita není dostačující. Dluh vůči městu je zároveň jednou
z překážek pro získání městského bytu.
Město samo vyvíjí aktivní přístup k dlužníkům, pracovnice městského úřadu navštěvuje (často
společně s pracovnicí OSPOD) domácnosti dlužníků a připomíná splatnost dluhu, nicméně tato
aktivita dle vlastních slov pracovnic zdaleka nepokrývá potřeby obyvatel a navíc je vztažena pouze
vůči dluhům týkajícím se města. Sami dlužníci jsou jen málo ochotni svou celkovou situaci blíže
popisovat. Z dosavadních zjištění terénní pracovnice vyplývá, že se dluhy týkají daleko větší skupiny
obyvatel, než se předpokládalo (viz zjištění města a terénní šetření provedené v rámci situační
analýzy), a to i s přesahem mimo obyvatele SVL. Existence dluhů je dle zjištění pracovníků městského
úřadu i sdělení samotných obyvatel demotivující i v přístupu k řešení dalších obtíží, např. v aktivním
začlenění na legální trh práce (výplata podléhá z velké části exekucím)nebo řešení situace s bydlením
(omezená možnost získat byt za běžné nájemné).
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Jak vyplývá z poznatků pracovnic městského úřadu, tak i terénní pracovnice, zadlužení je způsobeno
především malou schopností obyvatel porozumět důsledkům půjček, podceněním včasné úhrady
nájmu a poplatků, nedostatky ve vedení rodinných rozpočtů a nízkou orientací v možnostech řešení
zadlužení. Nejbližší dluhová poradna se nachází v Českých Budějovicích, což je ale dle vlastních
sdělení zadlužených obyvatel časově a finančně nedostupná služba (cesta cca hodinu, zpáteční jízdné
cca 150,- Kč). Poskytovatel služby (Charita) neplánuje rozšířit svou působnost na České Velenice. Sami
obyvatelé vyslovují potřebu individuálního poradenství v místě bydliště („My potřebujeme pomoc,
aby za námi někdo šel.“). Míra zadlužení některých rodin i jednotlivců je taková, že přesahuje
základní sociální poradenství, které je poskytováno např. v rámci terénní práce.
 Přijetí opatření ve formě podpůrných služeb (kombinace terénních programů a odborného
sociálního poradenství, včetně kurzů zvyšování finanční gramotnosti) je efektivní jak pro
samotné obyvatele ohrožené dluhy, tak pro jejich věřitele (zejm. město).

Počet prostitutek je představiteli města odhadován na 4 až 5 žen, dle informací OSPOD se jedná o 6 –
7 žen (řešeny jsou zejména prostitutky s nezletilými dětmi). V oblasti prostituce dojíždí do Českých
Velenic organizace Rozkoš bez rizika, pobočka České Budějovice. Formou terénní práce zajišťují
poradenství, distribuci ochranných pomůcek, preventivní prohlídky. Rozkoš bez rizika eviduje
v Českých Velenicích cca 50 klientek, nyní (od doby působení bezpečnostní agentury, viz níže) se
nacházejících převážně v soukromých bytech a klubech. Dle sdělení dalších respondentů je prostituce
určitou formou přivýdělku také pro určitou skupinu žen – matek, které ji vykonávají v případě nouze.
Zákazníky prostitutek jsou v cca 98% rakouští občané.
Pokud jde o služby drogové prevence, působí v Českých Velenicích organizace Metha Jindřichův
Hradec. Kromě primárních preventivních programů na školách zajišťuje programy harm reduction –
výměnu injekčního materiálu, distribuci prezervativů, poradenství, testy na infekční choroby, aj.
V lokalitě působí 1 – 2x týdně. Za období leden – listopad 2014 došlo k výměně 780 setů injekčního
materiálu, dle vlastních informací je materiál distribuován dalším zájemcům i do Rakouska. Je
evidována zejména závislost na pervitinu a užívání marihuany. Marihuanu užívají i mladiství a děti
mladší 15 let, dle kurátorky pro mládež se jedná zejména o romské žáky ZŠ speciální v Rapšachu nebo
ZŠ v Českých Velenicích. Z provedené analýzy vyplynulo, že užívání drog označují obyvatelé SVL za
jeden z nejzávažnějších problémů, 42% oslovených respondentů si myslí, že by město mělo věnovat
pozornost problémům osob ohrožených závislostí. V rámci SVL obvykle nedochází k vyloučení
drogově závislého člena z komunity, naopak, drogy se komunitou rozšiřují napříč všemi generacemi.
Podstatný podíl drogově závislých tvoří prostitutky, služby v oblasti prostituce a drog se proto
prolínají.
Gambling je v Českých Velenicích řešen hlavně z hlediska materiálních dopadů na jednotlivce či
rodiny s dětmi. Počet herních automatů i heren (8 heren a 119 povolených herních automatů) se sice
daří snižovat a některé herny jsou určeny pro movitější klienty, nicméně mezi občany SVL se
vyskytuje významné procento osob pravidelně provozujících hazard, což vede k prohloubení
zadluženosti a sní souvisejících patologických jevů (kriminalita, žebrota, prostituce).
 Problematika zneužívání návykových látek, prostituce a gamblingu bude řešena formou
odborných sociálních poradenských služeb. Tyto služby budou přímo navazovat na práci TP,
činnost SAS, NZDM, policie, MěÚ, OSPOD a dalších podpůrných subjektů. Doplňkové aktivity
jsou řešeny v kapitole Bezpečnost.
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Přehled opatření pro oblast Služeb sociální prevence
Priorita 1.1:

Rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé situace obyvatel
ohrožených sociálním vyloučením

Obecný cíl 1.1.1:

Osobám ohroženým sociálním vyloučením bude poskytnuta podpora při
řešení nepříznivé životní situace prostřednictvím terénní práce, všeobecného
i specificky zaměřeného odborného sociálního poradenství.

Specifický cíl 1.1.1.1:

Do roku 2018 bude formou terénní práce v rozsahu minimálně 1,0 úvazku
podpořeno minimálně 60 osob ohrožených sociálním vyloučením/rok. Služby
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením budou koordinovány.

Specifický cíl 1.1.1.2:

Do konce roku 2018 bude formou odborného sociálního poradenství
podpořeno minimálně 50 osob ohrožených sociálním vyloučením/rok
v oblasti dluhů, finanční gramotnosti, občanského práva, sociálního
zabezpečení, sociálních služeb a zdravotnictví, včetně terénní práce a
doprovázení klientů. Služba bude poskytována terénní a ambulantní formou
v rozsahu 1,0 úvazku. Budou realizovány kurzy finanční gramotnosti,
podpořeno bude minimálně 30 osob/rok.

Obecný cíl 1.1.2:

Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách, gamblingem a
prostitucí bude poskytnuta podpora specializovanými službami terénní práce
a odborného sociálního poradenství.

Specifický cíl 1.1.2.1:

Do roku 2018 bude minimálně 60 osobám ohroženým závislostí na
návykových látkách/rok a 10 osobám ohroženým gamblingem/rok
poskytnuta podpora při snižování rizik spojených se závislostí na návykových
látkách a herních automatech. Služba bude poskytována terénní formou.

Specifický cíl 1.1.2.2:

Do konce roku 2018 bude minimálně 36 osob ohrožených riziky souvisejícími
s prostitucí/rok podpořeno formou terénní práce ve snížení rizik a zajištění
vlastního bezpečí.
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Návaznost cílů na zjištěné nedostatky: Oblast Služby sociální prevence

vysoká míra zadlužení mezi
obyvateli SVL a dalšími
obyvateli

nedostupnost služeb

SC 1.1.1.1
(terénní pracovník)

nedostatek povědomí o
základních právech a
povinnostech
provázanost rizik, která
vyplývají ze sociálního
vyloučení
omezené možnosti
aktivního řešení vlastních
problémů, překážky

omezená dostupnost služeb v
oblasti drog a prostituce

OC 1.1.2

absence služeb pro osoby
závislé na herních automatech

specifické poradenství a
terénní práce
vysoký výskyt drog a prostituce
v SVL

absence návazných služeb

SC 1.1.1.2

absence poradenství v oblasti
dluhů a finanční gramotnosti

(odborná poradna)
absence poradenství v oblasti
občanského a sociálního práva,
zdraví, rodiny

snadná dostupnost
nebankovních půjček
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Oblast 2: RODINA
SWOT analýza
Silné stránky
 Pozitivní vazby mezi rodiči a dětmi
 Základní péče o děti je v pořádku
 Preventivní práce s rodinami
 Aktivní postoj města k řešení SV
 Nízké záškoláctví
 Finančně dostupné zájmové a vzdělávací
kroužky ve škole, výlety
 Dostupné volnočasové programy na SŠ
(internát)

Příležitosti
 Práce s nejmenšími dětmi
 Spolupráce školy a lékaře
 Materiální pomoc NNO (Metha)
 Využití kroužků/doučování ve škole
 Využití stávajících poskytovatelů služeb
z okolí (terénní práce, odborné poradny,
služby v oblasti drog a prostituce)
 Možnost propojení a vzájemné
návaznosti služeb pro rodiny
 Otevření prostor pro volný čas pro
všechny děti (soc. začleňování)
 Děti jako motivace rodičů pro aktivní
řešení nepříznivé situace
 Možnost využití prostředků ESIF
 Zájem dětí o vzdělávání (zájem dětí o
doučování)
 Programy SŠ dostupné také absolventům
ZŠ praktické
 Neexistence segregovaných škol nebo
tříd
 Dobrá znalost prostředí, vzájemných
příbuzenských vztahů

Slabé stránky
 Nezaměstnanost
 Nedostatečná hygiena v domácnostech
 Snížené kompetence v hospodaření
domácnosti
 Vysoký podíl dětí bez předškolní přípravy
 Zadluženost rodin
 Výskyt patologických jevů (prostituce,
drogy) ve městě
 Nedostatek sociálních a doplňkových
služeb
 Chybějící (ztracené) školní pomůcky
 Nedostatečná školní příprava
 Neúčast dětí na školních akcích
 Absence prostor (venkovních i vnitřních)
pro neorganizované trávení času
Hrozby
 Skepse k budoucímu nalezení
pracovního uplatnění
 Nízká motivace k hledání práce, řešení
situace
 Brzké rodičovství
 Dávkový systém nemotivující ke změně
 Předčasné ukončení navazujícího
vzdělávání
 Časté přechody mezi SŠ – riziko
neukončení vzdělání
 Snížené kompetence rodičů a omezené
vnější podmínky pro domácí školní
přípravu
 Stoupající počet rodičů zneužívajících
návykové látky
 Generační přenos rizikového chování

Ohrožené rodiny s dětmi
V Českých Velenicích žije cca 50 domácností ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se z 1/3
o domácnosti tvořené jedním až dvěma lidmi, z 1/3 o domácnosti tvořené třemi až čtyřmi lidmi
a z 1/3 domácnosti tvořené pěti a více lidmi.
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V evidenci OSPOD (MěÚ Třeboň) je cca 100 rodin z celých Českých Velenic. Nejčastěji tyto rodiny řeší
obtíže v oblasti bydlení, nedostatečných příjmů, dávek, a jejich vyřizování, trestné činnosti
mladistvých, vztahů v rodině a partnerských vztahů, dluhů a výchovy dětí. V posledních letech se
počet klientů OSPOD nezvyšuje, ale dochází k jejich častému stěhování. Přestože pracovnice OSPOD
do obce pravidelně dojíždí, není vzhledem k počtu klientů a vzdálenosti možné zajistit intenzivní práci
s rodinami, např. formou každodenního doprovázení. Obecně je základní péče o děti považována za
dobrou (děti nejsou na pohled zanedbané), ale náročnější požadavky, např. na vzdělání, výchovu,
zdravotní péči, přesahují rodičovské kompetence. Představitelé města, zástupci veřejnosti i odborníci
se shodují, že v práci s ohroženými dětmi je nutné začít již v jejich raném věku.
Samotné rodiny považují za nejhůře dostupné služby v Českých Velenicích poradenská zařízení, dále
aktivity pro děti a mládež a pomoc rodinám s dětmi (Situační analýza, březen 2015). Materiální
zajištění rodin je komplikováno vysokou mírou nezaměstnanosti a zadluženosti a dalšími riziky
v oblasti bydlení, zejména špatnými hygienickými podmínkami (výskyt plísní a štěnic). Problémy,
s nimiž se rodiny potýkají, zahrnují více generací, spolu s nimi klesá motivace k jejich řešení. Na druhé
straně, většina rodičů má ke svým dětem silnou vazbu, na dětech jim záleží a jsou motivováni k jejich
podpoře.
V březnu 2015 byla vzhledem k naprosté absenci služeb zahájena v Českých Velenicích činnost
terénní pracovnice. Dosavadní zjištění z podrobného mapování potřeb klientů (cca 25 rodin) ukazují
na výrazně hlubší rozsah problémů, než bylo odhadováno. Téměř všechny rodiny se potýkají s tak
závažnou dluhovou situací, že jim neumožňuje dostatečně realizovat svá práva a své zájmy a svou
situaci aktivně řešit. Ve většině případů jde o takovou kumulaci problémů (dluhy a exekuce a z toho
plynoucí rezignace na legální příjem ze zaměstnání, špatná orientace v dávkovém systému, chybějící
doklady, trestná činnost, nevýhodné nájemní smlouvy, apod.), která je samotnými klienty neřešitelná
a neumožňuje jim věnovat potřebný čas záležitostem týkajícím se dětí, např. domácím úkolům.
 Opatření navrhovaná k podpoře rodin zahrnují především sociálně – aktivizační službu pro
rodiny s dětmi, která bude úzce provázána s činností terénního pracovníka, odborného
sociálního poradenství, terénními programy, atp. SAS bude rodičům i dětem poskytovat
poradenství, konzultace a doprovázení, a zejména bude zaměřen na posilování rodičovských
kompetencí. Součástí služby bude též zajištění prostor pro nácvik rodičovských kompetencí,
klientkám s lektorem bude propůjčována školní cvičná kuchyně. Vzhledem k rozsahu služeb
obsažených ve strategickém plánu, která se týkají rodin s dětmi, bude zřízena funkce
koordinátora, jehož úkolem bude nejen dlouhodobě monitorovat efektivitu poskytovaných
služeb, ale také podporovat vzájemnou komunikaci zapojených subjektů.

