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1. PŘEDMLUVA 

 

Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení partneři, 

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách vznikla, aby sloužila jako nástroj vlády 

České republiky a obcí při řešení problémů spjatých s existencí sociálně vyloučených lokalit a jako nástroj 

předcházení vzniku dalších. Jejím posláním je hledat a navrhovat integrační opatření relevantní konkrétním 

lokalitám, pomáhat je aplikovat v praxi včetně zpřístupnění finančních zdrojů na jejich realizaci, přenášet 

příklady dobré i špatné praxe a podněty horizontálně mezi lokalitami a vertikálně mezi obcí a státem, 

koordinovat inkluzívní politiky resortů na centrální úrovni a integrační programy partnerů na úrovni lokální 

tak, aby natolik komplexní problém, jakým sociální vyloučení je, byl také komplexně, a tedy s náležitým 

efektem, řešen. 

Agentura chápe problém sociálního vyloučení jako problém nikoli etnický, ale sociální, jako 

problém, přesněji kumulaci problémů osob a rodin sdílejících nikoli stejnou barvu pleti, mateřský jazyk či 

jinak připsanou etnicitu (ačkoli ta je zhusta předmětem diskriminačních přístupů), nýbrž stejné kulturní 

vzorce (kulturu chudoby) a vykazujících shodné charakteristiky, jakými jsou nízká úroveň vzdělání, absence 

pracovních návyků a obtížná zaměstnatelnost, absence sociálních sítí mimo lokalitu a minimální vertikální  

i horizontální mobilita, omezený přístup k benefitům společnosti a kanálům distribuce úspěchu, bohatství, 

moci a prestiže, ztížený přístup k instituční sféře společnosti (škola, zaměstnání, bydlení, veřejné a sociální 

služby, zdravotnictví, spravedlnost) za současné závislosti na ní (sociální systém), příklon k alternativním 

ekonomickým modelům (šedá ekonomika, kolotoč půjček a splátek) a krátkodobým životním strategiím, 

příklon k sociopatologickému a kriminogennímu chování, předluženost, nevyhovující bydlení, špatný 

zdravotní stav, beznaděj, apatie, rezignace na změnu a další, kdy již není zřejmé, co je příčinou exkluze a co 

jejím následkem. Společným jmenovatelem všech těchto rysů, které jsou reprodukovány z generace na 

generaci, je drahý život v bídě a v začarovaném kruhu, který nejsou tyto osoby a rodiny bez intervence 

zvenčí schopny prolomit.  

Lhostejnost k tomuto problému nebo jeho odsouvání na periferii, kde není tolik vidět, má za následek 

nejen jeho prohlubování a propad dotčených osob a rodin na ještě hlubší dno, ale znamená i nárůst 

nebezpečí pro ty, před jejichž zraky je skrýván.  Neboť problém sociálního vyloučení není pouze problémem 

„těch uvnitř“, ale i „nás venku“. Proto cílem Agentury není toliko zlepšit životní podmínky osob a rodin 

žijících v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožených, ale všech občanů obce, kteří 

existencí sociálně vyloučené lokality ve své obci trpí, a zlepšit životní klima obce jako takové. 

 

Michal Kratochvil  

Agentura pro sociální začleňování  
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2. POSTUP TVORBY SPSZ MĚSTA DUBÍ 

Lokální partnerství Dubí  

 

Lokální partnerství je nezbytným předpokladem pro úspěšné řešení problémů spojených se sociálně 

vyloučenými lokalitami. Je to platforma, pracovní skupina odborníků v jednotlivých oblastech, diskusní 

fórum, kde vzniká Strategický plán sociálního začleňování města Dubí. Právě toto dobrovolné a široké 

partnerství umožňuje vytvořit opravdu životaschopný plán, který obsahuje všechny oblasti života sociálně 

vyloučených a jejich okolí. Lokální partnerství pracuje formou expertní diskuze, jeho cílem je se na 

postupech shodnout. Jenom obecná shoda na připravovaných opatřeních zajistí jejich realizovatelnost a 

dlouhodobost. Do LP Dubí se podařilo zapojit všechny relevantní partnery z města Dubí, ale také z orgánů 

státní správy, které v Dubí nesídlí, ale situaci v Dubí významně ovlivňují.  

 

Lokální partnerství Dubí 

Titul, jméno a příjmení   Zaměstnavatel Funkce 

Ing. Petr Pípal Město Dubí starosta města Dubí 

PhDr. Jiří Šiller Město Dubí místostarosta města Dubí 

Tomáš Pykal  MP Dubí velitel MP 

Bc. Veronika Lipertová Město Dubí 

vedoucí odboru školství a 

sociálních věcí 

Bc. Ladislava Hamrová  Město Dubí 

projektová manažerka města 

Dubí 

Mgr. Bc. Jan Holub ZŠ Dubí 1 ředitel školy 

Mgr. Soňa Kosová ZŠ Dubí 2 ředitelka školy 

PhDr. Marie Bílová  

SŠ sociální Perspektiva 

a VOŠ s. r. o.  manažerka školy 

Ing. Martina Bečvářová  ÚP Teplice ředitelka ÚP Teplice 

Mgr. Oto Kovanda  White light1 o.p.s. vedoucí K - centra Teplice   

Bc. Daniel Vítek  PČR preventista PČR 

Martina Fialová OSPOD Teplice vedoucí  OSPOD 

Bc. Milan Perlík  PČR OO Dubí velitel obvodního oddělení 

Mgr. Barbora Bočková  Květina z. s. ředitelka 

Bc. Olah Alexander ASZ metodik ASZ 
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Bc. Michal Kratochvil ASZ lokální konzultant ASZ 

Bc.Maierová Radka, DiS.  

SŠ sociální Perspektiva 

a VOŠ s. r. o. lokální asistentce  ASZ 

 

Vstupní analýza 

Město Dubí – situační analýza formou aplikovaných výzkumů (ICL Management v.o.s 2013) je 

jedním ze zdrojů dat pro popis situace v Dubí. Jejím cílem je zjistit co nejvíc dostupných informací o situaci 

v SVL. Mapuje fungování institucí, popisuje populaci ve městě a v sociálně vyloučených lokalitách.  

Zaměřuje se na oblasti: 

 zaměstnanost 

 vzdělávání 

 bydlení 

 sociální služby  

 bezpečnost  

Upozorňuje na problémová místa a navrhuje možná řešení. Bez vstupních informací by nebylo možné 

vytvořit přesný plán. Nevěděli bychom, jak velká je populace osob, žijících v SVL, jaké jsou jejich 

problémy a jaké problémy naopak vytváří. Vstupní analýza je navíc ucelený materiál, kde jsou všechny 

zmíněné oblasti popsány v jednom dokumentu a to nám dává celkový obraz situace v SVL. Informace 

z analýzy jsou pak doplněny o expertní informace od členů LP Dubí. Analýza je přílohou tohoto 

strategického dokumentu (Příloha č. 6 Město Dubí – situační analýza formou aplikovaných výzkumů) a 

v elektronické podobě ji naleznete také na http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-

lokalitu-dubi.  

 

Strategické plánování  

Zde používáme metodu, která nám umožňuje odpovědět si na 3 otázky: 

KDE JSME? – jak vypadá naše situace, jaké máme k dispozici zdroje, jak se situace vyvíjela v minulosti. 

K tomu používáme SWOT analýzu, analýzu partnerů, expertní informace a situační analýzu. 

KAM SE CHCEME DOSTAT? – jaké jsou problémové oblasti, jaké jsou naše priority a jak má vypadat 

budoucí stav. 

JAK SE TAM DOSTANEME? – jak vyřešíme definované problémové oblasti, jak využijeme naše zdroje, 

kdo a kdy bude problémy řešit. Definujeme si cíle a kroky k jejich naplnění. 

V Lokálním partnerství Dubí jsme nejdříve společně zpracovali SWOT analýzy v oblastech 

zaměstnanost, bezpečnost, vzdělávání, služby a bydlení (Příloha č. 5 SWOT preference). Nakonec jsme se 

nezabývali oblastí bydlení, na kterou chybí v současné době ve městě kapacity (město nemá vhodný bytový 

fond a chybí zde také relevantní poskytovatel podobných služeb). Společně jsme pak z těchto analýz vybrali 

témata, která jsme seskupili do priorit. Pro tato témata jsme založili pracovní skupiny: 

 služby 

 bezpečnost 

 vzdělávání 

 zaměstnanost 

Do těchto skupin jsme přizvali další partnery z organizací, které se touto problematikou zabývají.  

Tyto priority jsme již v pracovních skupinách zaměřených na daná témata rozpracovali do cílů a 

kroků k jejich naplnění, které obsahují konkrétní zdroje (finanční, lidské, materiální) pro jejich realizaci a 

také podrobný harmonogram plnění. 

Obsah SPLP Dubí je hodně ovlivněn faktem, že se dosud ve městě nerealizovaly aktivity zaměřené na SVL. 

Je proto zacílen hlavně na budování sítě služeb a velká část indikátorů plnění jednotlivých cílů je 

formulována jako zavedení služby s určitou kapacitou. Předpokládáme, že v době, kdy bude tato síť služeb 

fungovat, získáme daleko víc podrobných informací o potřebách cílových skupin. Pak provedeme revizi 

strategického plánu a tak se do něj dostane i více kvalitativních ukazatelů.  

To, že je plán vytvořen dobře, potvrzuje i fakt, že se daří průběžně většinu z jeho cílů naplňovat se 

souhlasem celého Lokálního partnerství Dubí. 

 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-dubi
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-dubi
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3. VIZE LP DUBÍ DO ROKU 2026 

 

Město Dubí bude do roku 2026 městem, které bude umět řešit všechny problémy, které se v souvislosti s jeho 

sociálně vyloučenými lokalitami ve městě vyskytují. Bude mít nastavenou optimální síť služeb a zajistí inkluzi 

na školách tak, aby měli sociálně vyloučení obyvatelé Dubí možnost využít těchto opatření pro zlepšení své 

životní situace. Na druhou stranu bude mít město vybudovaná účinná opatření, která budou (i ve spolupráci 

se službami) účinně minimalizovat bezpečnostní rizika a sociálně patologické jevy, které vyplývají z 

existence sociálně vyloučených lokalit ve městě. Všechna tato opatření budou propojená a budou spolu 

vzájemně komunikovat a koordinovat své aktivity.  
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4. STRUČNÁ STRUKTURA SPSZ 
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5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBCE 

Město Dubí leží na úpatí Krušných hor, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji, a počátkem roku 2012 zde 

žilo 8 072 obyvatel. Části města Dubí jsou Mstišov, Pozorka, Bystřice, Běhánky, Drahůnky, a Cínovec. 

Město se rozkládá v nadmořské výšce 450 až 250 metrů a jeho větší část se nachází na území 

severočeské hnědouhelné pánve, postižené důsledky hlubinné a povrchové báňské činnosti. Právě 

geologická stavba jednotlivých částí města predisponuje podmínky a problematiku dalšího rozvoje města. 

Město Dubí bývá často spojováno s několika přívlastky, například lázeňské město (prakticky celé území 

města se nachází uvnitř vnějšího ochranného pásma přírodních zdrojů léčivých vod, tj. teplických terem), 

město skla a porcelánu (Dubí bylo na přelomu 19. a 20. století součástí teplické aglomerace výroby 

keramiky a porcelánu nesporně světového významu, orientované silně proexportně. Dnes je 

nejvýznamnějším podnikem ve městě Český porcelán, a.s., kde se vyrábí světoznámý „Cibulák“ a v městě je 

několik velkých podniků zabývajících se sklářskou výrobou).  

Městem probíhají dvě hlavní dopravní tepny – mezinárodní silnice E 55 a státní silnice č. 13 Karlovy 

Vary – Liberec. Právě silnice E 55 a vysoká koncentrace prostituce kolem ní učinily město známým i v této 

perspektivě; nicméně po otevření nové dálnice na Drážďany a nižšímu provozu došlo k zmírnění tohoto 

jevu.  

Územní a správní celek města Dubí je datován rokem 1960, kdy došlo k administrativnímu sloučení 

několika obcí a také rokem 1980, ve kterém město dostalo v této oblasti svou stávající podobu. Město je 

však spíše než jednotným celkem stále jen konglomerátem původních obcí, a to jak po stránce územní, tak i 

z hlediska smýšlení jeho obyvatel. 

 

6. POPIS SVL DUBÍ 

 

Pro analytické účely jsme rozdělili město Dubí do tří částí podle geografického rozložení sociálně 

vyloučených lokalit.  