Vzdělávání
Vzdělání obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v Českých Velenicích se většinově pohybuje na
úrovni ukončeného základního vzdělání (70 %), minimální podíl (8 %) obyvatel SVL má ukončené
střední vzdělání (vyučení) a poměrně velká část (22 %) nemá ukončené základní vzdělání nebo
absolvovalo praktickou školu. Požadavky na vzdělání obyvatel v minulosti souvisely s kvalifikačními
požadavky místních významných zaměstnavatelů (železniční opravny). Nejvyšší dosažené základní
vzdělání je nicméně četné i mezi mladými lidmi žijícími v SVL, kteří předčasně opouštějí střední školu.
Dosažená úroveň vzdělání přímo souvisí také s budoucím pracovním uplatněním (viz kapitola
Zaměstnanost).
Pokud jde o České Velenice, je za jeden z nevážnějších problémů dětí v rodinách ohrožených
sociálním vyloučením považována nedostatečná příprava dětí na vstup do vzdělávacího procesu.
Poměrně velký podíl dětí nenavštěvuje ani jeden rok mateřskou školu, a to z různých důvodů –
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v některých případech jde například o častý výskyt vší a obtíže s jejich úplnou likvidací, jindy zůstávají
matky doma s mladšími dětmi a je proto schůdnější ponechat doma i děti předškolní, obecně jsou ale
významnou příčinou absence předškolního vzdělávání finance. Nízkopříjmovým rodinám může být
odpuštěno školné, ale zůstávají náklady na stravné (cca 700,- Kč/měsíc). Jiní rodiče své děti
k předškolnímu vzdělávání přihlásí (např. na popud OSPOD), ale děti školku nenavštěvují – vzniká
tedy situace, kdy se dítěti nedostává vzdělání, ale rodičům narůstá dluh za školné. Možnost vzdělávat
děti v přípravné třídě není dle sdělení ředitele školy z legislativních důvodů možná. V praxi tedy
většina dětí opakuje první třídu (ve školním roce 2013 se jednalo o 5 dětí). Sama škola doporučuje
v odůvodněných případech rodičům odklad školní docházky, ale i ten je neúčelný pokud v mezidobí
neproběhne intenzivní práce s dítětem i rodiči.
V rámci samotného vzdělávacího procesu je v souvislosti s dětmi žijícími v SVL nejčastěji řešena
nedostatečná školní příprava a ztrácení školních pomůcek. Dle sdělení ředitele je až polovina všech
žáků školy ohrožena školním neúspěchem, na konci školního roku 2013/2014 neprospělo celkem 7,3
% dětí. Škola nabízí specifický kroužek k nápravě poruch učení, který je zdarma, v posledním školním
roce ho navštěvovalo cca 10 dětí. Škola též spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Jindřichově Hradci, nicméně z důvodu vytíženosti poradny spolupráce zdaleka nepokrývá potřeby
školy a jejích žáků (pracovníci PPP se dostavují do školy zcela výjimečně, realizace návštěv rodičů
s dětmi v Jindřichově Hradci je obtížná). Zavedení služeb PPP do ORP Třeboň je jedním z opatření
Komunitního plánu sociálních služeb ORP Třeboňsko. Pro děti se speciálními potřebami je k dispozici
ZŠ speciální v Rapšachu, poměr dětí žijících v SVL a navštěvujících praktickou školu je dvojnásobný
oproti dětem navštěvujících školu základní. Základní škola v Českých Velenicích disponovala
v posledním školním roce 4 asistenty pedagoga.
Škola aktivně vstupuje do spolupráce s rodinou, potřeby dětí nebo dluhy na školném jsou řešeny
přímo, ale s mizivým úspěchem. Případová práce s OSPOD a dalšími podpůrnými subjekty realizována
není. V základní škole je podíl romských dětí menší než 10 %, z celkového počtu dětí v Českých
Velenicích tvoří děti žijící v SVL přibližně 8,5 %.
V Českých Velenicích je střední škola s učňovskými a maturitními programy technického zaměření.
Škola je schopna svůj vzdělávací profil přizpůsobit specifickým potřebám dětí, např. jsou k dispozici
programy pro absolventy ZŠ praktické, některé programy jsou přizpůsobeny pracovní náplni
zaměstnavatelů v lokalitě, je možnost získání stipendia. Na druhé straně se škola potýká s vysokou
absencí žáků, kdy někteří mají zameškaných až 200 – 300 hodin, což se nutně odráží i v prospěchu
žáků. Zejména v učebních oborech se škola potýká s vysokou fluktuací (až 80 % žáků). Dle sdělení
ředitelky školy je obtížné žáky k nepovinnému vzdělávání motivovat, studium předčasně ukončují
zejména studenti prvního ročníku, a dále také posledních ročníků z důvodu obav ze zvládnutí
náročnosti studia. Spolupráce s rodinami je z hlediska SŠ obtížná z důvodu jejich nezájmu,
nedostupnosti a věku dětí.
Lze shrnout, že v oblasti vzdělávání je největším rizikem nedostatečná připravenost dětí na vstup do
vzdělávacího procesu, nízká motivovanost dětí i rodičů k aktivní účasti na vzdělávání, nedostatečná
příprava na vyučování ovlivněná celkovou nepříznivou situací rodin a částečně sníženými
kompetencemi rodičů, a riziko předčasného ukončení vzdělávání.
 Opatření, která jsou proto navržena k nápravě, zahrnují motivační programy pro rodiče a
děti, rodičovský klub k podpoře rodičů, osvětové akce na podporu vzdělávání, nabídku
mimoškolního předškolního vzdělávání, programy na podporu domácí přípravy dětí
(doučování v domácnosti klientů nebo v klubu), adaptační programy, nabídku vzdělávání pro
pedagogy pracujícími s dětmi z rodin ohrožených sociálním vyloučením a zprostředkování
odborné podpory pro pedagogy. Všechny mimoškolní aktivity jsou realizovány s cílem
zařazení dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Opatření jsou úzce provázána s dalšími
aktivitami na podporu rodiny (SAS a další) a aktivitami v oblasti trávení volného času (NZDM
a další).
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Volnočasové aktivity
Nevhodný způsob trávení volného času mládeže v Českých Velenicích byl jedním z hlavních důvodů
pro aktivní uchopení problematiky sociálního začleňování ze strany města. Skupinky mladých lidí,
převážně ze SVL, kteří ukončili základní vzdělání a jsou nezaměstnaní, posedávají na lavičkách
v centru města (tzv. Michlplac) a v místní aleji, dle vyjádření občanů a městské policie pokřikují a jinak
provokují veřejnost. V některých případech mělo dojít k obtěžování zahraničních turistů nebo
k žebrotě ze strany bezprizorních dětí pohybujících se po městě. Jsou evidovány i závažnější jevy jako
je loupež nebo přepadení.
Jak vyplývá ze sdělení představitelů města a šetření realizovaného mezi obyvateli (nejen) SVL, ve
městě není prakticky žádné místo, kde by mohli mladí lidé, ale i děti, trávit volný čas bezpečným
a společensky vhodnějším způsobem. Obec by se dle představ některých obyvatel měla dále rozvíjet
směrem k naplňování potřeb mladých dětí a rodin s dětmi a zkvalitňovat infrastrukturu hřišť a ploch
pro volnočasové aktivity. Za konkrétně chybějící aktivity obyvatelé označili dětská hřiště, kroužky pro
děti a mládež, kulturní akce a koncerty a sportovní hřiště. V Českých Velenicích je k dispozici
sportovní klub a nově otevřené multikulturní centrum, které má širokou nabídku kulturních,
výtvarných a vzdělávacích aktivit. Tyto jsou volně přístupné všem obyvatelům, jedná se o aktivity
organizované.
Pro mládež nejsou ve městě běžně dostupné formy kulturního a společenského (klub, diskotéka)
nebo sportovního (prostory pro volný pohyb a outdoorové aktivity) vyžití. V podstatě jediná místa
osazená lavičkami jsou na pěší stezce v aleji a na náměstí v centru. Poblíž těchto prostor se navíc
nacházejí některé rizikové jevy, jako jsou herny, bary, veřejné domy, případně dostupný prodej
návykových látek (veřejně známá, i když neprokázaná informace). Neefektivní trávení volného času a
pocit nudy mohou vést mladé lidi ke společensky závadovému až kriminogennímu chování, i když
běžně by k němu nepřistoupili. Také OSPOD označuje jako jedno z klíčových rizik „vyžití dětí, to, že se
jim odpoledne nikdo nevěnuje, nedělá s nimi úkoly“.
Jako preventivní opatření byla mimo jiné (zejm. vyhlášky města pro oblast veřejného pořádku)
zavedena funkce asistentů prevence kriminality (dotační projekt MV), která se podle dosavadních
výsledků osvědčuje, nicméně se jedná o řešení ve prospěch veřejnosti, nikoliv samotné mládeže, vůči
níž se jedná o opatření represivního charakteru. Není zřejmé, kde a jakým způsobem budou mladí
lidé trávit volný čas, pokud budou vykazováni z centra.
Dle sdělení obyvatel je ve městě nedostatek dětských hřišť, respektive v některých částech města
nejsou hřiště žádná, včetně oblasti kde jsou koncentrovány SVL. Nové hřiště bylo vybudováno na
sídlišti, kde ale dle sdělení některých obyvatel došlo ke konfliktům mezi obyvateli SVL a obyvateli
sídliště. Rodiče s malými dětmi se tedy pohybují převážně v místě bydliště, což je například
v ubytovnách provázeno dalšími riziky (např. přítomnost násilí, drog, prostituce – viz kapitola
Bydlení).
Z hlediska samotných rodin jsou související otázkou možnosti a kompetence rodičů usměrňovat volný
čas svých dětí, přehled o tom, jak děti volný čas tráví a schopnost na děti v tomto směru výchovně
působit.
Základním rizikem, pokud jde o trávení volného času dětí a mladých lidí v Českých Velenicích je
nedostatek vnitřních i venkovních prostor pro neorganizované aktivity. Působení skupinek zejména
mladistvých v centru města vede ke konfliktům s veřejností a zvyšování společenského napětí. Stejně
tak rodiče s malými dětmi nenacházejí dostatek příležitostí, jak trávit společný čas.
 Opatření, která jsou ve prospěch společensky přijatelného způsobu trávení volného času dětí
a mladistvých v Českých Velenicích přijímána, tedy směřují k vybudování vnitřních prostor
(nízkoprahový klub pro děti a mládež), kde by děti a mladiství mohli trávit volný čas s volnou
nabídkou aktivit (vzdělávání, výtvarná činnost, sebepoznávací a rozvojové aktivity, apod.) a
zároveň se aktivně na fungování NZDM podíleli (vymezení pravidel, aktivní zapojení do
činnosti). Prostory NZDM by zároveň mohly být využity k doučování (viz opatření týkající se
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vzdělávání), poradenství a individuálním konzultacím, přednáškám. Klienti NZDM budou
vytipováni a navázáni předchozí terénní prací. Jako fakultativní služba bude aktivně
spolupracujícím klientům nabídnut příměstský tábor s programem zaměřeným na
sebepoznání a hodnotový systém. Dalším opatřením je vybudování venkovního prostoru pro
neorganizované trávení volného času mladistvých (místo k posezení, pohybovým aktivitám),
kdy by se sami klienti na budování takového prostoru podíleli a následně za něj odpovídali.
Pro podporu aktivně tráveného času rodičů s malými dětmi bude vybudováno dětské hřiště
dostupné také pro obyvatele SVL. Úprava venkovních prostor, včetně hřiště bude probíhat
s aktivní účastí obyvatel.
Přehled opatření pro oblast Rodina
Priorita 2.1:

Podpora ohrožených rodin s dětmi

Obecný cíl 2.1.1:

V Českých Velenicích bude minimálně 10 rodin/rok podpořeno v řešení
vlastní nepříznivé situace formou sociálně – aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, minimálně 10 rodin/rok bude motivováno k aktivnímu zapojení do
vzdělávání.

Specifický cíl 2.1.1.1:

V Českých Velenicích bude vytvořena sociálně – aktivizační služba pro rodiny
s dětmi zahrnující služby posílení rodičovských kompetencí (poradenství,
doprovázení, vzdělávání rodičů), včetně vytvoření zázemí pro nácvik
rodičovských a pečovatelských kompetencí, podpořeno bude minimálně 10
rodin/rok, dále minimálně 10 rodin/rok bude motivováno k aktivnímu
zapojení do vzdělávání, 10 rodičů/rok se bude účastnit podpůrného
rodičovského klubu. Veškeré služby na podporu rodin s dětmi budou
koordinovány ve spolupráci s MěÚ, NNO, školami, policií, úřadem práce,
apod.

Obecný cíl 2.1.2:

V Českých Velenicích budou děti a rodiče ohrožení sociálním vyloučením
podpořeni ve vstupu a setrvání ve vzdělávacím systému s ohledem na
individuální potřeby dětí.

Specifický cíl 2.1.2.1:

V Českých Velenicích vzniknou služby na podporu vzdělávání zahrnující
předškolní a školní přípravu dětí (doučování), včetně předškolního klubu,
adaptační programy, proběhnou 2 osvětové akce na podporu vzdělávání a
budou zajištěny služby odborné podpory a vzdělávání pro pedagogické
pracovníky, celkem bude podpořeno 40 dětí, 20 rodičů a 20 pedagogických
pracovníků za rok

Priorita 2.2:

Trávení volného času dětí a mladých lidí

Obecný cíl 2.2.1:

V Českých Velenicích bude minimálně 50 dětí a mladých lidí podpořeno
ve společensky přijatelném způsobu trávení volného času formou služby
nízkoprahového klubu pro děti a mládež a adaptací venkovních prostor.

Specifický cíl 2.1.1:

V Českých Velenicích vznikne nízkoprahový klub pro děti a mládež poskytující
zázemí pro minimálně 10 dětí do 15 let a 10 dětí od 15 let, součástí bude
příměstský tábor pro minimálně 10 dětí nad 15 let, za aktivní účasti klientů
bude adaptován vnější prostor pro trávení volného času mládeže v počtu
minimálně 10 osob a bude vybudováno dětského hřiště v dostupné
vzdálenosti SVL.
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Návaznost cílů na zjištěné nedostatky: oblast Rodina

SC 2.1.1.1
(SAS)

nízká motivace k aktivnímu
řešení problémů ze strany
rodičů

nízká motivace ke vzdělávání,
vnímání významu vzdělání

nedostupnost podpůrných
služeb pro rodiny

předčasné ukončení
vzdělávání

SC 2.1.1.2

počet klientů OSPOD,
nedostupnost lokality pro
OSPOD
snížené rodičovské
kompetence

nedostatek příležitostí ke
smyslupnému trávení
volného času

OC 2.2.1

chybějící vnitřní a vnější
prostory pro vyžití dětí a
mládeže

(volný čas)
vysoký počet dětí s
výchovnými problémy

chybějící zázemí sociálních
služeb

(vzdělávání)
nedostatečná školní příprava,
absence

nedostatek podpůrných
služeb pro pedagogy
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Oblast 3: BYDLENÍ
SWOT analýza





Silné stránky
Dostatečnost bytové kapacity pro
obyvatele
Aktivita města na podpoře úhrady dluhů
za bydlení
Udržování relativního pořádku v okolí
domů
Rozvolněnost SVL (více menších lokalit)


















Příležitosti
Využití poukázek, institutu zvláštního
příjemce
Pomoc při vyřizování dávek (podklady a
potvrzení)
Osvěta v právních otázkách bydlení
Poměrně velká dostupnost městského
bytu (možnost změny zamítavého
rozhodnutí)
Možnost zřízení institutu domovníka v
SVL
Volné bytové kapacity v majetku města
Koordinace a spolupráce dalších
podpůrných služeb
Možnost čerpání prostředků EU, ČR







Slabé stránky
Podmínky bydlení a nájemních vztahů
v lokalitě Paví dvůr
Negativní zkušenosti některých obyvatel
v soužití se SVL občany
Vysoké nájmy v některých soukromě
vlastněných bytech a na ubytovnách
Nevyhovující hygienické podmínky
Nedostatečně upravené právní vztahy
(nájemní)
Průvodní negativní jevy – kriminalita,
výskyt drog, prostituce
Hrozby
Nedostatek informací o budoucích
záměrech majitelů nemovitostí
Otázka dopadů omezené výplaty
příspěvku na bydlení
Riziko dalšího přílivu osob ohrožených
sociálním vyloučením
Omezení práv obyvatel (etnobyznys)
Příliv dalších obyvatel do SVL,
nekoordinovaná migrace

V Českých Velenicích byly situační analýzou na jaře 2015 identifikovány 4 oblasti s charakteristikou
sociálně vyloučené lokality (viz kapitola 1). V rámci situační analýzy a šetření prováděných terénní
pracovnicí byly podrobněji popsány podmínky bydlení obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.
Společnou charakteristikou jsou špatné hygienické podmínky, nestandardní podmínky bydlení nebo
dlouhodobé bydlení v dočasných ubytovacích prostorách. V blízkosti lokalit chybí běžná občanská
vybavenost, tři z lokalit se nacházejí v jedné části města, tzv. „za tunelem“. Jedna z lokalit (lokalita A)
procházela v době výzkumu částečnou rekonstrukcí, takže mnoho obyvatel žilo v jiných lokalitách,
mezi lokalitami docházelo k migraci obyvatel.
Lokalita A je tvořena třemi sousedícími bytovými domy a objektem bývalé prodejny zeleniny na
opačné straně ulice. Všechny bytové domy jsou zvenku omšelé, padá z nich omítka, mají stará okna,
jejich špatný stav ale nevyčnívá z okolní zástavby málo opravovaných budov. Před vchodem stojí
staré dětské kočárky, které obyvatelé domu využívají pro svoz otopu či jiného nákladu. Budovy
nejsou plynofikované, ale jednotlivé byty mají topení na tuhá paliva či elektrický bojler, samostatné
sociální zařízení, koupelnu a kuchyň. Nájem za byt se pohybuje ve výši 3 000,- Kč včetně služeb.
Rodiny žijící v bytech o velikosti 1+1 uvažují o odchodu do většího bytu.
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V případě lokality B se jedná o několik bytových domů, jejichž obyvatele spojuje nepříznivá sociální
situace (nezaměstnanost, nekvalifikovanost, zadluženost), i když jinak navenek nejsou považováni za
problémové obyvatele. Vlastníkem jedné z nemovitostí je město České Velenice, které se částečně
podílelo na úpravách budovy (např. výměna oken v jednom bytě), další úpravy (např. oddělení
koupelny) provádějí nájemníci na vlastní náklady. V domě se topí tuhými palivy, jsou zavedeny
bojlery. Další budova spadající do této lokality je v soukromém vlastnictví, pronajímán je byt o
velikosti 1+1 se sociálním zařízením, koupelnou a kuchyní. Nájem zde činí 8 000,- Kč, kauci ve výši
8 000,- Kč mohla ubytovaná rodina splácet po 2 000,- Kč měsíčně. Rodina nemá s majitelem
podepsanou nájemní smlouvu, proto nevzniká nárok na příspěvek a doplatek na bydlení. Dalším
domem je dům ve společném vlastnictví několika majitelů. Nájemné zde tvoří 11 300,- Kč (za byt
2+1), přičemž 9 300,- Kč dostával majitel přímo z ÚP. Majitel požaduje po nájemnících udělení plné
moci na veškerá jednání s úřady pro vyřizování sociálních dávek.
Lokalita C je nově kolaudována jako ubytovna, vznikla z budovy bývalého domu s pečovatelskou
službou. Dům je částečně opravený, vchod je vybaven vrátnicí. Byty v přízemí jsou vybaveny kuchyní
a samostatným sociálním zařízením. V prvním patře některé byty kuchyň a sociální zařízení sdílejí.
Dům není plynofikován, je vytápěn topením z ústřední kotelny. Nájem tvoří 3 500,- Kč na dospělou
osobu, je možné jej hradit ve splátkách. Hlavním nedostatkem ubytovny je přítomnost prostituce a
distribuce drog.
Jako nejproblematičtější byla vyhodnocena lokalita D. Jedná se o rodinný dům v soukromém
vlastnictví, žijí v něm dvě rodiny s dětmi a tři jednotlivci. Dům je zvenku i zevnitř (společná
kuchyň)monitorován kamerovým systémem. V době průzkumu (situační analýza) žila jedna z rodin ve
vlhkých sklepních prostorách, kam nepřetržitě protékala z jedné strany stěny voda, pro případ
kontroly (čerpání doplatku na bydlení) majitel údajně rodinu stěhoval vždy dočasně do půdního bytu.
Nájemníci hradí kauci ve výši 5 – 7 000,- Kč, nájem se pohybuje od 3 700,- Kč za jednotlivce až
ke 21000,- Kč za rodinu, výše nájmu se v jednotlivých měsících liší. Zpoplatněno je používání pračky,
internetu a v některých případech i návštěvy. Obyvatelé nemají přehled o přesné výši jednotlivých
plateb za nájem a energie. Majitel vyžaduje po všech nájemnících, aby mu podepsali plnou moc na
dobu neurčitou, a sám nájemníkům vyjednává dávky státní sociální podpory a hmotné nouze –
s tímto stavem nebyli spokojeni ani sami nájemníci. Intervencí sociální pracovnice bylo dosaženo
alespoň výplaty dávek hmotné nouze do rukou klientů.
V roce 2013 obývalo nájemní byty v rodinných a bytových domech v Českých Velenicích celkem 169
domácností (bez bytů SVL a bytů ve vlastnictví obce). Na sídlišti, které je považováno za bydlení lepší
úrovně, pronajímá několik vlastníků své byty romským nebo sociálně znevýhodněným rodinám. Jde o
jednotlivé rodiny ve vchodech panelových domů. Vzájemné soužití je dle sdělení obyvatel různé
kvality.
V oblasti sídlišť sice existuje větší nabídka bytů k pronájmu, ale jedná se převážně o byty s vyšším
nájemným (cca o polovinu vyšší nájemné než v městském bytě). Zájemci o tyto byty jsou proto
obvykle obyvatelé s vyššími příjmy, zpravidla jde o neromské obyvatele. Nabídka městských bytů je
mimo jiné podmíněna bezdlužností vůči městu a složením kauce, při posuzování žádostí o byt je
zohledněna mimo jiné sociální potřebnost nebo rodinná situace žadatele. Po umoření dluhu vůči
městu je možné o byt požádat znovu.
Městské byty jsou průběžně opravovány. Město do oprav a úprav investuje ročně 4 mil. Kč, jedná se
převážně o dílčí opravy a rekonstrukce jednotlivých bytů, nikoliv celých domů. Upravovány jsou
zejména byty nabízené k pronájmu. Město má jeden byt rezervovaný pro případ nouze, např. pokud
někomu vyhoří dům. Město dále vlastní 11 volných bytů, které nejsou obyvatelné, v domě, který je
v havarijním stavu.
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Z celkového počtu 916 obydlených bytů v bytových domech žilo 42% lidí v nájemním vztahu, 35%
obyvatel žilo v bytě v osobním vlastnictví, v družstevním vlastnictví bylo v roce 2011 celkem 12% bytů
v bytových domech. Velikost bytů je zastoupena přibližně stejně. Obyvatelé SVL obývají převážně
menší byty, celkem 59% obyvatel oslovených v rámci výzkumu bydlelo v bytech 1+0 a 1+1.
Výše nájmu v městských bytech a v bytech vlastněných soukromými vlastníky (kde žije většina
obyvatel SVL) je v průměru 2,7 x vyšší.
Pokud jde o kvalitu bydlení v SVL, byty jsou do různé míry vybaveny, část obyvatel si musela sama
zajistit nezbytné úpravy bytu. Jako hlavní nedostatek bydlení v SVL je uváděna vysoká kriminalita
v okolí SVL, problémy s rasistickými útoky ze strany projíždějících řidičů nebo obyvatel sídlišť na
dětském hřišti. Jako ohrožující vnímají obyvatelé SVL kriminalitu spojenou s prodejem a užíváním
návykových látek, zejména pervitinu. Dalším významným problémem je vlhkost bytů a s ní související
plísně (zejm. lokalita D a C).
Více než polovina obyvatel SVL, kteří byli osloveni v rámci provedeného výzkumu, nebyla spokojena
se současným bydlením a jeho kvalitou a nejraději by se přestěhovali (62%). Lidé obývající ubytovnu
v lokalitě C by preferovali běžný byt, přičemž překážkou je nejčastěji podmínka bezdlužnosti pro
získání městského bytu, výše kauce a nájmu v případě soukromě vlastněných bytů. Obyvatelé lokality
D vidí perspektivu spíše ve vycestování do zahraničí, v Českých Velenicích nevidí kromě pracovních
příležitostí ani šanci uchytit se na trhu s byty.
 Opatření týkající se oblasti bydlení vzhledem k výše uvedenému zahrnují vytvoření platformy
pro oblast bydlení, v níž by byli sdruženi jak zástupci města, tak soukromých vlastníků a
nájemníků a společně by se podíleli na vzniku podmínek pro vytvoření městské bytové
koncepce, vytvoření podmínek pro vymezení sociálních bytů a vznik doprovodné podpůrné
služby, která bude k dispozici i dalším obyvatelům ohroženým v oblasti bydlení a bude se
zaměřovat mimo jiné na kvalitu bydlení a nájemní podmínky. Úkolem platformy bude
koordinace a kontrola podmínek bydlení – obtížím, s nimiž se obyvatelé v oblasti bydlení
potýkají (dluhy, hygiena, apod.) tak bude možné včas předcházet (např. součástí nájemních
smluv bude podmínka spolupráce s dluhovým poradcem, apod.). Dalším opatřením bude
zavedení institutu domovníka v sociálně vyloučené lokalitě.
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Přehled opatření pro oblast Bydlení
Priorita 3.1:

Zajištění dostupného a důstojného bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním
vyloučením

Obecný cíl 3.1.1:

Rodiny a jednotlivci žijící v nevyhovujících bytových podmínkách v Českých
Velenicích budou podpořeni v zajištění důstojného bydlení s podporou
doprovodných služeb, funkce domovníka a koordinace podmínek bydlení
v rámci odborné platformy. Budou rekonstruovány byty pro účely sociálního
a dostupného bydlení.

Specifický cíl 3.1.1.1:

Bude zpracována obecní bytová politika. Minimálně 30 domácností, jejichž
členové žijí v nevyhovujících bytových podmínkách (nízká kvalita a velikost
bydlení, nevýhodné nájemní podmínky, ztížený přístup ke standardnímu
bydlení) bude podpořeno v zajištění důstojného bydlení s podporou
doprovodných služeb, včetně odborného poradenství. Bude rekonstruováno
12 bytů pro sociální a dostupné bydlení. Kvalita bydlení a soužití obyvatel
budou dále podpořeny zavedením minimálně jedné funkce domovníka. Pro
účely tvorby bytové politiky, vzájemné koordinace podmínek a služeb pro
poskytování bydlení a spolupráce nájemců, nájemníků, místních úřadů a
institucí bude vytvořena místní koordinační platforma řízená koordinátorem.

Návaznost cílů na zjištěné nedostatky: oblast Bydlení
nedostatečné hygienické a
prostorové podmínky v bytech
sociálně vyloučených osob

SC 3.1.1.1

absence poradenských a
podpůrných služeb pro oblast
bydlení

(bydlení)
neexistence bytové koncepce
města

nevýhodné nájemní a smluvní
podmínky
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Oblast 4: ZAMĚSTNANOST
SWOT analýza







Silné stránky
Obyvatelé SVL se z pracovního hlediska
osvědčují
Celková nezaměstnanost v obci není
vysoká (pod 8%)
Dostupné pracovní pozice bez
požadavku vyšší kvalifikace
Spolupráce SŠ a místních
zaměstnavatelů (studijní programy na
míru, stipendia)
Využívání programů APZ (VPP)

Příležitosti
 Možnost širšího využití veřejně
prospěšných prací
 Spolupráce MěÚ a úřadu práce
 Využití pravidla 10% u veřejných zakázek
 Využití místních zdrojů pro slaďování
pracovního a rodinného života (služby
hlídání dětí a poradenství)
 Možnost zřízení sociální firmy
 Možnost podpory pracovníků formou
mentoringu, práce ve větších skupinách
 Možnost čerpání zdrojů EU na podporu
zaměstnanosti
 Možnost provázání na další související
služby (dluhové, bytové, rodinné
poradenství)








Slabé stránky
Nedostatek pracovních příležitostí
Nízká kvalifikace nezaměstnaných
obyvatel SVL (51%)
Nedostatek pracovních příležitostí pro
rodiče – samoživitele
Nezájem zaměstnavatelů o
zaměstnávání Romů (negativní
zkušenost, např. nedostavení se do
práce, nedostupnost)
Vysoká nezaměstnanost občanů nad 50
let
Nezaměstnanost více členů rodiny


Hrozby
 Skepse k budoucímu nalezení
pracovního uplatnění
 Nízká motivace k hledání práce, řešení
situace
 Riziko předčasného opuštění pracovního
poměru
 Využívání příležitostí šedé ekonomiky
 Upřednostnění rychlého výdělku před
zpětnou výplatou
 Zajištění příjmu drobnou trestnou
činností, prostitucí ztráta pracovních
návyků