 

Lokalita A – Dubí 1 - Základní charakteristika, dostupnost služeb. V této lokalitě se nachází 2 domy, kde žijí 

osoby sociálně vyloučené. Jeden z domů se nachází v ulici Ruská 165/19, Dubí 1. Jedná se o bývalý veřejný 

dům, který má v současné době charakter ubytovny (o tomto procesu více v kapitole Bezpečnost, 

podkapitola Prostituce). Další dům se nachází v ulici Lidická 263, Dubí 1. Lokalita má dobrou dopravní 

obslužnost, frekvence spojů se pohybuje mezi 15-20 minutami. Nachází se zde Městský úřad, služebna 

Policie ČR, Domov pro seniory, Městské kulturní zařízení, Městská knihovna, MŠ Dubánek, MŠ Cibuláček, 

Základní škola Dubí 1 pro I. a II. stupeň, Tereziny lázně Dubí, dětské hřiště, sportovní hala. Ordinaci zde má 

několik lékařů – pediatr, obvodní lékaři, stomatolog. V lokalitě se nachází několik obchodů. 

 

Lokality B – Bystřice - Základní charakteristika, dostupnost služeb. V lokalitě, kterou jsme pro účely 

analýzy označili jako Lokalitu B, se nachází MŠ u Křemílka, Základní škola pro I. a II. stupeň Dubí 2, 

Gymnázium Jana Amose Komenského, ateliér Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Základní umělecká 

škola, dětské hřiště. Jsou zde také obchody s potravinami. 

 

V této části města se nachází 7 domů: 

ul. B. Němcové 61/10 Dubí 2 

ul. B. Němcové 39/4 Dubí 2. 

ul. B. Němcové 66/9 Dubí 2. 

ul. Nerudova 105/15 Dubí 2.  

ul. Tovární 9/80    Dubí 2. 

ul. Bystřická 246/17 – ubytovna Eva 

ul. Zahradní 278/70 Dubí 2 

 

Lokalita C – Pozorka - Základní charakteristika, dostupnost služeb. Lokalita, ve které žije nejvíce sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob se nachází v městské části Pozorka, kde bylo 
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identifikováno 18 různě rozmístěných domů určených k výzkumu. Nelze tedy říci, že Pozorka je typickou 

sociálně vyloučenou lokalitou, protože vedle osob či rodin sociálně znevýhodněných zde žijí také běžné 

rodiny, nachází se zde mnoho soukromých podniků (od velkých výrobních firem po malé smíšenky, 

služebna Městské Policie, Česká pošta, Základní škola se zaměřením na LMP, střední škola sociální 

Perspektiva, lékaři, probíhá zde také výstavba nových rodinných domků. Jako sociálním vyloučením 

nejzatíženější ulice hodnotí informátoři Ruskou (E55), Mírovou a Střední. Všechny domy jsou ve vlastnictví 

soukromých osob. V lokalitě chybí dětské hřiště, maminky s dětmi často navštěvují hřiště v městské části 

Bystřice. V lokalitě působí obvodní lékař, stomatologové, gynekolog, pediatr. V lokalitě není mateřská 

školka, stejně tak zde absentuje základní škola (vyjma tříd LMP).  

 

Mapa SVL v Dubí  

 

  
 

Shrnutí situace v SVL Dubí 

 

Odhadem žije v sociálně vyloučených lokalitách ve městě 373 osob, které utváří celkem 130 

domácností. Ve městě nebyly identifikovány lokality, které bychom mohli definovat jako „klasické“ 

sociálně vyloučené lokality, jedná se o konkrétní domy, jejichž koncentrace v ulicích je nízká, navíc zde 

není markantní prostorové vyloučení, v blízkosti těchto domů funguje obvykle na dobré úrovni občanská 

vybavenost. Ve městě se v současné době nachází 29 takto definovaných nemovitostí, které obývají osoby 

sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Z toho významná část je v městské části Pozorka.  

Socioekonomické rozdíly mezi sociálně vyloučenými lokalitami a běžnou populací ve městě jsou 

výrazné – struktura vzdělání, ekonomická aktivita či počet členů domácnosti, jsou značně nesourodé – osoby 

žijící v SVL provází nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, zadlužení. Výše zadlužení se nejčastěji 

pohybuje do 100 tisíc Kč.  Výrazné rozdíly mezi SV Romy a SV majoritou nejsou. 

Problémy tematizované sociálně vyloučenými osobami ve velké míře reflektují neuspokojivou 

bytovou situaci. 28 % obyvatel SVL žije na ubytovnách, 72 % v bytových domech. 9 % osob sociálně 

vyloučených žije ve vlastním domě, 91 % u soukromého majitele v pronajatém bytě. Nejpoužívanějším 

typem nájemní smlouvy je smlouva na dobu určitou s délkou na 3 měsíce.  

 

Ve městě se po vstupu Agentury pro sociální začleňování změnila výrazně situace v přístupu 

k sociálnímu začleňování. V té době zde působila okrajově pouze jedna NNO (White light1), která zde 

realizovala služby Harm reduction. Ve spolupráci s městem se podařilo získat pro spolupráci o. s. Květina, 

které se stalo klíčovým partnerem pro zavádění nových opatření v Dubí. Květina založila ve městě Klub 

Magnet pro děti ze SVL, který se od roku 2015 stal registrovanou sociální službou NZDM Magnet. Město 

zavedlo službu terénního pracovníka a následovala je i Květina. Město dále zavedlo a stále drží čtyři 
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asistenty prevence kriminality. V roce 2015 se dále rozjíždí pod Květinou projekt pro předškolní děti ze 

SVL a jejich rodiče.  

Dalším efektem, který přineslo Lokální partnerství Dubí, je i zahájení komunikace mezi jednotlivými 

subjekty a to působících nejen na území města Dubí, ale i s institucemi v Teplicích. Společné úsilí přineslo i 

tento strategický plán. 

Ve městě funguje silná dichotomizace na bázi my vs. oni, a to v několika rovinách:  

a. jednak se do situace ve městě promítá historický vývoj a fakt, že spíše než o ucelenou městskou jednotku 

se jedná o konglomerát původních obcí; v důsledku se tak obyvatelé jednotlivých městských částí 

neidentifikují s městem jako celkem, ale s městskou částí;  

b. to nese důsledky zejména pro městskou část Pozorka, které jsou obyvateli ostatních městských částí 

synekdochicky připisovány negativní aspekty jakožto celku, ačkoliv se nejedná o vyloučenou lokalitu jako 

takovou, sociální vyloučení zde funguje na úrovni domů;  

c. zároveň se veřejnost vymezuje vůči romské populaci, a to často i prostorově (konkrétně například zmiňme 

nelibost maminek, které musí využívat stejné dětské hřiště jako romské děti či rozdělení dvou místních 

hospod, které dokonce fungují v jednom domě, na romskou a neromskou).  

d. jak romská, tak neromská populace pak vytváří dichotomii na bázi starousedlík vs. novousedlík, 

novousedlíci žijící v sociálně vyloučených lokalitách jsou dotazovanými reflektováni jako nositelé sociálně-

patologických jevů.  

Z pohledu bezpečnosti jsou pro všechny zainteresované strany, se kterými byly vedeny rozhovory, 

nebo byly dotazovány, nosným tématem výroba a distribuce omamných a psychotropních látek. Jako 

klíčový problém je vnímá jak veřejnost a experti, tak osoby sociálně vyloučené, které s narkomany obývají 

společný prostor a kteří situaci vnímají velmi palčivě. Otázka narkomanie však s sebou navíc nese 

majetkovou trestnou činnost, které jsou tyto osoby významnými nositeli, v důsledku je tak Dubí jednou 

z nejvíce zasažených obcí v okrese právě majetkovou kriminalitou, ačkoliv u mravnostní a násilné trestné 

činnosti dosahuje opačných hodnot a v okrese patří k těm s nízkou četností těchto skutků. Druhým efektem, 

který s sebou prodej a distribuce omamných a psychotropních látek nese, je stahování narkomanů z celého 

okresu právě do Dubí, zejména osob z Teplic, které ve městě nežijí, ale přicházejí za nákupem návykových 

látek.      

Pozitivním aspektem ve městě je nastavení úzké spolupráce mezi jednotlivými institucemi, ať už jde 

o instituce vzdělávací, městskou policii, osobu starosty, sociální odbor apod., můžeme konstatovat, že 

kooperace mezi těmito složkami je funkční.  

Vzdělávání ve městě prošlo v posledních deseti letech významných vývojem – ať už šlo o zrušení 

jedné ze škol, která se nacházela v sociálně vyloučené lokalitě, či pošramocení pověsti Základní školy Dubí 

1, které vyvolalo efekt odlivu žáků i onálepkování této školy jako „té horší“, nástup nového ředitele do 

funkce apod. – na konci tohoto vývoje je poměrně vyvážený stav základního školství ve městě a vedení, 

které je připraveno a ochotno věnovat se integračním opatřením a dalšímu rozvoji ve městě. Je zde nově 

otevřen přípravný ročník pro žáky ze SVL, který se prozatím setkává s pozitivní zpětnou vazbou a snaží se 

vyvažovat fakt, že naprostá většina dětí ze sledovaných lokalit nedochází do mateřských škol a jejich nástup 

do základních škol je tak provázen nepřipraveností těchto žáků.  

Migrační saldo města Dubí dosahuje v krajském srovnání výrazně pozitivních hodnot, vyšší migrační 

saldo mají jen Košťany, jinak ostatní města v okrese dokonce dosahují negativních hodnot. 

Migrace spojená se sociálně vyloučenými lokalitami se ve velké míře odehrává v rámci regionu, 

osoby přicházející z jiných míst v republice představují spíše výjimku. Nejčastější výchozí destinací před 

příchodem do Dubí jsou Teplice, Bílina a Krupka. 

Faktory, které příchozí „vypuzují“ z původní lokality (push faktory), a faktory, které je „přitahují“ do 

Dubí (pull faktory), lze shrnout pod sousloví „otázka bydlení“. Na jedné straně se vyskytnou potíže se 

stávající formou bydlení; na druhé straně, po peripetiích se sháněním bytu, se objeví snadné a dostupné 

řešení v podobě bydlení v Dubí, kde jsou domy, ve kterých majitelé ubytovávají výhradně osoby závislé na 

sociálních dávkách. Hybnou silou soudobé migrace do Dubí jsou tak především ubytovny a jiné formy 

ubytování pro osoby v sociální nouzi. Tato forma bydlení je vázána často na podnikatele, pro které 

ubytovávání těchto osob představuje výnosný podnik.  
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7. OBLAST SLUŽBY 

 

7.1 ANALYTICKÁ ČÁST PRO OBLAST SLUŽBY 

 

Nedostatek sociálních a doplňkových služeb pro obyvatele SVL v Dubí, byl jeden z hlavních 

požadavků města pro to, aby začalo spolupracovat s ASZ. V obci chyběla většina základních sociálních 

služeb a nebyly pro obyvatele SVL dostupné ani v okolních městech. Jedinou službou, která fungovala, byl 

terén NNO White light1 pro uživatele OPL, ale ani ten nebyl poskytován v potřebné kvalitě.  

 Díky fungování LP Dubí se situace výrazně změnila. Klíčovým okamžikem bylo získání o. s. 

Květina pro práci v Dubí a ochota města poskytnout pro to součinnost. Díky tomu ve městě fungují základní 

sociální služby a řada doplňujících.  

 V současné době máme NZDM Magnet s okamžitou kapacitou 30 dětí. Klub pracuje jenom s dětmi 

školního věku a již nyní od klientů máme poptávku po navýšení kapacity a rozšíření cílové skupiny na děti a 

mládež 15 a výš. Podle našich zjištění je dětí a mládeže SVL asi okolo 150 a ti tvoří cílovou skupinu této 

služby. V části města Pozorka (kde žije většina obyvatel Dubských SVL) chybí možnost trávení volného 

času. NZDM tuto činnost výborně naplňuje – vedle poskytování sociální služby realizuje řadu doplňkových 

aktivit, jako jsou kroužky, výlety a kulturní akce. Tato činnost má i výrazný preventivní charakter (více 

v oblasti prevence kriminality).  

 Město začalo realizovat terénní práci přímo pod městským úřadem Dubí. Terénní pracovnice je 

zaměřena na spolupráci se základními a mateřskými školami ve městě a jejím úkolem je pomoci školám a 

rodičům žáků k lepší komunikaci a včasnému řešení problémů. Terénní práce podle Zákona o sociálních 

službách vznikla i pod NNO Květina. Ta se zaměřuje více na problémy rodičů dětí navštěvujících NZDM 

Magnet. V SVL v Dubí žije více než 400 osob a ti tvoří cílovou skupinu pro tyto služby. Z analýz víme, že 

jejich hlavními problémy jsou zadlužení, problémy s bydlením, komunikace s úřady, včetně škol, řešení 

problémů spojených se zdravím, sousedské vztahy, vyřizování sociálních dávek. Kapacita současné TP je 80 

klientů za rok a je třeba ji zvýšit na 120.  