V Českých Velenicích nepřesahuje celková nezaměstnanost dlouhodobě republikový průměr,
nicméně pokud jde o ekonomickou aktivitu obyvatel SVL, je zaměstnaných pouze 6%. Cca 71%
obyvatel SVL je nezaměstnaných, evidovaných na úřadu práce, 13% na mateřské či rodičovské
dovolené a 10% je ve starobním důchodu.
Z historického hlediska je třeba uvést dřívějšího nejvýznamnějšího zaměstnavatele v regionu,
železniční opravny Dílny ČSD (později Legios). Tento podnik, jehož vznik souvisel s existencí velkého
dopravního uzlu v Českých Velenicích, zaměstnával původně kolem 800 lidí, avšak od 90. let
docházelo k postupnému omezování počtu zaměstnanců až k úplnému zániku podniku. Kombinace
specifické kvalifikace zaměstnanců a nedostatku jiných pracovních příležitostí vedla k tomu, že mnozí
obyvatelé Českých Velenic, zejména starší 50 let, doposud nesehnali nové pracovní uplatnění,
přičemž se často jedná o oba manžele. Podle sdělení obyvatel mají obtíže se sháněním práce
především lidé starší 50 let, matky na rodičovské dovolené, kterým chybí služby péče o děti a
nemohou tak pracovat ve směnném provozu. K náboru nových zaměstnanců dochází průběžně,
některé firmy mají menší počet stálých zaměstnanců a další najímají na krátkodobé brigády.
K většímu propouštění došlo naposled před dvěma lety v době ekonomické krize. Z celkového podílu
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nezaměstnaných tvořilo 51% osob nízkokvalifikovaných nebo nekvalifikovaných (podíl těchto osob
v SVL viz kapitola Rodina).
Úřad práce (pobočka Třeboň) podpořil v roce 2014 pouze 2 nezaměstnané formou rekvalifikace a 4
místa byla financována pro účely výkonu veřejně prospěšných prací. V roce 2015 došlo aktivní
spoluprací MěÚ s Úřadem práce k navýšení počtu míst na veřejně prospěšné práce na 12, včetně
funkce předáka. Uplatnění nalezli zaměstnanci především u technických služeb, ale také v obou
školách a multikulturním centru (údržbáři, uklízečky). Významným, neoficiálně zjištěným fenoménem
je tzv. práce na černo. Z rozhovorů s obyvateli vyplývá, že se jedná především o pomocné stavební
práce na území ČR nebo Rakouska, v létě o prodej borůvek. Spadá sem také prostituce – odhadem
cca 8 (dle pomáhající NNO až 50) žen, další ženy provozují prostituci příležitostně (např. jako
přivýdělek před Vánoci). Prostituce je často koordinována partnery prostitutek.
Mezi současné významné zaměstnavatele patří Magna Cartech (továrna na výrobu autodílů) a EATON
Elektrotechnika v Suchdolu nad Lužnicí. Mezi firmou Magna a střední školou České Velenice byla
navázána spolupráce spočívající v zavedení cíleného vzdělávání pro pracovní uplatnění dle potřeb
firmy, kompenzované systémem praxí a stipendií s možností budoucího zaměstnání vybraných
studentů. V rámci unikátního přeshraničního projektu zapojujícího zaměstnavatele na české i
rakouské straně vznikl v 90. letech hospodářský park (Access Park), v němž má město České Velenice
49% podíl. Od roku 2011 se podíl ekonomicky aktivních osob (OSVČ) v Českých Velenicích
zdvojnásobil (16%), přičemž jde pravděpodobně především o aktivity vietnamských obyvatel.
Ze zkušeností zaměstnavatelů vyplývá, že někteří z nich mají špatné zkušenosti se zaměstnáváním
osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména pokud jde o absenci nebo sníženou míru pracovních
návyků. Zejména v případech strojírenské výroby je předem neomluvená absence vnímána jako
vážné porušení pracovních podmínek (je třeba chybějící osobu operativně nahradit). Problémem je
také komunikace s některými zaměstnanci, kdy je po předčasném odchodu ze zaměstnání není
možné kontaktovat. Zaměstnavatelé tak podle zkušeností pracovní agentury preferují uchazeče
nepocházející ze SVL. Na druhé straně, pracovníci bydlící v SVL byli hodnoceni jako výkonní, pokud se
na pracovní pozici udrželi po delší dobu.
Výše uvedenou situaci zaměstnanosti v Českých Velenicích lze shrnout tak, že přestože celková
nezaměstnanost není i přes geografickou polohu a izolaci města výrazně vysoká, obyvatel SVL se
dotýká v poměrně značnější míře. Jako základní nedostatek je kromě nízkého počtu pracovních
příležitostí vnímána též absence nebo snížená míra pracovních návyků, které vedou k předčasnému
opouštění zaměstnání. Nejsou k dispozici žádné podpůrné služby pro oblast zaměstnanosti.
 Navrhovaná opatření zahrnují intenzivní práci s motivací nezaměstnaných osob k zařazení na
legální trh práce. Motivační a asistenční aktivity s dospělými osobami se budou prolínat prací
se studenty, žáky i předškolními dětmi (viz kapitola Rodina). Nezaměstnaným osobám bude
poskytováno poradenství v otázkách re/kvalifikace, pracovního práva, vyhledávání
zaměstnání, vztahů se zaměstnavateli. Vznikne síť aktérů zaměstnanosti.
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Přehled opatření pro oblast Zaměstnanost
Priorita 4.1:

Poradenské, motivační a aktivizační služby pro oblast práce

Obecný cíl 4.1.1:

V Českých Velenicích vznikne služba komplexního poradenství, aktivizace a
motivace k uplatnění se na trhu práce se zapojením min. 20 osob/rok, v
případě 2 veřejných zakázek bude uplatněno pravidlo 10%.

Specifický cíl 4.1.1.1:

Do roku 2018 bude minimálně 20 osob ohrožených sociálním vyloučením/rok
podpořeno formou komplexního poradenského programu zahrnujícího mimo
jiné orientaci na trhu práce ve spolupráci s místními zaměstnavateli, motivaci
a aktivizaci k nástupu do zaměstnání s využitím postupů sociální práce. Budou
vyhodnoceny možnosti a zpracován záměr vzniku sociálního podniku, a bude
vytvořena síť aktérů zaměstnanosti.

Specifický cíl 4.1.1.2:

Do roku 2018 bude v zadání minimálně 2 veřejných zakázek využito pravidlo
10%

Návaznost cílů na zjištěné nedostatky: oblast Zaměstnanost
vysoká nezaměstnanost
mezi obyvateli SVL

absence podpůrných služeb
SC 4.1.1.1
(podpora zaměstnávání)

odmítání zaměstnanců ze
SVL z důvodu předchozí
negativní zkušenosti
nízká motivace k legální
práci (vs. dávkový systém a
práce na černo)

nedostatek pracovních
příležitostí

SC 4.1.1.2

zaměstnávání osob z jiných
lokalit

(nástroje na zvýšení
zaměstnatelnosti)
nedostatek podporovaných
forem zaměstnávání

nízká motivace zaměstnavatelů
k zaměstnávání obyvatel SVL
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Oblast 5: BEZPEČNOST
SWOT analýza





















Silné stránky
Působení dvou asistentů prevence
kriminality
Existence plánu prevence kriminality,
pracovní
skupiny
pro
prevenci
kriminality, manažera prevence
Nízký podíl závažných trestných činů
(dočasně)
vyhlášky města v oblasti bezpečnosti
částečná regulace hazardu
funkční kamerový systém pokrývající
část města
působení NNO (Metha, Rozkoš bez
rizika)
působení Probační a mediační služby
Jindřichův Hradec
vysoký počet klientů ve spolupráci s
kurátorem pro mládež
Příležitosti
Rozšíření kamerového systému
Využití dalších programů prevence
kriminality
Zapojení veřejnosti do zajišťování
bezpečí
Spolupráce státní a městské policie
Vytváření pracovních příležitostí v rámci
programů prevence kriminality (APK)
Propojení služeb prevence se službami
TP, odborného sociálního poradenství
Zavedení programu na pomoc obětem
trestných činů
Využití podpory ze zdrojů ESIF a
národních zdrojů
Monitoring
bezpečnostní
situace
(výzkumy, statistická sledování, metoda
case managementu)
















Slabé stránky
prostituce
nákup a užívání návykových látek
drobná kriminalita (krádeže, vloupání)
bezprizorní mládež v centru města,
„pobuřování“
ohrožení dětí hrajících si na ulici,
zastavování aut, případně žebrota
nízká míra ohlašování trestných činů
(mimo jiné cizinci, zákazníci prostituce)
narušování pořádku cizími státními
příslušníky (rakouští Turci)
obavy obyvatel pohybovat se v určitých
částech města v určitých časech
vytíženost státní policie
horší dostupnost města pro policii a
služby prevence
Hrozby
Sezónní i mimosezónní migrace osob
ohrožených sociálním vyloučením
Návrat pachatelů závažných trestných
činů z VTOS
generační přenos negativních projevů
chování

V Českých Velenicích jsou přítomny jevy typické pro příhraniční pozici města - prostituce, nákup a
konzumace drog, gambling, drobná kriminalita. Z hlediska bezpečnosti jsou České Velenice více
zatíženy kriminalitou než okolní obce – dopad kriminality přepočtený na počet obyvatel je 1,5x vyšší.
V roce 2014 bylo v Českých Velenicích spácháno celkem 84 trestných činů, jednalo se o násilnou
trestnou činnost, krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetkové trestné činy. Nejčastěji se
objevují krádeže, kdy je poškozený okraden o věc, kterou má při sobě, přičemž velký podíl těchto činů
páchají ženy provozující prostituci, případně jejich ochránci. Závažná trestná činnost (loupežná
přepadení, napadení) se vyskytuje v nižší frekvenci, od roku 2014 jsou pachatelé nejzávažnějších
trestných činů ve výkonu trestu odnětí svobody, objasněnost byla 60%.
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Z přestupků jsou PČR nejčastěji řešeny přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, proti
majetku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Strážníci městské policie
udělili blokovou pokutu v nejvíce případech za porušování pravidel silničního provozu na území
města (361 případů), dále za porušení vyhlášky omezující prostituci (62 případů), volný pohyb psů (7
případů)a konzumaci alkoholu na vymezených místech (24 případů).
Kriminalita v Českých Velenicích se objektivně týká ve zvýšené míře specifických oblastí – v roce 2014
bylo 51% trestných činů spácháno ve 3 ulicích, kde se nacházejí SVL.
Hlavní zátěží pro obyvatele města jsou méně závažné trestné činy, např. krádeže, a dále přestupky,
zejm. na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, např. porušení městských vyhlášek
týkajících se prostituce a konzumace alkoholu, a společensky nežádoucí chování, např. rušení
nočního klidu, neorganizované trávení volného času mládeže v centru města, volný pohyb dětí po
ulici, žebrota, zastavování vozidel, apod. Jedná se tedy o přečiny řešitelné na úrovni prevence.
Prostituce, drogy a hazard s sebou přináší další nežádoucí jevy, jako je výskyt násilí, domácího násilí,
zadluženost a s ní související práci na černo, krádeže, lichvu. Obyvatelé SVL jsou specificky ohroženi
jevy, které se odehrávají v SVL a jejich okolí, zejména distribuce návykových látek, zprostředkování
prostituce. Bližší informace týkající se služeb pro oblast drog, prostituce a gamblingu jsou uvedeny
v kapitole Služby sociální prevence.
Kurátorka pro mládež (MěÚ Třeboň) uvádí, že nezletilé děti a mladiství z Českých Velenic tvoří
přibližně 1/3 případů z celého ORP, v roce 2014 bylo řešeno celkem 150 případů, z toho se 15 případů
týkalo užívání drog mladistvými.
České Velenice spadají do obvodu Probační a mediační služby Jindřichův Hradec. Každoročně se
jedná o několik klientů, jejichž situace je řešena ve spolupráci s městem, služby jsou ale považovány
za nedostačující (nedostatek času na intenzivní práci s klienty).
Přístup města k bezpečnostní situaci je aktivní – existuje sada obecně závazných vyhlášek týkajících
se veřejného pořádku (např. omezení otevírací doby zábavních podniků, požívání alkoholu na
některých veřejných prostranstvích, provozování prostituce, omezení hazardu, apod.), na vybraná
riziková místa byly instalovány kamery. České Velenice mají vlastní městskou policii (4 pracovníci),
nachází se zde služebna PČR, která sem dle potřeby dojíždí ze Suchdola nad Lužnicí. V roce 2015 byla
ve městě zavedena funkce asistentů prevence kriminality (dotační titul Ministerstva vnitra). V roli
APK působí dva pracovníci – obyvatelé SVL s dobrou znalostí lokality, jejich hlavní činnost spočívá ve
fyzické přítomnosti v ulicích města, v monitoringu bezpečnostní situace a v působení na občany
směrem k dodržování veřejného pořádku.
Jako zvláštní opatření zejména v boji s prostitucí uzavřelo město v roce 2014 smlouvu s bezpečnostní
agenturou, jejímž úkolem je monitorovat porušování vyhlášky týkající se prostituce. Pracovníci
agentury projíždí městem, přičemž svou přítomností odrazují prostitutky k veřejné nabídce
sexuálních služeb. Agentura působí v součinnosti s policií. Dle stanoviska města došlo k vymizení
prostitutek z hlavní třídy a centra města, dle jiných názorů prostitutek působí ve městě stejně, pouze
se pohybují po jiných místech, případně se uchýlily do soukromých bytů a klubů. V tomto směru je
třeba uvažovat širší dopady ne/provozování prostituce – rizika vyplývající z obchodu s lidmi.
Počty obětí trestných činů vyplývají ze statistického zjišťování PČR, kdy v roce 2014 bylo zjištěno 46
obětí trestných činů, z toho ve 31 případech se jednalo o ženy. Nejčastějším trestným činem, jímž
byly ženy ohroženy, je nebezpečné vyhrožování a ublížení na zdraví. Dle zjištění PČR se často jedná o
násilí v rámci partnerských nebo rodinných vztahů, kdy materiální a psychická závislost oběti na
pachateli snižuje pravděpodobnost oznámení trestného činu. Dalším trestným činem, který není ve
velké míře PČR oznamován, je okradení zákazníka prostitutkou – v těchto případech činí odhad
latence 90%. Z provedených rozhovorů s obyvateli a představiteli policie byla dále identifikována
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rozsahem blíže neurčená latence v oznamování drobnějších přestupků, např. rozbití oken, vykradení
sklepa, a to údajně z obavy o zjištění osoby oznamovatele a následné msty, zejména pokud se oběť a
pachatel vzájemně osobně znají. Obyvatelé si nejsou vědomi možností bezpečných způsobů
oznámení přestupku nebo trestného činu.
Subjektivní náhled na situaci v Českých Velenicích zjištěný z rozhovorů s obyvateli a představiteli
města je velmi rozdílný. Někteří z obyvatel považují určité části města, zejm. oblast „za tunelem“, tj.
oblast s vyšší koncentrací SVL, za tak rizikovou, že se této části města večer a v noci zcela vyhýbají,
nebo i na kratší vzdálenosti jezdí v uzamčeném autě, zatímco jiní obyvatelé si nejsou vědomi
jakéhokoliv ohrožení. Jako ohrožující působí na jiné obyvatele skupinky mladých lidí ze SVL, kteří se
shromažďují a tráví volný čas na lavičkách v centru města – část občanů se tomuto místu zcela
vyhýbá přesto, že osobně ani ze svého okolí neví o konkrétním incidentu (např. napadení), který by
mladí lidé způsobili. Pro podrobnější zmapování situace a získání podkladů pro přijímání dalších
bezpečnostních opatření bude v září a říjnu 2015 proveden cílený výzkum subjektivního pocitu
strachu a bezpečí, zaměřený na latenci trestné činnosti, stejně jako srovnání subjektivního pocitu
bezpečí obyvatel ve srovnání se statistickými zjištěními.
Statistické sledování kriminality vychází jednak z oficiálních výkazů městské a státní policie (počty
trestných činů, přestupků, pachatelů, obětí), jednak jsou sledovány základní indikátory stanovené
v Plánu prevence kriminality města České Velenice. Kriminalitu je nicméně třeba vyhodnocovat
v širším kontextu – např. zavedení funkce asistentů prevence kriminality vedlo k bezprostřednímu
nárůstu počtu přestupků a trestných činů z důvodu včasného a četnějšího odhalení. Zároveň v roce
2014 nastoupilo výkon trestu odnětí svobody několik pachatelů nejzávažnějších trestných činů, což
vedlo ke zlepšení bezpečnostní situace, i když pouze dočasně. Informace o kriminalitě a jejích
dopadech na obyvatele je tedy nutné sledovat a vyhodnocovat v širším kontextu.
K situaci bezpečnosti v Českých Velenicích lze shrnout, že hlavní zátěž představují méně závažné
trestné činy, zejména majetkové, přestupky, zejména na úseku veřejného pořádku a společensky
nežádoucí chování – jde tedy o přečiny řešitelné převážně v rámci preventivních opatření. Město
přijímá opatření ve formě obecně závazných vyhlášek a spoluprací se soukromou bezpečnostní
agenturou, podporu pro osoby ohrožené prostitucí a drogami zajišťují dvě nestátní organizace.
Pomoc obětem trestných činů není zajištěna z důvodu nedostupnosti služeb, s čímž souvisí i poměrně
vysoká latence trestné činnosti. Významně velký podíl trestné činnosti se týká sociálně vyloučených
lokalit.

 Opatření, která je třeba přijmout ve prospěch zvýšení bezpečnosti občanů, proto zahrnují
především další rozšíření preventivních programů – předběžně je navrhováno zachování
a/nebo rozšíření APK, technická opatření a osvěta (tematické osvětové bloky k předem
daným otázkám nebo k aktuální situaci). Odborné služby budou zajištěny pro osoby ohrožené
prostitucí, drogami a gamblingem (viz kapitola Služby sociální prevence). Preventivní služby
týkající se dětí a mládeže budou řešeny v rámci služby NZDM, adaptace venkovních prostor a
příměstského tábora (viz kapitola Rodina). Budou zavedeny služby pro oběti, resp. svědky
trestných činů, umožňující bezpečný způsob oznámení činu a získání informací o právech
oběti. Služby budou poskytovány v úzké návaznosti na další odborné sociální služby, např.
občansko-právní poradenství.
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Přehled navrhovaných opatření pro oblast Bezpečnost
Priorita 5.1:

Zvýšení bezpečí obyvatel

Obecný cíl 5.1.1:

Rozvojem cílených opatření prevence kriminality a odborných služeb pro
oběti a svědky trestné činnosti a přestupků, včetně koordinace přijatých
opatření bude posíleno bezpečí obyvatel v Českých Velenicích.

Specifický cíl 5.1.1.1:

Bezpečí obyvatel v Českých Velenicích bude posíleno ro zšířením
programů
prevence kriminality – asistentů prevence kriminality, technických prostředků
(osvětlení, oplocení, kolostavy), osvětovými akcemi a společensky
zodpovědnými aktivitami (čištění nepřehledných prostor, street art).
Programy budou koordinovány, efektivita programů bude pravidelně
vyhodnocována.

Specifický cíl 5.1.1.2:

K ochraně obyvatel budou zavedeny odborné služby pro oběti a svědky
trestných činů a přestupků (služby pomoci obětem trestných činů).

Návaznost cílů na zjištěné nedostatky: oblast Bezpečnost

výskyt prostituce a
zneužívání návykových látek

SC 5.1.1.1
(preventivní programy)

společensky negativně
vnímané chování mládeže

rozsáhlé porušování
městských vyhlášek v oblasti
bezpečnosti
nezajištění trvalé
přítomnosti PČR

latence trestné a
přestupkové činnosti

SC 5.1.1.2

nedostupnost služeb pro
oběti trestných činů a násilí

(pomoc obětem)
obavy z opakovaného
napadení

ekonomická závislost obětí
na pachateli
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III.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část obsahuje rozpis priorit jednotlivých tematických oblasti na obecné a specifické cíle a
dále na konkrétní opatření. Cíle jsou zároveň propojeny horizontálně, v rámci koordinačních opatření
a mezioborových platforem.
Soulad SPSZ a základních strategických dokumentů
Všechny priority, cíle a opatření byly uvedeny do souladu jak se základními strategickými dokumenty
pro oblast sociálního začleňování, tak s dílčími rezortními dokumenty. Na národní úrovni se jedná
především o Strategii boje proti sociálnímu vyloučení 2011 – 2015 a Koncepci romské integrace na
období 2014 – 2020.
Na krajské a obecní úrovni je SPSZ České Velenice v souladu se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje a Komunitním plánem sociálních služeb ORP Třeboň na roky 2015
– 2018, konkrétně:
•
•
•
•

Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Č. Velenicích (Kap. 6.3 SPRSS JČK,
Kapitola Mládež a rodiny s dětmi KPSS Třeboňsko)
Zavedení sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi do Českých Velenic (Kap. 6.4
SPRSS JČK, Kapitola Mládež a rodiny s dětmi KPSS Třeboňsko)
Rozšíření terénních programů (Kap. 6.4 SPRSS JČK, Kap. Ostatní osoby v nepříznivé
sociální situaci KPSS Třeboňsko)
Zavedení odborného sociálního poradenství (Kap. 6.6 SPRSS JČK, Kap. Ostatní osoby
v nepříznivé sociální situaci KPSS Třeboňsko)

Soulad SPSZ se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je ošetřena ustavením
vzájemné spolupráce města České Velenice a MAS Třeboňsko. Na místní úrovni se potom jedná o
Integrovanou strategii území MAS Třeboňsko 2014 - 2020

Další relevantní dokumenty
•

Pro oblast služeb sociální prevence je relevantním dokumentem Národní strategie rozvoje
sociálních služeb, Strategie prevence kriminality, Strategie boje proti obchodu s lidmi, a další.

•

Cíle a opatření v oblasti Rodiny jsou v souladu s aktuálním zněním následujících strategických
dokumentů: Národní strategie ochrany práv dětí, Národní koncepce rodinné politiky,
Strategie vzdělávání do roku 2020, a další.

•

Opatření a cíle pro oblast bydlení jsou v souladu s aktuálním zněním Koncepce bydlení ČR do
roku 2020 a aktuální pracovní verzí koncepce sociálního bydlení MPSV.

•

Cíle a opatření z oblasti zaměstnanosti jsou rámcově v souladu s aktuálním zněním
následujících strategických dokumentů: Strategie politiky zaměstnanosti, Evropská strategie
zaměstnanosti, a jiné.

•

Cíle a opatření pro oblast Bezpečí jsou v souladu s aktuálním zněním následujících
strategických dokumentů: Strategie prevence kriminality, Koncepce boje proti extremizmu,
Národní strategie boje proti obchodu s lidmi, Národní plán boje proti komerčnímu zneužívání
dětí, a jiné.
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Oblast 1: Služby sociální prevence
Priorita 1.1: Rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé situace
obyvatelohrožených sociálním vyloučením
Oblast 1: Služby sociální prevence
1.1 Priorita:
Rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé situace
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením
1.1.1 Obecný cíl:
Osobám ohroženým sociálním vyloučením bude poskytnuta podpora při
řešení nepříznivé životní situace prostřednictvím terénní práce,
všeobecného i specificky zaměřeného odborného sociálního poradenství.
1.1.1.1
cíl:

Specifický Do roku 2018 bude formou terénní práce v rozsahu minimálně 1,0 úvazku
podpořeno minimálně 60 osob ohrožených sociálním vyloučením/rok.
Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením budou koordinovány.

Opatření
Zajištění terénní
práce

Termín:
12/2016

Síťování a
koordinace služeb
pro osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

12/2016

Oblast 1: Služby sociální prevence

Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Žadatel/MěÚ
Funkce
terénního
pracovníka,
výkon práce
v rozsahu 1,0
úvazku
Podpořeno min.
60 osob/rok
TP/žadatel
Písemný/grafický
přehled aktérů
podpory osob
ohrožených
sociálním
vyloučením,
včetně rozsahu
činnosti a formy
vzájemné
spolupráce,
vzájemné
povědomí a
informovanost
veřejnosti

(pracovník)
Náklady/zdroj
OPZ, SC 2.1.1 náklady
projektu:2 280 000 Kč

Bez nákladů
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1.1 Priorita:
1.1.1 Obecný cíl:

1.1.1.2 Specifický cíl:

Rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé situace
obyvatel ohrožené sociálním vyloučením
Osobám ohroženým sociálním vyloučením bude poskytnuta podpora při
řešení nepříznivé životní situace prostřednictvím terénní práce,
všeobecného i specificky zaměřeného odborného sociálního poradenství.
Do konce roku 2018 bude formou odborného sociálního poradenství
podpořeno minimálně 50 osob ohrožených sociálním vyloučením/rok
v oblasti dluhů, finanční gramotnosti, občanského práva, sociálního
zabezpečení, sociálních služeb a zdravotnictví, včetně terénní práce a
doprovázení klientů. Služba bude poskytována terénní a ambulantní
formou v rozsahu 1,0 úvazku. Budou realizovány kurzy finanční
gramotnosti, podpořeno bude minimálně 30 osob/rok.

Opatření
Termín:
Zajištění dluhového a 12/2016
občanskoprávního
poradenství
Kurzy finanční
12/2016
gramotnosti

Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Žadatel/MěÚ
Minimálně 50
podpořených
osob/rok
Žadatel/MěÚ
Podpořeno 30
účastníků/rok

(pracovník)
Náklady/zdroj
OPZ, SC 2.1.1 náklady
projektu:3 120 000
Kč
OPZ, SC 2.1.1

Oblast 1.: Služby sociální prevence
1.1 Priorita:
Rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé situace
obyvatel ohrožené sociálním vyloučením
1.1.2 Obecný cíl:
Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách, gamblingem a
prostitucí bude poskytnuta podpora specializovanými službami terénní
práce a odborného sociálního poradenství.
1.1.2.1 Specifický cíl:

Do roku 2018 bude minimálně 60 osobám ohroženým závislostí na
návykových látkách/rok a 10 osobám ohroženým gamblingem poskytnuta
podpora při snižování rizik spojených se závislostí na návykových látkách
a herních automatech. Služba bude poskytována terénní formou.
Garant:
(pracovník)
Termín:
Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Náklady/zdroj
12/2016
žadatel
60 osob aktivně OPZ, SC 2.1.1 náklady
zapojených do
projektu:3 228 000
programu
Kč

Opatření
Zajištění terénní
práce v lokalitě
(sekundární a
terciární prevence),
1,5 úvazku terénní
pracovník
Zajištění odborného 12/2016
poradenství
pro
osoby
ohrožené
hazardem,
včetně
členů jejich rodin

žadatel

Existence služby
pro osoby
ohrožené
hazardem
10 podpořených

OPZ, SC 2.1.1
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(0,2 úvazku terénní
pracovník)
Realizace motivačně 12/2016
osvětových akcí pro
dospělé

osob/rok
žadatel

Realizace 2 akcí
(diskuzních
skupin)
Distribuce
informačních
letáků, 200 ks

OPZ, SC 2.1.1

Oblast 1: Služby sociální prevence
1.1 Priorita:
Rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé situace
obyvatel ohrožené sociálním vyloučením
1.1.2 Obecný cíl:
Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách, gamblingem a
prostitucí bude poskytnuta podpora specializovanými službami terénní
práce a odborného sociálního poradenství.
1.1.2.2 Specifický cíl:

Opatření
Rozšíření služeb pro
osoby zapojené
v prostituci (0,3
úvazku soc.
pracovnice, 0,3
úvazku pracovnice
v soc. službách)
Skupinové setkávání
žen z cílové skupiny
– motivačně –
aktivizační podpůrná
skupina

Oblast 2: Rodina

Do roku 2018 bude minimálně 36 osob ohrožených riziky souvisejícími s
prostitucí/rok podpořeno při snižování rizik a zajištění bezpečí formou
terénní práce
Garant:
(pracovník)
Termín:
Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Náklady/zdroj
12/2016
žadatel
36 podpořených OPZ SC 2.1.1 náklady
osob/rok
projektu:2 300 000
Kč

12/2016

žadatel

18 podpořených OPZ SC 2.1.1
osob/rok
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Priorita 2.1:

Podpora ohrožených rodin s dětmi

Oblast 2.: Rodina
2.1.Priorita:
2.1.1 Obecný cíl:

Podpora ohrožených rodin s dětmi
V Českých Velenicích bude minimálně 10 rodin/rok podpořeno v řešení vlastní
nepříznivé situace formou sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
minimálně 10 rodin/rok bude motivováno k aktivnímu zapojení do vzdělávání
2.1.1.1 Specifický V Českých Velenicích bude vytvořena sociálně – aktivizační služba pro rodiny s
cíl:
dětmi zahrnující služby posílení rodičovských kompetencí (poradenství,
doprovázení, vzdělávání rodičů), včetně vytvoření zázemí pro nácvik
rodičovských a pečovatelských kompetencí, podpořeno bude minimálně 10
rodin/rok , dále minimálně 10 rodin/rok bude motivováno k aktivnímu zapojení
do vzdělávání, 10 rodičů/rok se bude účastnit podpůrného rodičovského klubu.
Veškeré služby na podporu rodin s dětmi budou koordinovány ve spolupráci
s MěÚ, NNO, školami, policií, úřadem práce, apod.
Odpovědnost
(pracovník)
Opatření
Termín:
Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Náklady/zdroj
Vytvoření sociálně
12/2016
Žadatel, MěÚ
Personální a
OPZ,
SC
2.1.1
– aktivizační služby
administrativní
náklady projektu:2
zajištění služby SAS 350 000Kč
pro rodiny s dětmi
Minimálně 10
1,0 úvazku sociální
rodin zapojených
pracovník
do služby
Minimálně 10
individuálních
plánů práce
s rodinami
Rekonstrukce
12/2018
Žadatel, MěÚ
Rekonstrukce
IROP, SC 2.4
prostor pro nácvik
cvičné kuchyně pro náklady projektu:
nácvik vaření,
1 364 000Kč
rodičovských
nakládání
dovedností (cvičná
s potravinami,
kuchyně ZŠ)
hospodaření
Realizace
motivačních
programů pro
rodiče k zapojení a
setrvání ve všech
úrovních
vzdělávacího
procesu 0,5
úvazku
Vznik rodičovského
klubu k podpoře
rodičů a pomoci při
prosazení zájmů
dětí a rodin
(koordinátor =
asistent
motivačních

12/2016

Žadatel, MěÚ

Realizace
individuálních
motivačních plánů
Podpořeno min. 10
rodin/rok

OPZ, SC 2.1.1

12/2016

Žadatel, MěÚ

Zapojení min. 10
rodičů/rok do
klubu
Zapojení do
spolupráce školy,
úřadu, PPP

OPZ,SC 2.1.1
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programů)
Koordinace aktivit
na podporu rodiny
(sociální služby,
fakultativní a
doprovodné služby,
služby na podporu
bydlení,
zaměstnávání,
bezpečnosti)
s cílem zvýšení
efektivity a
adresnosti práce s
rodinou

12/2016

Žadatel, MěÚ

Určení pozice
koordinátora
služeb (pracovník
SAS)
Nastavení formy a
frekvence
setkávání/výměny
informací
spolupracujících
subjektů (OSPOD,
ÚP, MěÚ, NNO,
policie, škola,
apod.)

Bez nákladů

Oblast 2.: Rodina
2.1 Priorita:
2.1.2 Obecný cíl:

Podpora ohrožených rodin s dětmi
V Českých Velenicích budou děti a rodiče ohrožení sociálním vyloučením
podpořeni ve vstupu a setrvání ve vzdělávacím systému s ohledem na
individuální potřeby dětí.
2.1.2.1 Specifický V Českých Velenicích vzniknou služby na podporu vzdělávání zahrnující
cíl:
předškolní a školní přípravu dětí (doučování), včetně předškolního klubu,
adaptační programy, proběhnou 2 osvětové akce na podporu vzdělávání a
budou zajištěny služby odborné podpory a vzdělávání pro pedagogické
pracovníky, celkem bude podpořeno 40 dětí, 20 rodičů a 20 pedagogických
pracovníků za rok.