 Při diskuzích na PS Služby se objevil další problém, který zasluhuje řešení. A to je problematika 

zdravotního stavu obyvatel SVL a poradenství pro lidi pečující o osobu blízkou. Specifická zdravotní rizika 

existují v SVL z důvodu nízké úrovně vzdělanosti a nestabilní situace obyvatel a tato rizika mohou být 

částečně eliminována formou poradenství a osvěty v součinnosti se SAS. Zároveň bude vyvíjena aktivita 

nad rámec poradenství, která pomůže s registrací obyvatel u lékařů, pokud tomu tak není.  

Víme, že v ČR tvoří většinu pečujících osob lidé blízcí (tedy ne registrované služby). Počet 

vyplacených příspěvků na péči je v Dubí poměrně vysoký. Za leden 2015 bylo vyplaceno 409 příspěvků na 

péči. Těmto osobám není poskytována žádná systematická péče. Chceme proto v Dubí zavést systém služeb, 

které se budou zabývat touto problematikou a poskytnou těmto osobám podporu odbornou a duševní. 

Nepřímo tak bude podpořena myšlenka o správnosti vynakládání příspěvku na péči ve prospěch klienta. 

 

 Další z problémů, který v Dubí není zcela dobře pokryt je řešení sanace rodin ze SVL. Od partnerů 

z OSPOD Teplice víme, že by uvítali kvalitní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, se kterou by 

mohli v Dubí a jeho bezprostředním okolí účinně spolupracovat. Zásadním problémem v Dubí z pohledu 

OSPOD je stále přítomná prostituce, drogy a s tím spojená kriminalita. Zásadní lokalitou je Pozorka. Pro 

problematiku OSPOD máme data pouze za ORP, ale i ta jsou vypovídající. V roce 2014 řešil OSPOD více 

než 700 případů týraných zneužívaných a zanedbávaných dětí, více než 400 dětí zaregistrovali kurátoři pro 

mládež a z toho asi 30 dětí spáchalo trestný čin a asi 250 přestupky. Celkem 54 dětí bylo umístěno do 

ústavní výchovy. Do ústavní péče jsou v Dubí umisťovány zpravidla novorozené děti, které porodí 

prostitutka s drogovou závislostí. V některých případech sama o dítě nejeví zájem, zanechá ho v porodnici a 

více se již o dítě nezajímá. V roce 2015 se v Pozorce řešila závažná trestná činnost dětí, kdy došlo 

k několika loupežným přepadením, které spáchaly party dětí z 1. stupňů zdejších základních škol. Tyto činy 

se udály v souvislosti se vznikem part těchto dětí. V současné době je řeší kriminální policie a OSPOD. 

V Dubských VSL žije okolo 130 rodin, většina z nich žije v prostředí, kde není neobvyklý obchod 

s OPL a jejich užívání, v komunitách přetrvává prostituce a jiné sociálně patologické jevy.  V roce 2015 se 

tento problém naplno ukázal v podobě vzniku „dětského gangu“, složeného z dětí na prvním stupni ZŠ, 

který přepadal (se zbraní) obyvatele Dubí. Je proto nutné zajistit kvalitní a dostatečně kapacitní SAS pro 

Dubí a jeho blízké okolí.  
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 Užívání OPL je v Dubí bohužel celkem dost rozšířeným problémem. Stojí za tím jednak to, že 

v Dubí jsou dvě rodiny, které se zabývají výrobou a distribucí OPL, ale je zde také zřejmá propojenost 

s městem Teplice (odkud část uživatelů pochází). V současné době realizuje White light1 ve městě terénní 

služby pro uživatele OPL. Evidují v současné době v Dubí 78 rizikových uživatelů (tzn. nitrožilních 

uživatelů tvrdých drog) a celou řadu experimentátorů. Tito uživatelů mohou využívat služby K centra 

v Teplicích, ale je třeba výrazně posílit a stabilizovat terénní program pro uživatele OPL přímo v Dubí a 

také se zaměřit na (zatím) experimentující cílovou skupinu, zejména mladistvých.  

 Ve městě velikosti Dubí byla komunikace mezi místními aktéry vždy jednodušší, ale na základě 

závěrů pracovních skupin LP Dubí je třeba posílit i tento prvek. Zavedeme proto sofistikovanější formu 

případových konferencí, kde budou místní organizace společně řešit klienty se složitějšími (mezioborovými) 

kazuistikami. Součástí projektu bude také zlepšení efektivity využívání některých podpůrných opatření, jako 

je diagnostika nebo podpůrná terapeutická práce s klienty.  

Azylové domy ve městě nejsou, jsou však dostupné v okolí města:  

 Azylový dům Osek (11 km) – dům byl otevřen v roce 2002, budova disponuje 9 pokoji, které jsou 2- až 

4 lůžkové; celková kapacita je 27 lůžek, umožňuje ubytování manželů.  

 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Agapé, v Krupce (6 km); zřizovatelem azylového domu je 

Oblastní charita Teplice.  

 Azylový dům Duchcov (13 km); zřizováno oblastní charitou Most, dvě lůžka. 

Podle našich zjištění jsou obyvatelé SVL výrazně zadluženi. K zadlužení se přihlásila přesně polovina 

obyvatel SVL a 32% z nich má problémy se splácením půjčky. 

 

Graf: Problémy se splácením u osob SV  

 

 
 

Podle poznatků od místních partnerů je zřejmé, že v Dubí se u některých klientů propojuje oblast bydlení 

s oblastí dluhů. Máme náznaky o tom, že by mohla v SVL být rozšířená lichva, kterou provozují majitelé 

domů a ubytoven. Proto jsou údaje o zadlužení osob v SVL zřejmě ještě podhodnocené.  

Graf níže ukazuje na výše půjček zjištěných terénním průzkumem.  
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Graf: Výše půjčky u osob zadlužených  

 

 
 

Ve městě není žádná služba zaměřená na dluhové poradenství. Terénní pracovníci NNO a města 

dokážou zajistit klientům základní poradenství, ale pak je musí odkazovat na více či méně vzdálené služby 

(občanská poradna v Teplicích). Máme zjištěné údaje pouze o obyvatelích SVL, ale předpokládáme, že 

služby protidluhového poradenství využijí také lidé žijící mimo ni.  

 Problémem, který provází zavádění všech služeb do Dubí je problém s vhodnými prostory pro 

realizaci sociální služby. Zatím se partnerům podařilo najít prostory přímo v SVL, které ale už teď jsou na 

hraně své kapacity. Město Dubí má připravený pozemek na výstavbu komunitního centra přímo v Pozorce, 

kde je koncentrace SVL největší. Objekt by měl sloužit jako zázemí pro sociální a doplňkové služby.  

 

7.2 SWOT ANALÝZA PRO OBLAST SLUŽBY 

 

V tabulce níže najdete SWOT analýzu pro oblast Služby seřazenou podle preferenčních bodů. 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

SWOT   PREF 

S Vstup NNO do Dubí  8 

S Máme klub pro děti v Pozorce 5 

S Je zavedena terénní práce 3 

W Drogové služby mají jenom minimální pokrytí 3 

S Snadná a fungující komunikace s cílovými skupinami 2 

W Absence některých sociálních služeb obecně – i zaměřených na zdravotně postižené 2 

W Je potřeba volnočasových aktivit v Pozorce 2 

W Chybí autorita u Romů 2 

W Chybí dluhové poradenství 2 

O Zaktivizování cílových skupin – lidí ve vyloučených lokalitách 2 

W Chybí služba spolupracující s OSPOD 2 

T Nezájem lidí z vyloučených lokalit o sociální práci- nabízené nástroje 2 

T Eskalace napětí ve vyloučených lokalitách a v jejich okolí 2 

S Máme VOŠ Perspektiva, která se problematikou sociálních služeb zabývá 1 
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S Fungují tu služby zaměřené na péči o seniory 1 

W Zajistit větší bezpečnost na hřištích 1 

W 

Chybí služby jako alternativa k ubytovnám jako jsou Azylový dům nebo Dům na půl 

cesty 1 

W Problém vnímání MY x ONI 1 

W Chybí vyhláška k bezpečnosti na hřištích 1 

W Nízké zapojení komunity 1 

W Nedostatečné nízkoprahové možnosti pro náctileté 1 

O Aktivizace občanské společnosti 1 

W Chybí koncepce sociálního bydlení   

O Sbližování MY x ONI   

O Možnost začleňovat mimo systém sociálních služeb   

O Legislativní ukotvení sociálního bydlení   

T Využít prostředky z dotací   

T Neochota města řešit problémy   

 

Na základě této analýzy a SWOT jsme definovali tyto cíle: 

 

7.3 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO OBLAST SLUŽBY 

 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.1 

Specifický cíl: 

Do konce roku 2016 budeme mít sociálně aktivizační službu pro rodiny s 

dětmi (SAS) se dvěma pracovníky (okamžitá kapacita 16 rodin). (fiše 11)  

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1.  Příprava 

projektové žádosti 

IX – XII 2015  - 

1.1.2.  Zahájení projektu I 2016  OPV 

1.1.3  Vybudování 

materiálně 

technického 

zázemí pro službu 

I-II 2016  OPV 

1.1.4  Nábor a zaškolení 

zaměstnanců 

I – II 2016  OPV 

1.1.5  Realizace sociální 

služby SAS 

I 2016 – XII 

2018 

 OPV 

1.1.6 Zapojení služby do 

systému 

spolupráce a 

plánování 

intervencí ve 

vztahu k CS na 

území města Dubí 

I 2016  OPV 

1.1.7 Evaluace projektu X – XI 2018  OPV 
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1.1.8 Příprava 

návazného 

projektu 

VIII – XII 

2018 

 - 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.2 

Specifický cíl: 

Od začátku 2016 funguje v Dubí protidluhové poradenství v rozsahu 1x 

týdně. (fiše 1) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1 Příprava 

projektové žádosti 

IX – XII 2015  - 

1.1.2 Nákup služby I 2016  OPZ 

1.1.3 Realizace služby I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.4 Evaluace služby X – XII 2018  OPZ 

1.1.5 Příprava 

návazného 

projektu 

X 2018  OPZ 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.3 

Specifický cíl: 

Město bude mít terénního pracovníka v rozsahu jednoho úvazku od roku 

2014 do roku 2016 zaměřeného na práci s klienty se SVL a v roce 2016 k 

němu přibydou 2 TP pracující podle zákona 108/2006 o sociálních 

službách.(fiše 3) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace služby I 2016 – XII 

2018 

 OPZ, RVZRM 

1.1.3 Evaluace služby X 2018  OPZ, RVZRM 

1.1.4 Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  - 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.4 

Specifický cíl: 

Do konce roku 2015 bude v Pozorce k dispozici NZDM jako sociální služba 

(pro CS 5-16 let) s okamžitou kapacitou 20 dětí. Do konce roku 2016 se 

zvýší okamžitá kapacita zařízení na 40 dětí v souvislosti s rozšířením CS na 

16-26 let. 

  Garant:  
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Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

IX – XII 2015  - 

1.1.2 Navýšení kapacit 

služby a zajištění 

zázemí 

I – II 2016  Ústecký kraj, OPZ 

1.1.3 Realizace služby I 2016 – XII 

2018 

 Ústecký kraj, OPZ 

1.1.4 Evaluace služby X 2017, X 

2018 

 Ústecký kraj, OPZ 

1.1.5 Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2017, 

X – XII 2018 

 Ústecký kraj, OPZ 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.5 

Specifický cíl: 

Od roku 2016 budeme v Dubí realizovat systém poradenských aktivit pro 

pečující osoby a osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky. (fiše 6) 

  Garant:  

NNO  Bílová 

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPZ 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  - 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.6 

Specifický cíl: 

Výstavbou komunitního centra zajistíme v Dubí do roku 2017 dostatečné 

prostory pro zázemí sociálních a komunitních služeb přímo v SVL. (fiše 9) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové 

dokumentace 

VII 2015 – VI 

2016 

 IROP 

1.1.2. Stavební povolení I – VI 2016  IROP 

1.1.3 Realizace stavby VII 2016 – XII 

2017 

 IROP 

1.1.4. Kolaudace XII 2017  IROP 

1.1.5 Zkušební provoz I 2018  - 

Oblast S: 

Služby 
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S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.7 

Specifický cíl: 

Od roku 2016 bude v Dubí působit drogový terén v rozsahu 8 hodin týdně. 

(fiše 4) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPZ 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  - 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.1 Obecný 

cíl: 

Zajistíme optimální síť služeb (terénních i ambulantních), které budou 

zajišťovat různé potřeby obyvatel SVL  

S.1.1.8 

Specifický cíl: 

Bude k dispozici multifunkční automobil pro realizaci sociálních služeb. 