Opatření
Poskytování školní
přípravy
(doučování)
terénní a
ambulantní
formou pro děti ZŠ,
SŠ, resp. příprava
VŠ
Vytvoření
předškolního klubu
2x1,0 úvazku

Termín:
12/2016

Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Žadatel, MěÚ
minimálně 10 dětí
ZŠ/rok, minimálně
10 studentů SŠ/rok
4 doučující

12/2016

Žadatel, MěÚ

Realizace
adaptačních
programů a jejich
průběžné
vyhodnocování
(1,0 asistent)
Zajištění odborné

6/2017

žadatel, školy

12/2016

MěÚ, MŠ, ZŠ, SŠ

(pracovník)
Náklady/zdroj
OPVVV SC 3.3
náklady
projektu:1 778 100
Kč

Podpořeno
minimálně 10
předškolních
dětí/rok (min 1 rok
předškolní přípravy)
minimálně 10
absolventů
adaptačního
programu/rok (MŠ,
ZŠ, SŠ)

OPVVV SC 3.3
náklady projektu:
2 180 000 Kč

Podpořeno

OP VVVSC 3.3

OPVVV SC 3.3
náklady projektu:
1 129 000 Kč

41
podpory
pedagogických
pracovníků
(vzdělávání)
Zajištění
odborných služeb
(0,2psycholog, 0,2
speciální pedagog)
Realizace
osvětových akcí na
podporu
vzdělávání

vzděláváním min.
15 pedagogů/rok

náklady projektu:
112 500 Kč

12/2016

MěÚ, žadatel

Podpořeno
minimálně 20
pedagogů/rok

OPVVV SC 3.3
náklady projektu:
595 100 Kč

12/2016

MěÚ, žadatel

Realizace 2 setkání
rodičů s odborníky,
zástupci škol,
absolventy,
zaměstnavateli/rok

OPVVV SC 3.3
náklady projektu:
30 000 Kč

Priorita 2.2:
Oblast 1.: Rodina
2.2 Priorita:
2.2.1 Obecný cíl:

2.2.1.1 Specifický cíl:

Opatření
Poskytování služby
NZDM – odpolední
klub pro mladší děti
s organizovaným
programem a klub pro
starší děti s částečně
organizovaným
programem (do
provedení
rekonstrukce prostor
služba terénní formou
a ambulantní formou
v dočasných
prostorách v majetku
města)
2,0 úvazku
soc.pracovník, 0,5
úvazku pracovník

Trávení volného času dětí a mladých lidí
Trávení volného času dětí a mladých lidí
V Českých Velenicích bude minimálně 50 dětí a mladých lidí podpořeno
ve společensky přijatelném způsobu trávení volného času formou služby
nízkoprahového klubu pro děti a mládež a adaptací venkovních prostor.
V Českých Velenicích vznikne nízkoprahový klub pro děti a mládež
poskytující zázemí pro minimálně 10 dětí do 15 let a 10 dětí od 15 let,
součástí bude příměstský tábor pro minimálně 10 dětí nad 15 let, za aktivní
účasti klientů bude adaptován vnější prostor pro trávení volného času
mládeže v počtu minimálně 10 osob a bude vybudováno dětského hřiště
v dostupné vzdálenosti SVL.
Garant:
(pracovník)
Termín:
Zodpovědný
Výstupy:
Náklady/zdroj
subjekt:
12/2016
žadatel, MěÚ
Podpořených
OPZ, SC 2.1.1 náklady
minimálně 20
projektu: 3 836 000 Kč
(10+10) osob,
10 osob nad 15
let bude
podpořeno
v rámci
příměstského
tábora
(fakultativní
služba)
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v soc. službách
Vytvoření zázemí pro
poskytování služby
NZDM, včetně zázemí
pro služby TP, OSP a
SAS – za aktivní účasti
klientů (adaptace
v rámci jedné budovy)

12/2018

Žadatel, MěÚ

Realizace
příměstského tábora
(trvání 1 týden) jako
fakultativní služby
NZDM
Adaptace (ve
spolupráci s budoucími
uživateli) venkovního
prostoru (lavičky,
basketbalový koš) pro
trávení
neorganizovaného
času dětí od 15 let

8/2017

Žadatel,
(NZDM)

12/2017

MěÚ, žadatel

Existence
vymezeného
prostoru
Min. 10
podpořených
osob
Propojení
s aktivitami
NZDM, TP

MV (prevence)

Vybudování dětského
hřiště v dostupné
vzdálenosti SVL

12/2018

MěÚ

Vybudování
dětského hřiště
Podpořeno min.
20 dětí do 15
let

MV (prevence)

Oblast 3: Bydlení

Adaptovaný
prostor NZDM
Adaptovaný
prostor zázemí
pro služby –
celkem 2x
místnost pro
děti +
přednášky, 3x
kancelář, 1x
konzultační
místnost

MěÚ 10
podpořených
dětí nad 15 let

IROP, SC 2.1 náklady
projektu: 6 194 000 Kč

OPZ, SC 2.1.1
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Priorita 3.1:

Zajištění dostupného a důstojného bydlení pro obyvatele ohrožené sociálním
vyloučením

Oblast 3.: Bydlení
3.1 Priorita:
3.1.1 Obecný cíl:

3.1.1.1
cíl:

Zajištění dostupného a důstojného bydlení s podporou pro obyvatele
ohrožené sociálním vyloučením
Rodiny a jednotlivci žijící v nevyhovujících bytových podmínkách
v Českých Velenicích budou podpořeni v zajištění důstojného bydlení
s podporou doprovodných služeb, funkce domovníka a koordinace
podmínek bydlení v rámci odborné platformy. Budou rekonstruovány byty
pro účely sociálního a dostupného bydlení.

Specifický Bude zpracována obecní bytová politika. Minimálně 30 domácností,
jejichž členové žijí v nevyhovujících bytových podmínkách (nízká kvalita a
velikost bydlení, nevýhodné nájemní podmínky, ztížený přístup ke
standardnímu bydlení) bude podpořeno v zajištění důstojného bydlení
s podporou doprovodných služeb, včetně odborného poradenství. Bude
rekonstruováno minimálně 12 bytů pro sociální a dostupné bydlení.
Kvalita bydlení a soužití obyvatel budou dále podpořeny zavedením
minimálně jedné funkce domovníka. Pro účely tvorby bytové politiky,
vzájemné koordinace podmínek a služeb pro poskytování bydlení a
spolupráce nájemců, nájemníků, místních úřadů a institucí bude
vytvořena místní koordinační platforma řízená koordinátorem.
Garant:

Opatření
Vznik platformy pro
rozvoj bydlení
(tvorba obecní
bytové politiky,
vzájemná
koordinace
poskytování bydlení,
spolupráce nájemců
a majitelů bytů)
Vytvoření bytové
koncepce města
Zavedení služby
prevence ztráty
bydlení (1,0 úvazku)
a vytvoření pozice
koordinátora bytové
politiky (0,5 úvazku)

Termín:
6/2016

Zodpovědnýsubjekt:
MěÚ, majitelé bytů,
nájemníci, OSVŠ
MěÚ ORP

12/2016

Rekonstrukce 12

12/2018

Žadatel,
MěÚ, Bytová koncepce
platforma
Žadatel, MěÚ
Existence služby
Podpořeno
minimálně 30
domácností (lidé
žijící v nevyhov.
podmínkách, lidé
se zhoršeným
přístupem
k bydlení) + 0,5
úvazku
koordinátor
bytové politiky
MěÚ, žadatel
12

12/2016

Výstupy:
Funkční
platforma,
minimálně 2
setkání/rok

(pracovník)
Náklady/zdroj
bez nákladů

Bez nákladů, resp.
rozpočet města
OPZ,
SC
2.1.1
náklady projektu: 2
990 000 Kč

IROP, SC 2.1náklady
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bytů určených pro
sociální a dostupné
bydlení
Zavedení institutu
domovníka do
objektu, kde žijí
obyvatelé ohrožení
SVL

rekonstruovaných projektu: 8 610 000
bytů
Kč
12/2018

MěÚ, žadatel

zavedená funkce
domovníka

OPZ, SC 2.1.1
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Oblast 4: Zaměstnanost
Priorita 4.1:

Poradenské, motivační a aktivizační služby pro oblast práce

Oblast 4: Zaměstnanost
4.1. Priorita:
4.1.1 Obecný cíl:
4.1.1.1 Specifický cíl:

Opatření
Vytvoření sítě aktérů
zaměstnanosti
Zavedení poradenské,
aktivizační a
motivační služby
Vyhodnocení
možností a zpracování
záměru zřízení
sociálního podniku

Poradenské, motivační a aktivizační služby pro oblast práce
V Českých Velenicích vznikne služba komplexního poradenství, aktivizace a
motivace k uplatnění se na trhu práce se zapojením min. 20 osob/rok, v
případě 2 veřejných zakázek bude uplatněno pravidlo 10%.
Do roku 2018 bude minimálně 20 osob ohrožených sociálním
vyloučením/rok podpořeno formou komplexního poradenského programu
zahrnujícího také orientaci natrhu práce ve spolupráci s místními
zaměstnavateli, motivaci a aktivizaci k nástupu do zaměstnání s využitím
postupů sociální práce.Budou vyhodnoceny možnosti a zpracován záměr
vzniku sociálního podniku, a bude vytvořena síť aktérů zaměstnanosti.
Garant:
(pracovník)
Termín:
Zodpovědný
Výstupy:
Náklady/zdroj
subjekt:
12/2016
Žadatel, MěÚ,
Existující síť
Bez nákladů
zaměstnavatelé zaměstnavatelů,
vzdělavatelů,
MěÚ, ÚP, NNO
12/2016
Žadatel/é
1,0 úvazku
OPZ SC 2.1.1 náklady
Podpořeno 20
projektu: 2 240 000
osob/rok
Kč
12/2017
MěÚ, žadatel/é Studie
MěÚ
proveditelnosti

Oblast 4. : Zaměstnanost
4.1. Priorita:
Vytváření příležitostí k zaměstnávání a podpora zaměstnávání
4.1.1 Obecný cíl:
V Českých Velenicích vznikne služba podpory zaměstnávání se zapojením
min. 20 osob/rok, v případě 2 veřejných zakázek bude uplatněno pravidlo
10%.
4.1.1.2 Specifický cíl:

Opatření
Pilotní realizace
pravidla
zaměstnávání 10%

Do roku 2018 bude v zadání minimálně 2 veřejných zakázekvyužito pravidlo
10%.
Garant:
(pracovník)
Termín:
Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Náklady/zdroj
12/2018
Žadatelé, MÚ
Uplatnění
Bez nákladů
pravidla při 2
veřejných
zakázkách
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Oblast 5: Bezpečnost
Priorita 5.1: Zvýšení bezpečí a ochrany obyvatel
Oblast 5.: Bezpečnost
5.1. Priorita:
Zvýšení bezpečí a ochrany obyvatel
5.1.1 Obecný cíl:
Rozvojem cílených opatření prevence kriminality a odborných služeb pro
oběti a svědky trestné činnosti a přestupků, včetně koordinace
přijatých opatření bude posíleno bezpečí a ochrana obyvatel v Českých
Velenicích.
5.1.1.1 Specifický cíl: Bezpečí obyvatel v Českých Velenicích bude posíleno rozšířením
programů prevence kriminality – asistentů prevence kriminality,
technických prostředků (osvětlení, oplocení, kolostavy), osvětovými akcemi
a společensky zodpovědnými aktivitami (čištění nepřehledných prostor,
street art). Programy budou koordinovány, efektivita programů bude
pravidelně vyhodnocována.
Garant:
Opatření
Analýza
subjektivního
vnímání bezpečí
obyvatel
Vyhodnocení
dosavadních
preventivních
programů
Realizace minimálně
3 typů preventivních
programů a
společensky
odpovědných aktivit

Oblast 5.: Bezpečnost

Termín:
12/2015

12/2015

12/2016

Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
žadatel
Zpracovaná
analýza
subjektivního
vnímání bezpečí
MěÚ,
manažer Vyhodnocení
prevence
programů,
doporučení

Náklady/zdroj
ASZ, MěÚ

MěÚ, MP, PČR

MV + OPZ SC 2.1.1
náklady projektu
(APK): 2 292 000 Kč

Rozšíření
programu APK
na 3 asistenty
Zavedení
technických
opatření
(osvětlení,
oplocení,
kolostav)
Osvětové akce
na téma
bezpečí celkem
6 akcí/rok
Realizované
společensky
odpovědné
aktivity (čištění
a úprava
rizikových
prostor)

Bez nákladů
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5.1. Priorita:
5.1.1Obecný cíl:

5.1.1.2 Specifický cíl:

Zvýšení bezpečí a ochrany obyvatel
Rozvojem cílených opatření prevence kriminality a odborných služeb pro
oběti a svědky trestné činnosti a přestupků, včetně koordinace
přijatých opatření bude posíleno bezpečí a ochrana obyvatel v Českých
Velenicích.
K ochraně obyvatel budou zavedeny odborné služby pro oběti a svědky
trestných činů a přestupků.
Garant:

Opatření
Poradenské služby
pro oběti trestných
činů

Termín:
12/2016

Osvětová kampaň
pro veřejnost o
službách pomoci
obětem trestných
činů

12/2017

(pracovník)
Náklady/zdroj
MSp

Zodpovědnýsubjekt: Výstupy:
Žadatel, MěÚ
Databáze a
kontakty
dostupných
poskytovatelů
služeb
(poradenství,
krizová
intervence)
Žadatel
2
osvětové MSp
akce,
50 podpořených
osob/rok
Distribuce
informačních
letáku, 200 ks
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IV.

INDIKÁTOROVÁ SOUSTAVA

Přehled indikátorů účinnosti je uveden v příloze č. 1.
V.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Řídící a realizační struktury SPSZ
Východiskem pro řídící a realizační struktury SPSZ je stávající lokální partnerství se zastoupením
představitelů obce a místních institucí, a na něj navazující pracovní skupiny (viz Kapitola 1).
V souvislosti se vstupem Českých Velenic do programu KPSVL vznikla v září 2015 nová pracovní
skupina Projekty a implementace (PSPI). V této skupině jsou do doby dokončení plánu zastoupeni
většinově členové lokálního partnerství jako odborní garanti jednotlivých tematických oblastí plánu.
Následně budou do PSPI přizváni žadatelé o realizaci jednotlivých služeb v rámci SPSZ a realizátoři
projektů.
Činnost PSPI a implementační fáze celého SPSZ bude řízena manažerem KPSVL. Manažer KPSVL:
• odpovídá zaměstnavateli (město), lokálnímu konzultantovi ASZ, případně metodikovi po
dobu nepřítomnosti lokálního konzultanta, a lokálnímu partnerství (jako zástupce lokálního
konzultanta po dobu spolupráce s ASZ, jako manažer LP po ukončení spolupráce s ASZ)
• úzce spolupracuje s lokálním konzultantem ASZ a postupně přebírá jeho koordinační roli
v lokalitě
• nejpozději v posledním roce spolupráce obce a Agentury převezme hlavní roli v organizaci
lokálního partnerství a implementace SPSZ
• v době přípravy plánu připravuje podklady pro jednání pracovní skupiny projekty a
implementace (PSPI)
• monitoruje přípravu plánu, účastní se jednání PS, připomínkuje plán, je styčnou osobou
města pro jednání s ASZ, připravuje materiály do orgánů obce, informuje obec o všech
stránkách práce ASZ
• svolává a připravuje operativní schůzky s různými pracovníky obce, politiky, se zástupci škol,
vede část jednání, připravuje podklady pro představitele města a odborů při jednání s ASZ
nebo pro další jednání vedená ve prospěch SPSZ
• v první fázi implementace, kdy je důraz položený na tvorbu projektů, připravuje podklady pro
jednání s ministerstvy a účastní se jich, monitoruje přípravu projektů a komunikuje se
žadateli, připravuje podklady pro jednání PSPI, shromažďuje dotazy a připomínky, poskytuje
elementární projektové poradenství (informace o výzvách, o KPSVL a o dalším směru
poradenství) a další relevantní informace
• ve druhé fázi implementace má na starosti formální monitoring, tedy pravidelný sběr dat od
partnerů a obce o alokacích a indikátorech. S ASZ a odborníky z obce připravuje metodiku
sledování změn a dopadů v lokalitě (indikátory dopadu, způsob jejich sledování a
projednávání na PSPI atd.). Příležitostně provádí terénní monitoring jednotlivých projektů. Po
schválení SPSZ se zavedené implementační pracovní skupiny podle jednotlivých oblastí SPSZ
budou setkávat minimálně jednou za 2 měsíce a budou monitorovat realizaci SPSZ
• je odpovědný lokálnímu partnerství
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Pracovní skupina Projekty a implementace:
• na základě potřeb, absorpční kapacity obce a jejích partnerů pro realizaci projektů je
zpravidla od čtvrtého měsíce sestavován zásobník projektových záměrů s typovými aktivitami
pro všechny tři operační programy (OP zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Integrovaný regionální operační program)
• zásobník projektů nesmí obsahovat konkrétní příjemce, ale musí být popsány aktivity
konkrétního projektu včetně plánovaných podpořených indikátorů tak, aby bylo možné
posoudit jejich soulad s připravovaným SPSZ a adekvátnost celkové částky dotace
Lokální partnerství i nadále monitoruje průběh realizace SPSZ, zejména z hlediska vzájemných
souvislostí jednotlivých projektů a kontextu celého SPSZ. Pracovní skupiny monitorují průběh
projektů týkajících se dané oblasti.
Obyvatelé SVL jsou pravidelně zváni na jednání pracovních skupin a LP, nejméně dvakrát do roka se
uskutečňuje přímé setkání s občany, včetně obyvatel SVL – jsou informováni o průběhu projektů a
konkrétních výstupech týkajících se obyvatel. Veřejnost je pravidelně informována prostřednictvím
zpráv místním tisku.
Lokální partnerství, včetně pracovních skupin, se při své činnosti řídí schváleným jednacím řádem.
Diskuze je postavena na principu rovnosti všech hlasů, rozhodováno je konsensuálně.

Monitorování a hodnocení plnění strategického plánu
Naplňování jednotlivých úkolů SPSZ je průběžně monitorováno pracovními skupinami a lokálním
partnerstvím. Efektivita plnění je ověřována pomocí indikátorů plnění, které jsou přiřazeny
jednotlivým opatřením.
Pracovní skupina Projekty a implementace odpovídá za monitoring naplňování souvisejících opatření
v požadované souslednosti.
Závěrečná evaluace plnění plánu bude probíhat od roku 2017, naplnění jednotlivých opatření bude
ověřeno porovnáním vstupních a výstupních indikátorů, a dále kvalitativně diskuzí v rámci pracovních
skupin a lokálního partnerství a přímými rozhovory se zástupci obyvatel SVL.
SPSZ bude následně aktualizován, aktualizovaná verze bude schválena Radou a Zastupitelstvem
města.
Analýza rizik
Název rizika
Nedostatečná kapacita
poskytovatelů služeb

Pravděpodobnost Závažnost
2
2

Výrazná změna situace
(potřeb) obyvatel SVL
(např. migrace)
Rozdíly poskytovatelů
v práci s cílovou
skupinou

1

2

1

2

Vyhodnocení Prevence
Předběžné komunikace
s potencionálními
žadateli
Průběžný monitoring
situace v terénu, ve
spolupráci s MěÚ
Vznik koordinačních
platforem, realizace
případové práce
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VI.

PŘÍLOHY SPSZ (návrhová část)

a) Celkový přehled indikátorů úč SPSZ Indikátorová soustava SPSZ
Kontextové indikátory popisující výchozí stav sociálního vyloučení v lokalitě:

Vzdělání

Oblast Zaměření

Název
Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření

SPSZ
Kvantitativní ukazatele sociálního vyloučení
Definice
Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření (viz vysvětlivky) podle věku
(předškolní, ZŠ, SŠ) za poslední školní rok.

Jednotka
18 žáků ZŠ, 4 žáci SŠ

Záškoláctví ve školách vzdělávajících děti
ze sociálně vyloučených lokalit

Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo
opakovaným skrytým záškoláctvím ve školách
vzdělávajících děti ze sociálně vyloučených lokalit za
poslední školní rok.

Počet žáků, kteří předčasně ukončili
docházku

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili docházku za
poslední školní rok.

Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do
dalšího stupně vzdělání

Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do dalšího
stupně vzdělání za poslední školní rok.

Počet žáků, kteří se vzdělávají podle RVP
ZV LMP

Počet žáků, kteří se v posledním školním roce vzdělávali
podle RVP ZV LMP

1 žák ZŠ (4. ročník) nyní

Počet dětí se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření ve
všech formách předškolního vzdělávání

Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního
vzdělávání (MŠ, přípravný ročník, předškolní klub apod.)
za poslední kalendářní rok.

2 děti MŠ

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření,
kteří využívají podpory organizace působící
ve výchově nebo vzdělávání (včetně
zájmového a neformálního)

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření, kteří navštěvovali různé formy
podpůrných programů v rámci předškolních klubů, MŠ,
ZŠ, SŠ, NZDM, knihoven aj. v posledním kalendářním
roce.

3 žáci ZŠ, 20 žáků SŠ

5 žáků ZŠ (vyšlo z 8. ročníku), 18 žáků SŠ
0

15 dětí ZŠ
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Počet organizací působících ve výchově a
vzdělávání (včetně zájmového a
neformálního), které podporují děti a žáky
se SVP nebo s potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření.

osoby

Trh práce

Počet partnerství vztahujících se ke
vzdělávání žáků se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření

Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání
(včetně zájmového a neformálního), které v posledním
kalendářním roce podporovaly děti a žáky se SVP nebo s
potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření; vč.
výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny,
provozovatele.
Počet partnerství vztahujících se ke vzdělávání žáků se
SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích
opatření (včetně zaměření a výčtu relevantních strategií,
koncepcí a metodik); vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky
plnění SPSZ.

0

0

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

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.

Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří využili
nástrojů APZ

Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední
VPP: 12, CZ ISCO 9
kalendářní rok prošli aktivizačními programy (rozdělit na SÚPM: 8. CZ ISCO 5,7,9
VS, APP, VPP, SÚPM a podle
činnosti/oboru/zaměstnavatele)

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)

Celkově (okres J. Hradec):
2/2015: 4246 (ženy 1985), z toho ZŠ 989 (ženy 512), evidence nad
5 měsíců: 1835 (ženy 1087), evidence nad 12 měsíců: 1153 (ženy
700)
8/2015: 2380 (ženy 1416), z toho ZŠ: 639 (ženy 356), evidence
nad 5 měsíců: 1373 (ženy 827), z toho nad 12. měsíců: 814 (ženy
489)
České Velenice:
2/2015: 191 (ženy 106), z toho ZŠ 102 (ženy 60), evidence nad 5
měsíců: 125 (ženy 71), evidence nad 12 měsíců: 82 (ženy 49)
8/2015: 144 (ženy 90), z toho ZŠ: 87 (ženy 52), evidence nad 5
měsíců: 107 (ženy 69), z toho nad 12. měsíců: 68 (ženy 46)

71

Celkem 106 - skupinové a individuální poradenství,
zprostředkování, jobclub, životopisy

služby
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Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří
dokončili rekvalifikace

Počet uchazečů (za celé město), kteří za poslední
1 muž - 8/2015, profesní průkaz
kalendářní rok úspěšně dokončili rekvalifikaci (programy
ÚP, projekty dalších organizací), z toho muži/ženy,
rekvalifikační obory (výčet)

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)

Počet uchazečů, kteří získali zaměstnání
(jen výstupní)

Počet účastníků programů a projektů (ÚP, NNO, obec),
kteří získali zaměstnání (podporované místo z projektu,
volný trh, sociální firma) v rámci SPSZ

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)

0

zaměstnaný
okres Jindřichův Hradec - rok 2015 - VM VPP 280, SÚPM 401

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

RIP - Dobrá práce v Jihočeském kraji II, projekt č.
CZ.1.04/2.1.00/70.00056
RIP - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji ,
projekt č. CZ.1.04/2.1.00/70.00063

Počet rekvalifikací

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

Všechny rekvalifikační kurzy jsou s dojezdem do Českých
Budějovic nebo do Jindřichova Hradce. Realizátor - ÚP Jindřichův
Hradec.

Kapacita pracovních a tréninkových
programů

Počet účastníků zařazených do programů za poslední
kalendářní rok.

Kapacita aktivizačních míst

Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní rok
okres Jindřichův Hradec - rok 2015 - VM VPP 290, SÚPM 438
zařazeni na VS, APP, VPP, SÚPM (včetně počtu účastníků
prostupného systému)

Kapacita rekvalifikací

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

0

okres Jindř. Hradec 2015 - rekvalifikace celkem - 122
České Velenice 2015 - 1
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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.)

osoby

Sociální situace/vyloučení

Počet nových pracovních míst (jen výstupní Počet nových pracovních míst v rámci projektů SPSZ.
ukazatel)

Rok 2015: Třeboňsko - 208 VPM - z toho 34 pro základní vzdělání,
České Velenice - 27 VPM - z toho 3 pro základní vzdělání
2/2015 České Velenice: 8 VPM, z toho pro zákl. vzdělání 0
8/2015 České Velenice: 15 VPM, z toho pro zákl. vzdělání 2

pracovní místo

Počet sociálních podniků

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

0

Kapacita sociálních podniků

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

0

Počet metodických produktů

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

0

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.

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.

cca 7 (uživatelé návykových látek)

Počet osob/rodin, které využívají
fakultativní činnosti ke změně

Počet osob/rodin se sociálně vyloučených lokalit, které
využívají fakultativní činnosti ke změně (podle
jednotlivých typů). Za poslední kalendářní rok.

17

Počet osob zapojených do komunitních
aktivit

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

0

SSP: přídavek na dítě průměrně 85 rodin/měsíčně 2013
SSP: rodičovský příspěvek průměrně 19 rodin/měsíčně 2013
SSP: příspěvek na bydlení 1,25 rodin/měsíčně 2013
HN: příspěvek na živobytí 33 domácností SVL (1.pol. 2014)
HN: doplatek na bydlení 25 domácností SVL (1.pol. 2014)
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Počet případů rodin řešených OSPOD

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

Počet případů rodin s nařízeným soudním
dohledem

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

22,5

Počet rodin, jimž OPSPOD uložil sankce

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

0

Počet rodin s nařízeným předběžným
opatřením

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

3

Počet rodin, v nichž byla nařízena ústavní
výchova, umístění do
ústavní/náhradní/příbuzenské péče

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

3

Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět
do péče

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

0

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

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

0

Počet rodin, které využily služby ke změně.

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

10

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

3

Počet dlužníků/zadlužených domácností

Cca ½ obyvatel SVL, z toho 17% výše dluhu do 50 000 Kč, 4% výše
Kvalifikovaný odhad podílu zadlužených obyvatel SVL
(dle situační analýzy), počet klientů dluhových poraden, dluhu do 80 000, 8% výše dluhu do 300 000 Kč, 4% do 500 000 Kč.
počet domácností v exekuci, počet dlužníků vůči městu
(na nájemném, odpadech, MHD). Za poslední kalendářní
rok.

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.

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

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

110/30

Odpady 322 osob, cca 226 438 Kč. Nájem v městských bytech 5
domácností, výše dluhu 30 – 40 000 Kč, 100 000 Kč včetně penále
7domácností využilo tzv. „uznání dluhu“, 2 zvláštní příjemci
příspěvku na dítě
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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.

služby

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

osoby

osoba/domácnost

Počet vyhovujících objektů, v nichž se
poskytují sociální služby

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

0

Počet sociálních služeb

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

2 externí v omezeném rozsahu (terénní program a poradenství
drogová problematika a prostituce)

Počet fakultativních činností

Počet fakultativních činností sociálních služeb
dostupných pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce (včetně výčtu)

1 fakultativní činnost (podpora ohrožených rodin o.s. Metha)

Počet iniciativ, akcí, setkání apod., které si občané zcela
Počet občanských inciativ organizovaných s
nebo z velké části organizují sami (včetně výčtu), za
podporou komunitní práce
poslední kalendářní rok.

0

Počet programů finanční gramotnosti a
dluhového poradenství

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

0

Kapacita sociálních služeb

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

Kapacita fakultativních činností

Roční a okamžitá kapacita fakultativních činností
sociálních služeb dostupných pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce.

5 rodin podpora

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.

0

Prostituce: 36/115, drogy: 100 návštěv, 20 poradenství
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osoby

Bydlení

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

240 (z toho 30 z doporučení lékaře)

Počet případových a rodinných konferencí

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

3 konference

Kapacita programů finanční gramotnosti a
dluhového poradenství

Kapacita programů finanční gramotnosti a dluhového
poradenství za poslední kalendářní rok

0

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).

0

Počet příjemců dávek na bydlení

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

2014: 1505

Výše vyplacených dávek na bydlení

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

5 566 838,- Kč

Počet osob/rodin, které přišly o bydlení

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

osoba/rodina

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

5

Počet osob/rodin, které úspěšně
procházejí programy
podporovaného/prostupného bydlení

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

0

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

osoba/rodina
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Počet programů
podporovaného/prostupného bydlení

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

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).

služby

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

Počet ubytoven

Kapacita programů
podporovaného/prostupného bydlení

Kapacita programů domovnictví a
domovních samospráv

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
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
Kapacita programů podporovaného/prostupného
bydlenív posledním kalendářním roce (počet bytů v
jednotlivých stupních u každého provozovatele, cílová
skupina)
Kapacita programů domovnictví a domovních
samospráv zaměřených na obyvatele sociálně
vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce
(počet zúčastněných domácností, počet bytových domů)

0

0

0

0
4 ubytovny, z nich 3 spadají do SVL:
- Namong – soukromý majitel, větší podíl jednotlivců
- p. Janků – soukromý majitel, 2 rodiny, 3 jednotlivci
- Nádražní ubytovna – majitel ČD, pronájem soukr. Osoba
+ Maja – soukr. majitel, ubytovna nemá charakteristiky SVL

0

0
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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)
Kapacita sociálních bytů ve vlastnictví obce/NNO/třetích
Kapacita sociálních bytů podle jednotlivých osob podle provozovatele, druhu a cílových skupin
(vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ)
kategorií
Kapacita sociálních služeb zaměřených na
krizi bydlení

Kapacita krizového bydlení

Kapacita ubytoven

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

osoby

Bezpe
čnost

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

0

0

0
Namong: soukr. majitel, 22 bytů, 30 osob
p. Janků: soukr. majitel, 5 bytů, cca 20 osob
Nádražní ubytovna: soukr. majitel, 11 pokojů, 22 osob
Maja (není SVL): soukr. majitel, 11 pokojů, 22 osob

dům/byt

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

0

Počet metodických produktů

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

0

Počet pachatelů trestných činů a přestupků

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

31
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Počet trestných činů a přestupků

Trestných činů 61x, z toho: krádeže 11x, vloupání 8x, násilná 18x,
toxi 7x, ostatní 17x
Počet přestupků řešených PČR: 177x, z toho mládež do 15 let 4x,
mládež 15 - 18 let 9x
Typy a počet trestných činů (majetkové trestné činy - z Přestupky vůči občanskému soužití: 91x
nich krádeže, vloupání, násilné trestné činy, drogové
Počet přestupků řešených MP: vyhlášky města §46/2 – 71x
trestné činy, extremistické trestné činy a akce) a
(z toho 1/2005 psi 23x, 1/2011 alkohol na veřejnosti 42x, 2/2012
přestupků (z toho proti občanskému soužití) spáchaných prostituce 6x ), veřejný pořádek §47 – 3x, občanské soužití §49 –
obyvateli obce za poslední kalendářní rok.
20x, proti majetku §50 – 7x
Počet přestupků s intervencí APK (upozornění, napomenutí):
1/2005 psi – 26x, 1/2011 alkohol na veřejnosti – 76x, 2/2012
prostituce – 4x

Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí
svobody

Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody za
poslední kalendářní rok

10

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.