(fiše 8) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  _ 

1.1.2. Realizace projektu 

– nákup a úprava 

užitkového vozu 

I 2016 – IV 

2016 

 IROP 

1.1.3 Používání vozidla 

pro služby TP, 

SAS, NZDM 

IV 2016 - XII 

2018 

 OPZ, Ústecký kraj 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.2 Obecný 

cíl: 

Budeme efektivně koordinovat a řídit aktivity zaměřené na sociální 

začleňování v Dubí. 

S.1.2.1 

Specifický cíl: 

Budeme v Dubí od roku 2016 systematicky realizovat vzdělávací aktivity 

v oblasti dluhové problematiky (pro pracovníky, seniory, SVL, žáky). (fiše 

1) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti 

IX – XII 2015  - 

1.1.2. Nákup služby I 2016  OPZ 

1.1.3 Realizace služby I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.4. Evaluace služby X – XII 2018  OPZ 
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Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.2 Obecný 

cíl: 

Budeme efektivně koordinovat a řídit aktivity zaměřené na sociální 

začleňování v Dubí. 

S.1.2.2 

Specifický cíl: 

Poskytovatelé služeb se budou od poloviny roku 2015 pravidelně setkávat 

s městem za účelem koordinace poskytovatelů služeb a města Dubí. (fiše 1) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti 

IX – XII 2015  - 

1.1.2 Realizace služby I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace služby X – XII 2018  OPZ 

Oblast S: 

Služby 

  

S.1Priorita: Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

S1.2 Obecný 

cíl: 

Budeme efektivně koordinovat a řídit aktivity zaměřené na sociální 

začleňování v Dubí. 

S.1.2.3 

Specifický cíl: 

Budeme pravidelně informovat občany o připravovaných aktivitách a jejich 

smyslu a o problematice SVL v Dubském zpravodaji nebo na stránkách 

města. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava textů pro 

Dubský zpravodaj 

2016 - 2018  - 

 

 

 

 
 

7.4 INDIKÁTORY ÚČINNOSTI 
 

Oblast Priorita 
Ob. 

cíl 

Sp. 

cíl 

Indikátor Hodnota Termín 

splnění 
Služby S1 S1.1 S1.1.1 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

16 rodin (roční kapacita) 

celkem 50 osob 

XII 2018 

Služby  S1  S1.1  S1.1.2 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

Celková kapacita 35 

klientů/okamžitá 1 

XII 2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.3 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

Celková kapacita 120 

osob/okamžitá kapacita 2 

klienti u služby podle 

108/2006, 60 

klientů/okamžitá 1 pro město 

XII 2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.4 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

1. Okamžitá kapacita 

20 dětí  

1. DO konce 

2015 
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finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

2. Okamžitá kapacita 

40 dětí  

3. Celková kapacita 

90 dětí 

2. DO konce 

2016 

3. Do XII 

2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.5 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

Celkem 200 klientů Do XII 2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.5 Počet metodik, plánů a strategií 

vztahujících se k sociálním 

službám, službám pro rodiny a 

finanční gramotnosti v obci/městě 

vzniklých v rámci SPSZ a výčet 

subjektů, které podle nich 

postupují. 

12x online kurzy, 8 

výcvikových modulů, animace 

pohybu 1x 

DO XII 2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.6 Počet objektů vybudovaných, 

rekonstruovaných nebo 

vybavených, v nichž se poskytují 

sociální služby a další podpůrné 

aktivity. 

1 komunitní centrum XII 2017 

Služby S1 S1.1 S1.1.7 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

100 klientů celkem XII 2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.8 Počet objektů vybudovaných, 

rekonstruovaných nebo 

vybavených, v nichž se poskytují 

sociální služby a další podpůrné 

aktivity. 

1 multifunkční automobil XII 2016 

Služby S1 S1.2 S1.2.1 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

60 účastníků protidluhových 

seminářů 

XII 2018 

Služby S1 S1.2 S1.2.2 Kapacita sociálních služeb, služeb 

pro rodiny s dětmi a programů 

finanční gramotnosti/dluhového 

poradenství zaměřených na 

sociálně vyloučené lokality 

podpořených v rámci SPSZ. 

18 klientů case managementu XII 2018 

 

7.5 ROZPOČET 
 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl 
Finanční 

zdroj 
Částka celkem 
(Kč) 

2016 2017 2018 

Služby S1 S1.1 S1.1.1 OPZ 3 740 000 1 246 667    1 246 667    1 246 667    

Služby S1 S1.1 S1.1.2 OPZ 265 300 88 433    88 433    88 433    

Služby S1 S1.1 S1.1.3 OPZ 4 000 000 1 333 333    1 333 333    1 333 333    

Služby S1 S1.1 S1.1.4 OPZ 5 550 000 1 850 000    1 850 000    1 850 000    

Služby S1 S1.1 S1.1.4 UKR 4 500 000 1 500 000    1 500 000    1 500 000    

Služby S1 S1.1 S1.1.5 OPZ 5 915 000 1 971 667    1 971 667    1 971 667    

Služby S1 S1.1 S1.1.6 IROP 32 750 000 16 375 000    16 375 000    0    

Služby S1 S1.1 S1.1.7 OPZ 1963530 654 510    654 510    654 510    

Služby S1 S1.1 S1.1.8 IROP 1200000 1 200 000    0    0    

Služby S1 S1.2 S1.2.1 OPZ 817800 272 600    272 600    272 600    

Služby S1 S1.2 S1.2.2 OPZ 498000 166 000    166 000    166 000    

Služby S1 S1.2 
S1.2.2   

bez finančních 
nákladů       

CELKEM         61 199 630    26 658 210    25 458 210    9 083 210    
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7.6 HARMONOGRAM 
 

Oblast S. cíl 
2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Služby S1.1.1                         

Služby S1.1.2                         

Služby S1.1.3                         

Služby S1.1.4                         

Služby S1.1.5                         

Služby S1.1.6                         

Služby S1.1.7                         

Služby S1.1.8                         

Služby S1.2.1                         

Služby S1.2.2                         

Služby S1.2.3                         

Oblast S. cíl 
2017 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Služby S1.1.1                         

Služby S1.1.2                         

Služby S1.1.3                         

Služby S1.1.4                         

Služby S1.1.5                         

Služby S1.1.6                         

Služby S1.1.7                         

Služby S1.1.8                         

Služby S1.2.1                         

Služby S1.2.2                         

Služby S1.2.3                         

Oblast S. cíl 
2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Služby S1.1.1                         

Služby S1.1.2                         

Služby S1.1.3                         

Služby S1.1.4                         

Služby S1.1.5                         

Služby S1.1.6                         

Služby S1.1.7                         

Služby S1.1.8                         

Služby S1.2.1                         

Služby S1.2.2                         

Služby S1.2.3                         
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8. OBLAST ZAMĚSTNANOST 

 

8.1 ANALÝZA PRO OBLAST ZAMĚSTNANOST 

 

Nezaměstnanost v Dubí se vyznačuje stejnými rysy jako celý okres Teplice – stejná struktura 

obyvatel, stejná vzdělanost, specifická zde může být dlouhodobost. V Dubí je celkem asi 544 

nezaměstnaných.  

Počet nezaměstnaných se od roku 2011 postupně zvyšoval, zdá se, že roku 2013 dosáhl vrcholu a 

v současné době se drží na čísle nad 500 osob, což činí asi 7% obyvatel Dubí (2011 – 459, 2012 – 525, 2013 

- 586, 2014 – 544).   

Co se týká dlouhodobé nezaměstnanosti, ukazují statistiky to, že 69% osob je v evidenci déle než 5 

měsíců (381 osob) a ještě 52% jich v evidenci zůstává i po 12 měsících (290). Déle než 5 let je pak 

v evidenci 11% osob.  

Problematická je také struktura nezaměstnaných evidovaných v Dubí. Více než polovina 

evidovaných (51%) má pouze základní vzdělání. U osob evidovaných více než jeden rok činí podíl osob se 

základním vzděláním 32%.  

Osob do 26 let je v evidenci 104 (19%) a osob nad 50 let je 140 (25%).  

Zhruba 63 % obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Dubí je nezaměstnaných, a to většinou dlouhodobě. 

Přibližně 13 % obyvatel SVL pracuje, většinou se jedná o muže na dělnických pracovních pozicích. 

Průměrný plat mezi dotázanými je 15.300Kč hrubého. Vzdělanostní struktura obyvatel SVL je jednou z 

bariér pro vstup na trh práce. Velký podíl jejich obyvatel má pouze základní vzdělání (82%). 

 

Graf: Vzdělanostní struktura u obyvatel SVL.  

 
Příležitostí pro město v oblasti zaměstnanosti může být velmi dobré dopravní spojení do blízkých 

Teplic, ale i do ostatních měst v okrese. Mezi významné zaměstnavatele patří AGC Glass Europe (cca 80 

zaměstnanců), bývalá Rudolfova Huť dnes O-I Manufacturing (cca 70 zaměstnanců) a Český Porcelán a, s. 

(cca 300 zaměstnanců), se  kterými město udržuje kontakt. Dalším významným zaměstnavatelem, který však 

působí mimo Dubí, je průmyslová zóna Krupka.  

S veřejnou službou má město velmi dobrou zkušenost, prošlo jí cca 80 klientů. Chválí si také 

spolupráci s ÚP Teplice, který se jim snaží vyjít vstříc i v současné době, kdy město využívá VPP. U 

veřejně prospěšných prací se konkrétně jedná o pozice dělník pro čištění města a pozici dohledová služba, 

kterou město využívá méně. Od července 2013 pracuje na těchto pozicích VPP v Dubí 20 osob. 

Ve městě zcela chybí služby nebo aktivit, které by se strukturovaně zabývaly oblastí zaměstnanost. 

Z výše uvedené analýzy je zřejmé, že jeden z hlavních problémů obyvatel SVL je nízká kvalifikace a 

dlouhodobá nezaměstnanost. V souladu s tím je zřejmé, že na Teplicku chybí dostatečný počet pracovních 

míst, zejména pro nízkokvalifikovanou pracovní sílu.  
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Klíčem k řešení této problematiky v Dubí je zejména využití dotací RIP na podporu zaměstnávání a 

rekvalifikací osob s bariérami pro vstup na trh práce. Další možností pro tyto osoby je systém získávání 

dílčích kvalifikací. V pracovních skupinách jsme také diskutovali vznik sociální firmy, ale v současné době 

nemáme pro její založení vhodný subjekt ani neznáme správný směr podnikání. Je také dobré podporovat 

město v zaměstnávání osob z prostředků APZ.  

 Oblast zaměstnanosti úzce souvisí také s dalšími faktory, jako je získání kvalitního vzdělání, 

zadlužení, které řešíme v jiných oblastech této analýzy. 

 

 

8.2 SWOT ANALÝZA PRO OBLAST ZAMĚSTNANOST 

 

ZAMĚSTNANOST 

SWOT   PREF 

W Nedostatek pracovních míst 8 

S VPP v Dubí 7 

S Další prostředky na APZ 7 

W sociální stát - dávky srovnatelné s minimální mzdou 6 

T zavírání podniků 6 

0 sociální podnik - prostředky EU a nápad 3 

S Český porcelán - velký zaměstnavatel 2 

W nízká úroveň vzdělanosti 2 

S Možnost rekvalifikace 1 

W neochota pracovat rezignace 1 

S Spolupráce město ÚP   

S Chráněná dílna   

S Projekty ESF - odborné praxe pro mladé absolventy   

W vysoká míra zadluženosti   

T odchod lidí do Německa za zaměstnáním   

T odliv mladých lidí   

 

8.3 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO OBLAST ZAMĚSTNANOST 

 

Oblast Z : 

Zaměstnanost 

  

Z.1Priorita: Zaměstnávání osob s problémy s uplatněním na trhu práce 

Z1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými osobami v Dubí (a s 

osobami s dalšími handicapy, pro vstup na trh práce) tak, aby se jim zvýšily 

jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Z.1.1.1 

Specifický cíl: 

LP Dubí bude aktivně vyhledávat vhodná pracovní míst, která by šla 

podpořit z prostředků APZ.  

  Garant:  

realizátor   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Pravidelné 

setkávání PS 

Zaměstnanost 

I 2016 – XII 

2018 

 - 

1.1.2. Vyhodnocení 

aktivit 

X- XII 2018  - 

1.1.3     
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1.1.4.     

Oblast Z: 

Zaměstnanost 

  

Z.1Priorita: Zaměstnávání osob s problémy s uplatněním na trhu práce 

Z1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými osobami v Dubí (a s 

osobami s dalšími handicapy pro vstup na trh práce) tak, aby se jim zvýšily 

jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Z.1.1.2 

Specifický cíl: 

Od roku 2016 bude každoročně 20 dlouhodobě nezaměstnaných umístěno na 

legálním trhu práce 

  Garant:  

NNO  Bočková 

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava projektu  IX – XI 2015  RIP 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 RIP 

1.1.3 Vyhodnocení 

projektu 

X-XII 2018  RIP 

Oblast Z: 

Zaměstnanost 

  

Z.1 Priorita: Zaměstnávání osob s problémy s uplatněním na trhu práce 

Z1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými osobami v Dubí (a s 

osobami s dalšími handicapy pro vstup na trh práce) tak, aby se jim zvýšily 

jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Z.1.1.3 

Specifický cíl: 

Od roku 2016 budeme postupně tvořit systém podpory osob -  zahrnující 

kvalifikační přípravu opřenou hlavně o Národní soustavu kvalifikací, 

informace z ÚP, svépomocné aktivity v rámci komunity, poradenství a 

spolupráci s firmami (obyvatelé SVL, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby nad 

50 let, osoby do 20 let, ženy atd), kterým brání řada bariér v uplatnění na 

trhu práce. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti 

IX – XII 2015  - 

1.1.2. Nákup služby I 2016  OPZ 

1.1.3 Realizace služby I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.4. Evaluace služby X – XII 2018  OPZ 

Oblast Z: 

Zaměstnanost 

  

Z.1Priorita: Zaměstnávání osob s problémy s uplatněním na trhu práce 

Z1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými osobami v Dubí (a s 

osobami s dalšími handicapy pro vstup na trh práce) tak, aby se jim zvýšily 

jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Z.1.1.4 

Specifický cíl: 

10 dlouhodobě nezaměstnaných od roku 2016 vzděláno v oboru podle 

požadavků trhu a podle jejich osobnostních a profesních předpokladů 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava projektu  IX – XI 2015  RIP 
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1.1.2 Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 RIP 

1.1.3 Vyhodnocení 

projektu 

X-XII 2018  RIP 

Oblast Z: 

Zaměstnanost 

  

Z.1Priorita: Zaměstnávání osob s problémy s uplatněním na trhu práce 

Z1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými osobami v Dubí (a s 

osobami s dalšími handicapy pro vstup na trh práce) tak, aby se jim zvýšily 

jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Z.1.1.5 

Specifický cíl: 

Do konce roku 2016 připravíme prostředí v Dubí pro vznik alespoň jedné 

sociální firmy. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1.  Setkávání 

s místními 

podnikateli 

I – V 2016  - 

1.1.2 Realizace PS 

zaměstnanost 

s informacemi o 

legislativě a 

zdrojích 

průběžně  - 

1.1.3 Vyhodnocení 

situace 

XI- XII 2016  - 

 

8.4 INDIKÁTORY ÚČINNOSTI 

 

Oblast Priorita 
Ob. 

cíl 

Sp. 

cíl 

Indikátor Hodnota Termín 

splnění 
Zaměstnanost Z1 Z1.1 Z1.1.1 Počet uchazečů ze sociálně 

vyloučených lokalit obce/města 

v evidenci úřadu práce, kteří 

díky podpůrným programům 

mají blíže k trhu práce (zvýšili 

své pracovní návyky, 

kvalifikaci, vyzkoušeli si 

tréninkové pracovní místo, 

získali zaměstnání na 

otevřeném trhu práce apod.). 

60 osob umístěných na trh 

práce 

XII 2018 

Zaměstnanost Z1 Z1.1  Z1.1.3 Počet uchazečů ze sociálně 

vyloučených lokalit obce/města 

v evidenci úřadu práce, kteří 

díky podpůrným programům 

mají blíže k trhu práce (zvýšili 

své pracovní návyky, 

kvalifikaci, vyzkoušeli si 

tréninkové pracovní místo, 

získali zaměstnání na 

otevřeném trhu práce apod.). 

Počet účastníků projektu 120 XII 2018 

Zaměstnanost Z1 Z1.1  Z1.1.4 Počet uchazečů ze sociálně 

vyloučených lokalit obce/města 

v evidenci úřadu práce, kteří 

díky podpůrným programům 

mají blíže k trhu práce (zvýšili 

své pracovní návyky, 

kvalifikaci, vyzkoušeli si 

tréninkové pracovní místo, 

získali zaměstnání na 

otevřeném trhu práce apod.). 

30 rekvalifikovaných osob XII 2018 
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8.5 ROZPOČET 
 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl 
Finanční 

zdroj 

Částka 
celkem 

(Kč) 
2016 2017 2018 

Zaměstnanost Z1 Z1.1 

Z1.1.1   

bez 
finančních 
nákladů       

Zaměstnanost Z1 Z1.1 

Z1.1.2 RIP ÚP 

zatím 
nelze 
vyčíslit       

Zaměstnanost Z1 Z1.1 
Z1.1.3 OPZ 7 215 000 2 405 000    2 405 000    2 405 000    

Zaměstnanost Z1 Z1.1 

Z1.1.4 RIP ÚP 

zatím 
nelze 
vyčíslit       

Zaměstnanost Z1 Z1.1 

Z1.1.5   

bez 
finančních 
nákladů       

CELKEM         7 215 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 
 

8.6 HARMONOGRAM 
 

Oblast S. cíl 
2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Zaměstnanost Z1.1.1                         

Zaměstnanost Z1.1.2                         

Zaměstnanost Z1.1.3                         

Zaměstnanost Z1.1.4                         

Zaměstnanost Z1.1.5                         

Oblast S. cíl 
2017 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Zaměstnanost Z1.1.1                         

Zaměstnanost Z1.1.2                         

Zaměstnanost Z1.1.3                         

Zaměstnanost Z1.1.4                         

Zaměstnanost Z1.1.5                         

Oblast S. cíl 
2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Zaměstnanost Z1.1.1                         

Zaměstnanost Z1.1.2                         

Zaměstnanost Z1.1.3                         

Zaměstnanost Z1.1.4                         

Zaměstnanost Z1.1.5                         
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9. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 

9.1 ANALÝZA PRO OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Lidé se základním vzděláním vč. neukončeného tvoří v Dubí více než 20 % obyvatelstva (v ústeckém 

kraji – ÚK -  21 %, v celé ČR 17 %), žen je přitom výrazně více než mužů (M 687, Ž 1002); Vzdělání 

střední vč. vyučení (bez maturity) vykazuje ve městě přibližně stejné procentuální zastoupení (30 %) jako 

v kraji (35 %) a ČR (33 %). Úplného středního a vyššího odborného vzdělání dosáhlo v Dubí téměř 19 % 

obyvatel (ÚK 28 %, ČR 31 %). Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v Dubí přibližně o třetinu méně než je 

krajský průměr a o více než polovinu méně než je průměr republikový (Dubí 4,7 %, ÚK 8 %, ČR 12 %).  

Tabulka: Vzdělanostní struktura obyvatel k 26. 3. 2011  

 

 

Obyvatelstvo celkem V tom 

 

Abs. Rel. Muži Ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle 

nejvyššího ukončeného vzdělání: 6 669 85,1 3 282 3 387 

bez vzdělání 85 1,1 31 54 

základní vč. neukončeného 1 689 21,5 687 1 002 

střední vč. vyučení (bez maturity) 2 286 29,2 1 327 959 

úplné střední (s maturitou) 1 484 18,9 668 816 

nástavbové studium 137 1,7 46 91 

vyšší odborné vzdělání 50 0,6 16 34 

vysokoškolské 368 4,7 181 187 

z toho:         

bakalářské 80 1,0 39 41 

magisterské 284 3,6 138 146 

     Zdroj: ČSÚ 
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Graf: Vzdělanostní struktura v sociálně vyloučených lokalitách   

 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, N=121 

Výrazná většina sociálně vyloučených osob v Dubí – 82 % dotázaných – má pouze základní 

vzdělání. Pouze 2 % obyvatel SVL mají středoškolské vzdělání zakončené maturitou a 16 % dotázaných má 

výuční list.  

Dostupnost škol pro žáky ze SVL v Dubí není optimální – v Pozorce dříve základní škola bývala, ale 

byla předchozím vedením radnice zrušena (viz. dále). V současné době tak žáci do své spádové školy – ZŠ 

Dubí 1 -  dochází i několik kilometrů, část z nich volí dojížďku autobusem.  

Při ZŠ Dubí 1 je otevřena jedna první třída v lokalitě Pozorka, která má kapacitu 14 dětí. Důvod 

tohoto opatření shrnuje ředitel školy tak, že současná vzdálenost školy je pro pozorecké děti, které žijí ve 

spodní části města, neúměrná. Takto se škola „přiblíží“ dětem.  

Město Dubí v roce 2015 zřizuje 4 mateřské školy, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu. 

Mateřské školy 

a. Mateřská škola Dubánek. Kapacita školky je 60 dětí, v roce 2012 byla kapacita plně využita; dle 

věkových kategorií je školka rozdělena do tří tříd;  

b. Mateřská škola Cibuláček. Předškolní vzdělávání probíhá ve 4 třídách o celkové kapacitě 100 dětí 

(kapacita byla plně využita).  

c. Mateřská škola U Křemílka. Kapacita školy je 52 dětí ve dvou třídách, v roce 2012 byla naplněna.  

d. Mateřská škola Mstišov. Škola s kapacitou 25 dětí (jedna třída) byla také plně obsazena.  

Naprostá většina dětí z rodin ze sociálně vyloučených lokalit, nedochází do mateřských školek. To 

odpovídá obecně nízké docházce romských dětí; primární důvody, proč děti ze SVL nenavštěvují mateřské 

školy, byly identifikovány čtyři:  

a. Každodenní životní rytmus sociálně vyloučených osob, který 

nekoresponduje s pravidly nastavenými v mateřských školách; 

 

b. Do školek jsou přijímány přednostně děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní.  

 

c. Pro rodiny, ve kterých není rodič zaměstnán, se nejeví jako racionální 

posílat dítě do školky, když jsou schopni obstarat péči o dítě sami, bez 

výdajů na poplatky spojené s docházkou a stravováním.  
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d. Finance – významnou bariérou pro vyšší docházku SV dětí do školek 

jsou také ekonomické důvody – platí se měsíční úplata za docházku do 

MŠ a poplatek za stravování. Ačkoli se poplatek za provozní náklady 

nehradí v případě předškolních dětí, pro rodiny mohou být zátěží už 

náklady na stravování.  

e. Nulová percepce mateřské školy jako varianty.  

 

Základní školy 

Ve městě jsou v současné době dvě základní školy – Dubí 1 a Dubí 2 (žáci ze SVL v Pozorce z velké 

části spadají – a docházejí – do ZŠ Dubí 1, proto je této škole věnována další pozornost). V nedávné 

minulosti fungovaly ve městě tři základní školy – Základní škola Dubí 3 v Pozorce byla v roce 2004 

uzavřena pro snižující se počet dětí a žáci byli rozmístěni do zbývajících škol. Před sedmi lety se 

v prostorách této školy otevřely třídy LMP.  

Výsledkem této percepce byl klesající počet žáků na ZŠ Dubí 1 a příliv dětí na ZŠ 2. Se změnou 

ředitele se tento trend zastavil – při nástupu do funkce (Mgr. Bc. Jan Holub působí na pozici ředitele od 1. 

10. 2011) bylo na ZŠ Dubí 1 196 žáků, tento školní rok 240 žáků a lze konstatovat, že v počtu žáků jsou 

školy rovnocenné. Se změnou vedení byl také částečně obměněn pedagogický sbor s cílem získat 

aprobované pedagogy.  

 

Základní škola Dubí 1  

ZŠ Dubí 1 má kapacitu 300 žáků, v současnosti školu navštěvuje 223 žáků, a to ve 12 třídách. Kromě 

běžných tříd má škola 3 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s lehkým mentálním 

postižením. Výuka probíhá ve třech budovách – v ulici Tovární 364 (I. stupeň), Střední 120 (třídy LMP) a 

hlavní budově na Školním náměstí 177/86, v budově na Školním náměstí je víceúčelová místnost pro 

pohybové aktivity a nová cvičná školní kuchyňka. Škola disponuje také školní družinou (k dispozici od 6 do 

16 hodin, kapacita 50 žáků) a školní jídelnou. Rozmístění výuky do tří budov s sebou nese ekonomickou 

náročnost nejen na provoz, ale také na nepedagogické pracovníky. Více než 100 žáků se zapojilo do práce v 

12 zájmových kroužcích, které škola otevřela (jednalo se o kroužky sportovní /posilování, basketbal, florbal, 

obecný sportovní kroužek/ vaření, angličtina, kreativní tvorba (starší a mladší).  