78/ 20 ze SVL

Míra drogové závislosti

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

Počet heren a zastaváren

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

6 heren (1oficiální), 1 zastavárna

Počet programů prevence kriminality

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

2 x APK, MKS

Počet probačních a mediačních programů

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

1 probační program PUNKT rodina (Rubikon Centrum Praha),
celkem 10 účastníků, 0 účastníků z Č. Velenic

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).

2 asistenti prevence kriminality – prevence kriminality
v rizikových částech města, celkem nepřímo podpořeno
minimálně 1500 osob.

Mladiství experimentátoři: 95%, mladí závislí 5 – 10%, dospělí
občasní uživatelé 20%, dospělí závislí 5 – 10%.
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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).

Počet metodických produktů

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

10 osob, 0 osob z Českých Velenic, včetně SVL

0

b) Financování SPSZ
Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání v letech 2015 – 2018:
Oblast

Priorita

Ob. cíl

Sp. cíl

Opatření

Částka celkem (Kč)

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

2 280 000

OPZ (SC 2.1.1)

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.2

3 120 000

OPZ (SC 2.1.1)

1.

1.1

1.1.2

1.1.2.1

3 228 000

OPZ (SC 2.1.1)

1.
2.

1.1
2.1

1.1.2
2.1.1

1.1.2.2
2.1.1.1

2 300 000
3 512 000

OPZ (SC 2.1.1)
OPZ (SC 2.1.1)

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

1 364 000

IROP (IP10, SC 2.4)

2.
2.
2.

2.1
2.2
2.2

2.1.2
2.2.1
2.2.1

2.1.2.1
2.2.1,1
2.2.1.1

5 824 700
3 836 000
6 194 000

OPVVV (IP3.3, SC1)
OPZ (SC 2.1.1)
IROP (IP 9a.SC 2.1)

2.
2.
3.

2.2
2.2
3.1

2.2.1
2.2.1
3.1.1

2.2.1.1
2.2.1.1
3.1.1.1

300 000
300 000
2 990 000

MV (prevence) – mimo KPSVL
MV (prevence) – mimo KPSVL
OPZ (SC 2.1.1)

3.

3.1

3.1.1

3.1.1.1

8 610 000

IROP (IP9a, SC 2.1)

4.

4.1

4.1.1

4.1.1.1

2 240 000

OPZ (SC 2.1.1)

5.
5.

5.1
5.1

5.1.1
5.1.1

5.1.1.1
5.1.1.1

Terénní
pracovník
Poradna,
finanční
gramot.
Prevence
(drogy,
gambling)
Prostituce
SAS a
navazující
Cvičná
kuchyně
Vzdělávání
NZDM
Zázemí
služeb
Plácek
Hřiště
Bydlení
služba
Sociální
byty
Poradce
práce
APK
Osvěta,
technika
Oběti

2 292 000
160 000

OPZ (SC 2.1.1)
MV (prevence) – mimo KPSVL

150 000

MSp (pomoc obětem TČ)

5.
5.1
SPSZ celkem:

5.1.2
5.1.2.1
48 700 700

Finanční zdroj
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Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů v letech 2015 - 2018
Celkem

ESF

Operační
program
OPZ

Prioritní
osa
2

Investiční
priorita
2.1

ESF
EFRR

OP VVV
IROP

3
2

3.3
9A
9C
10

Fond

Specifický cíl

Alokace

2.1.1
2.1.2
3.3.1
2.1
2.2
2.4

25 798 000
0
5 824 700
14 804 000
0
1 364 000

Operační
program celkem
25 798 000
5 824 700
16 168 000

KPSVL celkem:

47 790 700

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 2, Investiční priorita 2.1)

Operační program

SPSZ

Alokace

Oblast

Priorita

Ob. cíl

Sp. cíl

Opatření

Specifický cíl

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

Terénní pracovník

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.

1.1

1.1.2

1.1.2.1

Poradna, finanční
gramotnost
Prevence (drogy,
gambling)

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost
osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a
na trhu práce

1.

1.1

1.1.2

1.1.2.2

Prostituce

2 300 000

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

3 512 000

2.

2.2

2.2.1

2.2.1.1

3.

3.1

3.1.1

3.1.1.1

SAS a navazující
služby
NZDM a navazující
služby
Služba bydlení

4.

4.1

4.1.1

4.1.1.1

Poradenství práce

2 240 000

5.

5.1

5.1.1

5.1.1.1

APK

2 292 000

2280 000
3 120 000
3 228 000

3 836 000
2 990 000

2.1.2: Rozvoj sektoru sociální 0
ekonomiky
OPZ celkem:

25 798 000
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3)
Operační program

SPSZ

Alokace

Oblast

Priorita

Ob. cíl

Sp. cíl

Opat.

Investiční priorita

2.

2.1

2.1.2

2.1.2.1

Vzdělávání

3.3 Socio-ekonomická
integrace marginalizovaných
skupin, jako jsou Romové

5 824 700

OPVVV celkem:

5 824 700

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2)
Operační program

SPSZ

Alokace

Oblast

Priorita

Ob. cíl

Sp. cíl

Opat.

Investiční priorita

2.
3.

2.1
3.1

2.2.1
3.1.1

2.2.1.1
3.1.1.1

Zázemí služeb
Sociální byty

6 194 000
8 610 000

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

Cvičná kuchyň

9 A: Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury, které
přispívají k celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování nerovností,
pokud jde o zdravotní stav,
podporou sociálního začlenění
díky lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním službám a
přechodem od
institucionálních ke
komunitním službám
9 C:
Poskytování podpory
sociálním podnikům
10: Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání, včetně
odborné přípravy pro získání
dovedností a do celoživotního
učení rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a odbornou
přípravu
IROP celkem:

16 168 000

1 364 000
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c) Vyjádření ASZ k SPSZ

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování
ke Strategickému plánu sociálního začleňování města České Velenice
(schváleného dne 26. 10. 2015)
Kritérium
Účinnost/úspěšnost předchozího
strategického plánu

Soulad strategického plánu se
strategickými dokumenty ČR v oblasti
sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími politikami,
strategiemi a plány

Komentář
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)
v Českých Velenicích na období 2015 – 2018 je prvním
zpracovaným strategickým plánem, kritérium nelze
vyhodnotit.
Opatření obsažená v SPSZ jsou v souladu se Strategií
sociálního začleňování 2014 – 2020, a to v oblasti
udržení se na trhu práce (zejm. opatření 3.1a, e, g, j, k,
p), oblasti sociálních služeb (zejm. opatření 3.2 a, b),
rodiny (na lokální úrovni zejm. opatření 3.3g, h, i, m),
rovného přístupu ve vzdělávání (zejm. opatření 3.4a, b,
c, d, f, g, h), přístupu k bydlení (zejm. opatření 3.5a, b,
c, d, f, g), přístupu ke zdravotní péči (zejm. opatření
3.6e), zajištění slušných životních podmínek (zejm.
opatření 3.7b, f, g, h, k, l), dalších začleňujících
veřejných služeb (zejm. opatření 3.8.c, e, f, h) a se
základními principy Strategie.
SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti sociálnímu
vyloučení 2011 – 2015, zejména s prioritami a cíli
v oblasti bezpečnosti (např. priorita 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4),
bydlení (priorita 2.5.1), sociálních služeb, rodiny a
zdraví (např. priorita 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5), vzdělávání
(např. priorita 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.6), zaměstnanosti
(např. priorita 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4).
Dalšími východisky SPSZ jsou
• Pro oblast služeb sociální prevence je
relevantním dokumentem Národní strategie
rozvoje sociálních služeb na rok 2015,
Strategie prevence kriminality na léta 2012 až
2015,
Národní
strategie
boje
proti
obchodování s lidmi v ČR na období 2012 2015, a další.
• Cíle a opatření v oblasti Rodiny jsou v souladu
s aktuálním zněním následujících strategických
dokumentů: Národní strategie ochrany práv
dětína období let 2012 - 2015, Národní
koncepce rodinné politiky, Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2020, a další.
• Opatření a cíle pro oblast bydlení jsou
v souladu s aktuálním zněním Koncepce
bydlení ČR do roku 2020 a aktuální pracovní
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•

•
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Kvalita zpracování strategického plánu

verzí koncepce sociálního bydlení MPSV.
Cíle a opatření z oblasti zaměstnanosti jsou
rámcově v souladu s aktuálním zněním
následujících
strategických
dokumentů:
Strategie politiky zaměstnanosti, Evropská
strategie zaměstnanosti, a jiné.
Cíle a opatření pro oblast Bezpečí jsou
v souladu s aktuálním zněním následujících
strategických dokumentů: Strategie prevence
kriminality na léta 2012 až 2015, Koncepce
boje proti extremismu pro rok 2015, Národní
strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR
na období 2012 - 2015, Národní strategie
prevence násilí na dětech v ČR na období 2008
- 2018, a jiné.

Na krajské a obecní úrovni je SPSZ České Velenice
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb Jihočeského kraje a Komunitním plánem
sociálních služeb ORP Třeboň na roky 2015 – 2018.
Významní lokální a regionální partneři (včetně Úřadu
práce a Krajského úřadu) byli zapojeni do tvorby SPSZ
přímou účastí v pracovních skupinách a lokálním
partnerství.
Do procesu strategického plánování byli v souladu
s metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, regionální
i státní správy, místních institucí, nestátních organizací,
soukromých subjektů a osob s dobrou znalostí SVL.
Vzhledem k velikosti města tak byli zejména v rámci
lokálního partnerství zapojeny v podstatě všechny
klíčové instituce. Jednání lokálního partnerství i čtyř
pracovních skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně
rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny bylo
zajištěno zjišťováním názorů v rámci podrobné situační
analýzy, v rámci veřejného setkání a prostřednictvím
terénní pracovnice. Lokální partnerství i pracovní
skupiny se podílely na analýze situace v lokalitě,
návrhu priorit a definici cílů a opatření SPSZ. Došlo
k celkem 14 setkáním lokálního partnerství a
pracovních skupin, další komunikace probíhala
vzdálenou formou, bylo uskutečněno jedno veřejné
setkání a o průběhu strategického plánování byla
veřejnost průběžně informována v místním tisku.
Východiskem pro tvorbu SPSZ byla provedená situační
analýza a data zjištěná z oficiálních statistických
sledování – tato data byla prakticky ověřována diskuzí
s příslušnými odborníky v rámci pracovních skupin.
Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře daného
aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena analytická část
s celkovým popisem situace v lokalitě a principů
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Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

Dopady strategického plánu

Způsobilost strategického plánu pro
čerpání dotací v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Celkový komentář

sociálního začleňování, podoby lokálního partnerství a
pracovních skupin. Podrobná analýza je uvedena též u
každé tematické oblasti, následuje SWOT analýza a
identifikace základních nedostatků. V návrhové části
jsou podrobně rozpracovány obecné a specifické cíle a
aktivity, včetně odpovědných subjektů, termínů
realizace a indikátorů plnění. Implementační fáze
popisuje role jednotlivých partnerů v realizaci SPSZ a
nástroje monitoringu plnění. V přílohách jsou uvedeny
vstupní indikátory a podrobný rozpis nákladů na
jednotlivá opatření provázaných se zdroji relevantních
OP.
SPSZ respektuje intervenční logiku strategického
plánování.
V analytické
části
je
podrobně
z kvalitativního i kvantitativního hlediska popsána
situace v Českých Velenicích v jednotlivých oblastech
podléhajících strategickému plánování, základní fakta
jsou shrnuta ve SWOT analýzách. Všechny
identifikované nedostatky a potřeby se odrážejí
v navržených obecných a specifických cílech, včetně
výstupů jejich naplnění. Implementační fáze popisuje
způsob realizace jednotlivých opatření a její
monitoring.
SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému má
strategický plán přispět včetně jeho dopadů na cílovou
skupinu Tento popis je kvantifikován formou
předpokládaných realizovaných opatření, počty
podpořených osob a zavedených služeb a aktivit.
Způsob evaluace strategického plánu je v dokumentu
patřičně popsán.
Všechna opatření obsažená v SPSZ odpovídají cílům,
podporovaným aktivitám a cílovým skupinám
příslušných operačních programů. V SPSZ je uvedena
návaznost na jednotlivé specifické cíle. Čerpání
z operačních programů je ve strategickém plánu
přehledně zpracováno do tabulek umožňujících
stanovení alokací ve výzvách
Pro SPSZ České Velenice je relevantní soulad s CLLD
pro oblast Třeboňska, koordinace opatření byla
zajištěny
navázáním
vzájemné
spolupráce
s realizátorem strategie (MAS Třeboňsko).
SPSZ České Velenice odpovídá principům a metodice
KPSVL, navazuje na relevantní strategické dokumenty
a je obsahově provázán s příslušnými operačními
programy.
Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE
Strategický plán sociálního začleňování města České
Velenice k financování v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
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Seznam použitých zkratek
APZ
ASZ
CS
ESIF
IROP
KPSS
KÚ
LP
MěÚ
MPSV
MSp
MŠ
MV
NNO
NZDM
OPZ
OSVČ
OP VVV
OSP
OSPOD
PPP
PSPI
SA
SAS
SC
SPRSS
SPSZ
SŠ
SVL
TP
VPP
ZŠ

Aktivní politika zaměstnanosti
Agentura pro sociální začleňování
cílová skupina
Evropské strukturální a investiční fondy
Integrovaný regionální operační program
Komunitní plán sociálních služeb
Krajský úřad
lokální partnerství
Městský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
mateřská škola
Ministerstvo vnitra
nestátní nezisková organizace
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Operační program Zaměstnanost
osoba samostatně výdělečně činná
Operační program věda, výzkum, vzdělání
odborné sociální poradenství
orgán sociálně – právní ochrany dětí
pedagogicko – psychologická poradna
pracovní skupina projekty, implementace
situační analýza
sociálně – aktivizační služba pro rodiny s dětmi
specifický cíl
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
strategický plán sociálního začleňování
střední škola
sociálně vyloučená lokalita
terénní program
veřejně prospěšné práce
základní škola