 

Škola identifikovala 78 potenciálně sociálním vyloučením ohrožených žáků. Jako hlavní 

identifikovaná rizika u těchto žáků jsou vnímány: nepodnětné rodinné prostředí, záškoláctví, ohrožení 

prospěchu s následným opuštěním hlavního vzdělávacího proudu. Jako jeden ze zásadních problémů dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit je na ZŠ Dubí 1 vnímána nespolupráce ze strany rodičů těchto dětí a z toho 

plynoucí horší prospěch. Pozice těchto dětí v třídních kolektivech je standardní, děti nejsou dle slov ředitele 

z kolektivů vyčleňovány. Nejčastěji SV děti pokračují na učňovské obory.   

Přípravná třída při ZŠ 1, určená dětem s různými specifickými a vývojovými problémy, funguje od 

školního roku 2012/2013, jedná se tedy o první skupinu účastníků. Součástí programu přípravného ročníku 

je individuální logopedická péče a spolupráce s výchovným poradcem. Ve školním roce 2012/2013 do 

přípravného ročníku docházelo 15 dětí ze SVL.  

Fungování přípravného ročníku je v jeho prvním roce hodnoceno ředitelem ZŠ vysoce pozitivně – 

zpětná vazba od pedagogů na prvním stupni je kladná (výrok jedné z učitelek po zápise parafrázovaný 

ředitelem: „Ještě nikdy nešly romské děti takhle připravené do prvního ročníku jako letos“). Stejně tak ze 

strany rodičů má ředitel pozitivní reakce. Docházka do přípravného ročníku je na dobré úrovni.  
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Žáci – výuka, prospěch, absence. Škola dobře reflektuje lokální problémy a do výuky zařadila 

finanční gramotnost (2. pololetí 8. třídy + 1. pololetí 9. třídy) a kariérní poradenství
1
 (1. pololetí 8. třídy + 2. 

pololetí 9. třídy v rámci pracovních činností). Realizuje také projekty zaměřené na výběr povolání, 

několikrát do roka je realizováno sezení s výchovnou poradkyní a debata o volbě povolání. V plošném 

testování žáků 5. a 9. tříd vykazují žáci ZŠ Dubí 1 lehce podprůměrné výsledky v matematice, průměrné 

v angličtině a lehce nadprůměrné v češtině. Opakování ročníků je na škole minimální a je dáváno do 

spojitosti s absencí žáků; absence jsou řešeny u cca maximálně 3 – 5 % žáků.  Na škole je celkem 

individuálně integrováno 14 žáků. 

Asistenti pedagoga - v současné době působí na škole 5 asistentů pedagoga, z toho 3 osobní asistenti 

a 2 pedagogičtí. Jedním z pedagogických asistentů je Romka, která na škole pracuje osm let – výborně se 

osvědčuje v komunikaci s rodiči – v Pozorce vyrůstala a je schopna navázat osobní kontakt, má výbornou 

výchozí pozici; vede kroužek pro děti, její vzdělání je středoškolské s maturitou. Druhý pedagogický asistent 

působil patnáct let v preventivním týmu ústecké policie, proto na škole zajišťuje veškeré přednášky tohoto 

charakteru, vystudováno má pedagogické asistentství. Pozice asistentů je v porovnání s pedagogy 

rovnocenná, jsou vnímáni jako partneři, spolupodílí se na rozhodováních.  

Faktory, které mohou ovlivňovat ne/úspěšnost dětí ze SVL během školní docházky, byly experty 

naformulovány takto:  

 nízký zájem o školní výsledky dítěte a nízká míra součinnosti rodičů při domácích přípravách  

 vyšší absence dětí ze SVL, kterou podporují rodiče tím, že dětem potvrzují omluvenky  

 vzorce zažité z rodiny a nízká vzdělanost rodičů  

 

Základní škola Dubí 2 

Základní škola Dubí 2 sídlí v ulici Tovární 110. Školu navštěvuje 223 žáků, kapacita je 260 žáků. ZŠ 

Dubí 2 spravuje dvě budovy - 1. a 2. stupně, dále školní jídelnu a školní družinu, tělocvičnu, která je 

v budově školní jídelny a nově opravené školní hřiště u budovy 2. stupně. Škola rozvíjí volnočasové 

aktivity (např. kroužek předškoláků, kroužek literární, hudební, dopravní, keramický, či dyslektická 

náprava, angličtina, zdravověda apod.)  

Na ZŠ Dubí 2 působí jeden osobní asistent, 1 pedagogický-romský-asistent. Škola identifikovala 28 

potenciálně sociálním vyloučením ohrožených žáků; rizika, která jsou u těchto dětí školou identifikována, 

jsou zejména: nepodnětné prostředí, sociálně vyloučená lokalita, špatná finanční situace rodičů, 

nespolupráce. Škola má 5 individuálně integrovaných žáků. Žádný z žáků neukončil docházku v nižším než 

9. ročníku, stejně tak žádný z žáků nepřestoupil do speciální/praktické školy.  

Situaci na základních školách v Dubí shrnuje následující tabulka: 

Druh 

zařízení 

(MŠ, 

předškolní 

klub, 

přípravná 

třída, ZŠ, 

ZaPŠ, SŠ)  

Provozovat

el 

(město, 

NNO, Kraj, 

církev) 

Celková 

kapacita 

Počet žáků 

se 

speciálními 

vzdělávací

mi 

potřebami 

(§16) (nebo 

dětí ze 

SVL) 

Počet 

individu

álně/ 

skupino

vě 

integrov

aných 

žáků 

Záškoláct

ví (počet 

žáků 

s neomluv

enými 

hodinami) 

Počet 

žáků, 

kteří 

předča

sně 

ukonči

li 

docház

ku 

Výčet 

podpůrný

ch 

opatření 

(např. 

asistent, 

psycholog

) 

Přípravná 

třída  

město Dubí 15  15          

ZŠ město Dubí 300 72 14 13 0 2 AP pro 

sociálně 

znevýhod
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něné 

žáky, 3 

AP pro 

zdravotně 

postižené; 

reedukace

;  

ZŠ  město 

Dubí  

 260  28  24 2  0  asistent  

 

Střední a vyšší vzdělávání.  

Vzdělání ve městě nabízejí také 2 školy soukromé – Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. a 

Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu, má v Dubí zřízen 

Ateliér Design keramiky. 

Shrnutí 

Ve městě jsou dvě základní školy a podle dat je zřejmé, že jedna ze škol je více zatížena dětmi ze 

SVL. Proto je většina plánovaných inkluzivních opatření směřována na tuto školu. Chtěli bychom 

optimalizovat počet AP, zajistit školního psychologa, adaptační pobyty pro děti z této školy, a zlepšit jejich 

přípravu na vyučování. 

Školy fungují v celkem pěti budovách starých 100 let. Problematické je zejména umístění tříd pro 

děti s LMP, přípravný ročník a první třídu do budovy v Pozorce. Přináší to dobré efekty jako je lepší 

docházka dětí ze SVL pro lepší dostupnost budovy, ale na druhou stranu to znamená určitou segregaci 

těchto dětí v SVL. Řešením by byla, městem prosazovaná, výstavba nové školní budovy, která by 

absorbovala všechny děti z Dubí, zajistila by pro základní školství kvalitní a dlouhodobě udržitelné zázemí.  

 Dalším problémem, který řešily i pracovní skupiny je nevyužívání předškolních zařízení dětmi ze 

SVL. Pravděpodobné důvody jsou popsány výše. Reagujeme na to několika opatřeními. Systematicky 

pracujeme s rodinami s předškolními dětmi na tom, aby své děti zapsaly do MŠ. Protože motivace rodin 

k tomuto kroku je nízká, realizujeme pro předškolní děti a jejich rodiče předškolní klub, který slouží jako 

přestupná fáze do MŠ nebo do PR.  

9.2 SWOT PRO OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání 

SWOT   PREF 

W nedaří se dostat a udržet dětí ze SVL v MŠ 9 

W ohrožení dětí soc patologickými jevy - přímé ohrožení, ale i nápodoba negativní vzory 9 

T neochota vzájemné integrace romové x majorita 8 

S spolupracujeme (školy) s MP (Besip, bezpečnost) 7 

W chybí přímá práce v rodinách žáků 7 

O doučování dětí ze SVL 7 

T zhoršování ekonomické situace rodin 7 

T odliv žáků do profilovaných ZŠ do Teplic, respektive na osmiletá gymnázia  7 

S školy mají podporu ze strany zřizovatele 6 

S spolupráce s NNO 6 

S máme přípravnou třídu 5 

S využívání projektových peněz 5 

W hodnota vzdělání není často v rodinách ze SVL na prvním místě 5 

S máme všechny stupně vzdělání v Dubí 4 

S máme 5 asistentů pedagoga 4 
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W na druhém stupni odchází děti do gymnázií a na odborně zaměřené ZŠ 4 

W velká rozloha města - dostupnost škol 3 

T sociální politika státu 3 

S družiny - navyšování kapacit a pouze symbolická platba 2 

S funguje zapojení rodičů a veřejnosti do činnosti škol 2 

T velká migrace rodin - úbytek nebo naopak příliv dětí 2 

S ve školách (ZŠ) máme malé kolektivy - individuální přístup 1 

S partnerství školy Dubí 1 se školou v Sasku 1 

S spolupráce škol s VOŠ Perspektiva 1 

S spolupráce mezi školami 1 

S máme celou řadu mimoškolních aktivit 1 

S zavedení prvního stupně v Pozorce 1 

S speciální třídy v Pozorce 1 

W kapacita MŠ není dostačující 1 

T zhoršení technického stavu budov 1 

T školská politika státu 1 

S akce MKZ pro všechny žáky   

S podpora vedení škol za strany města   

S nárůst žáků na ZŠ   

S školy využívají rozvojové programy (inkluze z MŠMT)   

S školy jsou dobře technicky vybaveny   

S město informuje o činnosti škol v Dubském zpravodaji   

S funkční školská rada   

S sledujeme úspěšnost žáků na SŠ   

S záškoláctví je řešeno a nečiní v současné době žádný problém   

S dobrá spolupráce se sociálním odborem   

S dostupnost učňovského (SŠ) školství   

S téměř 100% kvalifikovanost pedagogů   

S příprava na zřízení živnosti Perspektiva   

W máme příliš mnoho budov ZŠ - náklady na údržbu   

W z toho plyne náročnější práce s dětmi, které zůstávají na 2. stupni   

W děti ze SVL nevyužívají nabídku MKZ - hlavně starší ročníky   

W záškoláctví některých dětí   

O finance z EU, od státu   

O využití rekvalifikací   

O využití získávání dílčích kvalifikací   

O učňovské školství v Dubí   

 

9.3 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.1 Obecný 

cíl: 

Vytvoříme systém opatření, která povedou k podpoře inkluze dětí se SVP 

v Dubí. 

V.1.1.1 

Specifický cíl: 

Cílem je optimalizovat v průběhu roku 2016 počet asistentů pedagoga na ZŠ 

Dubí 1 (3 HPP) 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava X-XII 2015  - 
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projektové žádosti  

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPVVV 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPVVV 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  OPVVV 

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.1 Obecný 

cíl: 

Vytvoříme systém opatření, která povedou k podpoře inkluze dětí se SVP 

v Dubí. 

V.1.1.2 

Specifický cíl: 

V roce 2016 zavedeme školního psychologa pro obě základní školy 

  Garant:  

    

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPVVV 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPVVV 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018   

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.1 Obecný 

cíl: 

Vytvoříme systém opatření, která povedou k podpoře inkluze dětí se SVP 

v Dubí. 

V.1.1.3 

Specifický cíl: 

Od roku 2016 rozšíříme nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež ze 

SVL. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPVVV 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPVVV 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  OPVVV 

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.1 Obecný 

cíl: 

Vytvoříme systém opatření, která povedou k podpoře inkluze dětí se SVP 

v Dubí. 

V.1.1.4 

Specifický cíl: 

Postavíme v Dubí do konce roku 2018 jednu novou školní budovu, která 

zamezí koncentraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a SVL v 

jedné škole. 

  Garant:  

    

Opatření  Termín: Zodpovědná Náklady/zdroj: 
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osoba: 

1.1.1.  Přípravná fáze  VI 2015 – VI 

2016 

 - 

 Stavební povolení, 

projektová 

dokumentace 

VII 2016 – XII 

2016 

 IROP 

 Realizace stavby I 2017 – XII 

2018 

 IROP 

 Kolaudace stavby  XII 2018  IROP 

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.1 Obecný 

cíl: 

Vytvoříme systém opatření, která povedou k podpoře inkluze dětí se SVP 

v Dubí. 

V.1.1.5 

Specifický cíl: 

V ZŠ Dubí 1 posílíme od roku 2016 individuální i skupinovou práci s dětmi, 

které mají problém uspět v hlavním vzdělávacím proudu (příprava na výuku, 

adaptační pobyty). 

  Garant:  

Město   Lipertová 

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPVVV 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPVVV 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018   

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.2 Obecný 

cíl: 

Podpoříme předškolní vzdělávání dětí ze SVL. 

V.1.2.1 

Specifický cíl: 

Do konce roku 2015 je v provozu zařízení pro rodiče s předškolními dětmi s 

minimální kapacitou 10 dětí a 10 rodičů pro rodiny ze SVL. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPVVV 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPVVV 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  OPVVV 

Oblast V: 

Vzdělávání 

  

V.1Priorita: Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V1.2 Obecný 

cíl: 

Podpoříme předškolní vzdělávání dětí ze SVL. 

V.1.2.2 

Specifický cíl: 

Od roku 2015 budeme mít systém zaměřený na zapisování dětí ze SVL do 

MŠ a na udržení jejich docházky do MŠ. 
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  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1.  Setkávání PS 

Vzdělávání 

průběžně  - 

1.1.2 Vytvořený systém 

pro práci TP 

NZDM 

VI 2016  - 

 

9.4 INDIKÁTORY ÚČINNOSTI 
 

Oblast Priorita 
Ob. 

cíl 
Sp. cíl 

Indikátor Hodnota Termín 

splnění 

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.1 Počet dětí a žáků 

(celkově/se SVP/ z 

marginalizovaných 

etnických skupin) 

podpořených v rámci 

SPSZ. 

Celkem dětí 

290/SVP 80 

(kapacita za rok 

projektu) 

XII 2016 

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.2 Počet dětí a žáků 

(celkově/se SVP/ z 

marginalizovaných 

etnických skupin) 

podpořených v rámci 

SPSZ. 

Celkem 80 

dětí/SVP 

80(kapacita za rok 

projektu) 

XII 2016 

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.3 Počet dětí a žáků 

(celkově/se SVP/ z 

marginalizovaných 

etnických skupin) 

podpořených v rámci 

SPSZ. 

Celkem 140/SVP 

80 

(kapacita za rok 

projektu) 

XII 2016 

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.4 Počet dětí a žáků 

(celkově/se SVP/ z 

marginalizovaných 

etnických skupin) 

podpořených v rámci 

SPSZ. 

Postavená nová 

škola pro 800 – 

1000 žáků.  

XII 2018 

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.5 Počet dětí a žáků 

(celkově/se SVP/ z 

marginalizovaných 

etnických skupin) 

podpořených v rámci 

SPSZ. 

30 dětí individuální 

příprava a 180 dětí 

adaptační pobyty 

za rok (kapacita za 

rok projektu) 

XII 2016 

Vzdělávání V1 V1.2 V1.2,1 Počet dětí a žáků 

(celkově/se SVP/ z 

marginalizovaných 

etnických skupin) 

podpořených v rámci 

SPSZ. 

Okamžitá kapacita 

10 dětí  a 10 

rodičů 

II 2016 
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9.5 ROZPOČET 
 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl 
Finanční 

zdroj 
Částka 

celkem (Kč) 
2016 2017 2018 

Vzdělávání V1 V1.1 
V1.1.1 

OPVVV 
2138400 712 800    712 800    712 800    

Vzdělávání V1 V1.1 
V1.1.2 

OPVVV 
704400 234 800    234 800    234 800    

Vzdělávání V1 V1.1 
V1.1.3 

OPVVV 
878400 292 800    292 800    292 800    

Vzdělávání V1 V1.1 
V1.1.4 

IROP 175 250 
000 58 416 667    58 416 667    58 416 667    

Vzdělávání V1 V1.1 
V1.1.5 

OPVVV 
1656400 552 133    552 133    552 133    

Vzdělávání V1 V1.2 
V1.2.1 OPVVV 3000000 1 000 000    1 000 000    1 000 000    

Vzdělávání V1 V1.2 

V1.2.2   

bez 
finančních 
nákladů       

CELKEM         183627600 61209200 61209200 61209200 
 

9.6 HARMONOGRAM 

 

Oblast S. cíl 
2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Vzdělávání V1.1.1                         

Vzdělávání V1.1.2                         

Vzdělávání V1.1.3                         

Vzdělávání V1.1.4                         

Vzdělávání V1.1.5                         

Vzdělávání V1.2.1                         

Vzdělávání V1.2.2                         

Oblast S. cíl 
2017 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Vzdělávání V1.1.1                         

Vzdělávání V1.1.2                         

Vzdělávání V1.1.3                         

Vzdělávání V1.1.4                         

Vzdělávání V1.1.5                         

Vzdělávání V1.2.1                         

Vzdělávání V1.2.2                         

Oblast S. cíl 
2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Vzdělávání V1.1.1                         

Vzdělávání V1.1.2                         

Vzdělávání V1.1.3                         
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Vzdělávání V1.1.4                         

Vzdělávání V1.1.5                         

Vzdělávání V1.2.1                         

Vzdělávání V1.2.2                         

 

 

10. OBLAST BEZPEČNOST 

 

10.1 ANALYTICKÁ ČÁST PRO OBLAST BEZPEČNOST 

 

V Dubí existuje několik bezpečnostních rizik, které je nutné i nadále stále intenzivně řešit. Stále je 

patrná nutnost bezpečnostních opatření zaměřená na tyto druhy kriminality a přestupků, stejně jako na 

jedince, kteří se na páchání této trestné činnosti podílejí.  

 

 

Mezi nejdůležitější bezpečnostní problémy patří zejména: 

 

 Růst majetkové kriminality 

 Existence sociálně vyloučených lokalit 

 Výskyt sociálně patologických jevů 

 Migrace pachatelů spojená s problémem ubytoven 

 

 Největším bezpečnostním problémem města Dubí stále zůstává majetková kriminalita. V roce 2013 

počet majetkových trestných činů opět stoupl a stále jsou zhruba 2x vyšší než pouhé přestupky proti 

majetku, které v roce 2013 klesly. Počet přestupků krádeží v obchodech a krádeže kovového materiálu sice 

poklesly, ale stouply drobné krádeže a nově přibyly přestupky přisvojení cizí věci nálezem. V trestných 

činech je naopak zaznamenán větší nárůst vloupání do restaurací. Oproti dvěma případům z roku 2012 je 

v roce 2013 spácháno hned 6 případů. Nárůst je zaznamenán i u kategorie vloupání do osobních automobilů, 

stejně tak v kategorii krádeže prosté a krádeže na osobě.  

Toto všechno můžeme shrnout do sekundární drogové kriminality, neboť si pácháním této trestné 

činnosti pachatelé zajišťují prostředky pro získání omamných a psychotropních látek, jimiž jsou uživatelé. 

Tyto osoby žijí často v sociálně vyloučených lokalitách na území města, ale také migrují z větších měst, jako 

jsou Teplice nebo Krupka.  

Danou situaci město řeší pomocí kamerového dohlížecího systému a instalováním fotopastí na 

riziková místa.  

Město Dubí nemá ve svém území specificky vymezenou sociálně vyloučenou lokalitu.  Jde spíše o 

několik domů a ubytoven, které lze označit jako sociálně vyloučené lokality a to v rámci celého území 

města. Samozřejmě nesmíme opomenout, že nejvíce těchto nemovitostí a hlavně ubytovny se nachází v části 

Dubí 3 - Pozorka, kde je i největší výskyt osob sociálně slabých či nepřizpůsobivých. Velká část těchto 

objektů se po opadlém zájmu po veřejných domech transformovala v ubytovny nebo byty pro sociálně slabé 

jedince či rodiny.  Žije v nich celkem více než 200 obyvatel (pouze v Pozorce), v celém Dubí je to více než 

300 osob. V těchto nemovitostech se cíleně vyskytují osoby, které se zabývají výrobou a distribucí 

omamných a psychotropních látek nebo pouliční prostitucí a rekrutuje se z nich také část pachatelů trestných 

činů a přestupků. Tyto části sociálně vyloučené lokality znamenají pro město značné bezpečnostní riziko.  

V této části města také dochází k velké migraci osob. Počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit soustavně 

roste. Populace žijící v těchto lokalitách je silně zadlužená, nízce kvalifikovaná a dlouhodobě nezaměstnaná. 

To vše stěžuje její vstup na trh práce a vytlačuje to tuto populaci do souběhu příjmů ze sociálního systému 

státu a z šedé nebo dokonce černé ekonomiky. Velká migrace znamená také velké riziko přílivu osob 

páchajících kriminalitu. Životní styl rodičů se přenáší na jejich děti (nízké vzdělání, způsob obživy), což 

vytváří velký potenciál pro nárůst rizik do budoucnosti.  Z institucionální analýzy vyplývá, že v Dubí zatím 

nejsou služby a aktivity zaměřené na děti z delikventního prostředí nebo z prostředí ohroženého 

patologiemi, ale také zde nejsou žádné služby zaměřené na jejich rodiče. Na to reagujeme celým souborem 

opatření, která zahrnují jak sociální služby, tak i různé vzdělávací a doplňkové aktivity.  
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Odklonem dopravy z hlavní tepny spojující ČR se sousedním Německem na trase E55 a vyhláškou 

města Dubí k omezení sexuálních služeb se ve městě podařilo minimalizovat a stabilizovat problém 

s prostitucí a s tím spojených počet trestných činů, jež se nezvyšuje.  

Hlavním problémem ve městě zůstává rostoucí počet trestných činů spojených s výrobou a distribucí 

omamných a psychotropních látek. Jedná se zejména o pěstování konopí, kterou páchají příslušníci 

vietnamského etnika a také o výrobu a distribuci pervitinu, kterou často páchají obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit. Bezpečnostní riziko, které z toho vyplývá, má trvalý charakter, protože někteří majitelé 

nemovitostí se na tuto činnost specializují a provozují ji ve velkém, zejména pro obchod s blízkým 

Německem. Ohnisky této trestné činnosti jsou často herny a noční kluby.  

Město na tuto situaci zareagovalo zejména zavedením Asistentů prevence kriminality, kteří v těchto 

lokalitách působí.  

Dalším možným východiskem je zřízení dalších míst, kde budou umístěny kamerové dohlížecí 

systémy a to na místech, která ještě nejsou pokryta neustálým dohledem kamerového systému Městské 

policie.  

 

Podle již zmiňované situační analýzy společnosti ICL Managament v.o.s. ze dne 20. 8. 2013 bylo 

zjištěno, že hrubá migrace (obrat stěhování) činí v posledních třech sledovaných letech (2010 – 2012) 

zhruba 2116 osob. Proces stěhování za posledních 20 let ovlivnila hlavně realizovaná privatizace bytového 

fondu z devadesátých let. 

Soudobá migrace osob sociálně vyloučených je zapříčiněna nabídkou bytů a ubytoven, v nichž 

majitelé nemovitostí záměrně ubytovávají sociálně slabé osoby. Příliv osob do města Dubí má ale více 

faktorů a to např. obecné problémy s ubytováním v jiných městech, únik z původní lokality, stěhování za 

příbuznými, instituce, které jsou se sociálně vyloučenými osobami v kontaktu. 

 

Základní údaje vztahující se k bydlení v SVL 

 

 28 % obyvatel SVL žije na ubytovnách, 72 % v bytech.  

 9 % osob sociálně vyloučených žije ve vlastním domě, 91 % u soukromého majitele v pronajatém 

bytě. 

 Bydlení je zde často spojeno s pácháním trestné činnosti nebo se sociálně patologickými jevy jako je 

výroba, užívání a distribuce OPL, prostituce, lichva. 

 Nejpoužívanějším typem nájemní smlouvy je smlouva na dobu určitou s délkou na 3 měsíce.  

 Krizové bydlení město neprovozuje, využívá azylové domy v Krupce a v Oseku. 

 

Typická je pro tuto lokalitu migrace sociálně vyloučených osob v rámci regionu (z Teplic, Krupky, 

Bíliny, Novosedlic, Duchcova, Košťan, Oseka, Hrobu), ale také osob ze Slovenska.  

Migrace osob sociálně slabých sebou přináší bezpečnostní rizika (páchání trestné činnosti k zajištění 

vlastních potřeb). 

Stejně jako v předešlých letech i zde zůstává migrace osob za pácháním trestné činnosti z okolních 

měst, zejména z Teplic, Krupky a Duchcova. 

Mezi přistěhovalými u zahraniční migrace dominuje převážně vietnamská státní příslušnost, s níž je 

spjatá trestná činnost výroby a distribuce omamných a psychotropních látek (pěstování konopí).  

 

10.2 SWOT ANALÝZA PRO OBLAST BEZPEČNOST 

 

BEZPEČNOST 

SWOT   PREF 

W drogová problematika 11 

S sídlo MP v Pozorce 8 

S zapojení do programu prevence kriminality 8 

T zhoršení sociální a ekonomické situace lidí 8 

W malá míra působení NNO zejména Harm reduction 7 
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T eskalace rasových nepokojů 7 

W vymahatelnost práva 6 

W propojenost ubytoven s drogovou problematikou 6 

S Asistent prevence kriminality 6 

S pochůzková činnost MP 5 

S strážníci vyškolení pro práci s mládeží 5 

W výroba drog v Pozorce 5 

S nízký nápad TČ - prostor pro prevenci  4 

S kamerový systém 3 

S spolupráce se školami - přechody, asistence při akcích škol 3 

S spolupráce MP a PČR 3 

S toxi tým Teplice 3 

S spolupráce PČR s německou policií 3 

O spolupráce s NNO 3 

S nejnižší TČ v okresu Teplice 2 

W problematika ubytoven 2 

W propojení Teplic s Dubí - ve smyslu drogové problematiky 2 

W vietnamská tržnice - výroba a distribuce OPL 2 

O Vznik NZDM 2 

O posílení harm reduction 2 

O změna systému dávek na bydlení 1 

T fámy na sociálních sítích, které spustí nepokoje 1 

T změna systému sociálních dávek 1 

S velký počet strážníků MP   

S dobré technické vybavení MP   

S nejsou bezdomovci   

S vysoká objasněnost   

W vandalismus v Pozorce   

W TČ (kriminalita) spojená s výrobou OPL (zahrádky, Penny market)   

W výroba drog na vývoz - blízkost hranic   

O volby   

O další rozvoj kamerového systému   

O prevence zadlužování   

O pomoc zadluženým   

T volby   

 

10.3 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO OBLAST BEZPEČNOST 

 

Oblast B: 

Bezpečnost 

  

B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.1 

Specifický cíl: 

Zajistíme udržení 4 asistentů prevence kriminality od roku 2016. 

  Garant:  
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Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPZ 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018   

Oblast B: 

Bezpečnost 

  

B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.2 

Specifický cíl: 

Vytvoříme venkovní prostor pro trávení volného času mládeže z 

problémového prostředí (work out hřiště) přímo v SVL v Dubí. 

  Garant:  

Město   Pykal 

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

VIII – XI 2015  - 

1.1.2 Podání projektu XI 2015  MV 

1.1.3 Realizace stavby I 2016 – XII 

2016 

 MV 

Oblast B: 

Bezpečnost 

  

B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný  

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.3 

Specifický cíl: 

Budeme realizovat socioterapeutické pobyty pro děti ze SVL od roku 2016 

(20 dětí ročně). 

  Garant:  

Město    

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPZ 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018   

Oblast B: 

Bezpečnost 

  

B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.4 

Specifický cíl: 

Budeme od roku 2016 pracovat s problémovou mládeží ze SVL, každý rok 

alespoň s 30 dětmi (tutoring). 
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  Garant:  

Město    

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPZ 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018   

Oblast B: 

Bezpečnost 

  

B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.5 

Specifický cíl: 

Při terénní práci s uživateli návykových látek se zaměříme od roku 2016 na 

mládež experimentující s cannabis v SVL v Dubí. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

X-XII 2015  - 

1.1.2. Realizace projektu I 2016 – XII 

2018 

 OPZ 

1.1.3 Evaluace projektu X 2018  OPZ 

1.1.4. Příprava projektu 

na další období 

X – XII 2018  OPZ 

     

     

Oblast B: 

Bezpečnost 

  

B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.6 

Specifický cíl: 

Od roku 2016 dovybavíme MP Dubí dronem s termovizí. 

  Garant:  

Město   Pykal 

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1. Příprava 

projektové žádosti  

VIII – XI 2015  - 

 Podání projektu XI 2015  MV 

 Realizace stavby I 2016 – XII 

2016 

 MV 

     

Oblast B: 

Bezpečnost 
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B.1 Priorita: Zajištění bezpečnosti a zamezení sociálně patologických jevů vyskytujících 

se v souvislosti se SVL. 

B1.1 Obecný 

cíl: 

Budeme v Dubí aktivně budovat systém opatření v oblasti prevence 

kriminality. 

B.1.1.7 

Specifický cíl: 

Členové LP Dubí budou spolupracovat při řešení problémových ubytoven ve 

městě. 

  Garant:  

   

Opatření  Termín: Zodpovědná 

osoba: 

Náklady/zdroj: 

1.1.1.  Pravidelné 

setkávání PS 

Bezpečnost 

průběžně  - 

1.1.2 Vyhodnocení 

činnosti 

XI 2018  - 

 

10.4 INDIKÁTORY ÚČINNOSTI 
 

Oblast Priorita 
Ob. 

cíl 

Sp. 

cíl 

Indikátor Hodnota Termín 

splnění 
Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.1 Počet osob, které využívají 

podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o 
osoby ve výkonu trestu a po 
něm, osoby páchající 
trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné 

zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly 
závislostem apod. 

XX klientů APK XII 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.2 Počet osob, které využívají 
podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o 
osoby ve výkonu trestu a po 

něm, osoby páchající 
trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné 
zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly 
závislostem apod. 

Postavené jedno hřiště 
pro mládež 

XII 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.3 Počet osob, které využívají 

podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o 
osoby ve výkonu trestu a po 
něm, osoby páchající 
trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné 
zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly 

závislostem apod. 

90 účastníků 

socioterapeutických 
pobytů 

XII 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.4 Počet osob, které využívají 
podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o 
osoby ve výkonu trestu a po 
něm, osoby páchající 
trestnou činnost a přestupky, 

osoby porušující běžné 
zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly 
závislostem apod. 

90 účastníků tutoringu XII 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.5 Počet osob, které využívají 
podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o 

osoby ve výkonu trestu a po 

50 klientů Do XII 2018 
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něm, osoby páchající 
trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné 

zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly 
závislostem apod. 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.6 Počet osob, které využívají 
podpůrné programy pro 
nápravu svého chování. Jde o 
osoby ve výkonu trestu a po 

něm, osoby páchající 
trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné 
zásady občanského soužití, 
osoby, které podlehly 
závislostem apod. 

Pořízení dronu s termovizí DO XII 2018 

 

10.5 ROZPOČET 
 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl 
Finanční 

zdroj 

Částka 
celkem 
(Kč) 

2016 2017 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 
B1.1.1 

OPZ 
2860800 953 600    953 600    953 600    

Bezpečnost B1 B1.1 
B1.1.2 MV 300 000 100 000    100 000    100 000    

Bezpečnost B1 B1.1 
B1.1.3 OPZ 270000 90 000    90 000    90 000    

Bezpečnost B1 B1.1 
B1.1.4 OPZ 180000 60 000    60 000    60 000    

Bezpečnost B1 B1.1 
B1.1.5 OPZ viz S1.1.7       

Bezpečnost B1 B1.1 
B1.1.6 MV 400000 133 333    133 333    133 333    

Bezpečnost B1 B1.1 

B1.1.7   

bez 
finančních 
nákladů       

CELKEM         4010800 1336933,33 1336933,3 1336933,33 
 

 
 

 

10.6 HARMONOGRAM 
 

Oblast S. cíl 
2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Bezpečnost B1.1.1                         

Bezpečnost B1.1.2                         

Bezpečnost B1.1.3                         

Bezpečnost B1.1.4                         

Bezpečnost B1.1.5                         

Bezpečnost B1.1.6                         

Bezpečnost B1.1.7                         

Oblast S. cíl 2017 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Bezpečnost B1.1.1                         

Bezpečnost B1.1.2                         

Bezpečnost B1.1.3                         

Bezpečnost B1.1.4                         

Bezpečnost B1.1.5                         

Bezpečnost B1.1.6                         

Bezpečnost B1.1.7                         

Oblast S. cíl 
2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Bezpečnost B1.1.1                         

Bezpečnost B1.1.2                         

Bezpečnost B1.1.3                         

Bezpečnost B1.1.4                         

Bezpečnost B1.1.5                         

Bezpečnost B1.1.6                         

Bezpečnost B1.1.7                         
 

11. ŘÍZENÍ, KOORDINACE, MONITORING A EVALUACE SPSZ 

 

Klíčovou osobou pro řízení a koordinaci SPSZ bude místní koordinátor inkluze. Ten převezme 

pravomoci a úkoly lokálního konzultanta. Bude zejména svolávat pracovní skupiny a lokální partnerství, 

zajistí pořízení zápisu, bude administrovat všechny důležité dokumenty SPSZ, bude dohlížet na naplňování 

SPSZ, bude komunikovat s vedením města, bude podporovat místní aktéry při přípravě projektových žádostí 

i při realizaci projektů, bude koordinovat místní projektová partnerství. 

 

Po schválení SPSZ, vzniknou implementační pracovní skupiny podle jednotlivých oblastí SPSZ. 

Jejich členy budou subjekty, které budou realizovat cíle SPSZ. Tyto skupiny se budou setkávat jednou za 

čtvrt roku a budou monitorovat realizaci SPSZ v dané oblasti. Budou sledovat plnění harmonogramu SPSZ, 

realizaci jednotlivých cílů SPSZ, budou řešit rizika vzešlá z realizace těchto cílů. Budou vytvářet zprávu o 

realizaci SPSZ pro LP Dubí. 

Členové těchto pracovních skupin budou členy Lokálního partnerství Dubí. To se bude setkávat nejméně 

jednou za rok. Jeho hlavním úkolem je vyslechnout a posoudit dílčí zprávy o plnění SPSZ z jednotlivých 

pracovních skupin a vytvořit celkovou zprávu pro Radu města Dubí. LP Dubí bude také řešit koordinaci 

aktivit, které budou mít přesah mezi jednotlivými pracovními skupinami.  

SPSZ Dubí je koncipován na 3 roky (2016 – 2018). Jeho revize začne v druhé polovině roku 2017 

(tedy v době, kdy bude končit řada projektů plánovaných v SPSZ). Vznikne tak plán na roky 2018 – 2020. 

Revizi plánu bude řídit LP Dubí a proběhne na platformě jednotlivých PS.  
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12. PŘEHLED ČERPÁNÍ V KPSVL Z ESI FONDŮ 

 

SPSZ Dotace Projekty 

Oblast Priorita 
O. 
cíl S. cíl Program 

P. 
osa 

I. 
Priorita S. cíl Název Částka 

Období 
realizace 

Služby  S1 S1.1 S1.1.2 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Optimalizace a 
monitoring a 
koordinace sítě 
sociálních 
služeb ve městě 
Dubí 6 013 500 

I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.2 S1.2.1 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Služby  S1 S1.2 S1.2.2 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Služby  S1 S1.2 S1.2.3 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.1 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.3 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.4 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Služby  S1 S1.1 S1.1.4 OPZ 2 2.1 2.1.1 NZDM Dubí 5 500 000 
I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.1 S1.1.3 OPZ 2 2.1 2.1.1 
Terénní 
program Dubí 4 000 000 

I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.1 S1.1.7 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Terénní 
program pro 
uživatele drog 
Dubí 1 963 530 

I 2016 - 
XII 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.5 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Zaměstnanost  Z1 Z1.1 Z1.1.3 OPZ 2 2.1 2.1.1 

4 CESTY UČENÍ 
A PROFESNÍ 
PŘÍPRAVY 7 215 000 

I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.1 S1.1.5 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Podpora 
pečujících osob 
včetně těch, 
které jsou 
ohroženy 
specifickými 
zdravotními 
riziky 5 915 000 

I 2016 - 
XII 2018 

Vzdělávání 

V1 V1.1 V1.1.1 OPVVV 3 3.1 3.1.2 

Inkluzivní 
opatření pro 
základní školy v 
Dubí 

8572000 
I 2016 - 
XII 2018 

Vzdělávání 
V1 V1.1 V1.1.2 OPVVV 3 3.1 3.1.2     

  

Vzdělávání 
V1 V1.1 V1.1.3 OPVVV 3 3.1 3.1.2     

  

Vzdělávání 
V1 V1.1 V1.1.5 OPVVV 3 3.1 3.1.2     

  

Vzdělávání 
V1 V1.2 V1.2.1 OPVVV 3 3.1 3.1.2     
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Služby  
S1 S1.1 S1.1.8 IROP 2 

9a 2.1 
Nákup auta pro 
sociální služby 1200000 

I 2016 - 
VI 2016 

Služby  
S1 S1.1 S1.1.6 IROP 2 

9a 2.1 
Komunitní 
centrum Dubí 32750000 

I 2016 - 
XII 2017 

Vzdělávání 
V1 V1.1 V1.1.4 IROP 2 10.1 

  Nová škola  175250000 
I 2016 - 
XII 2018 

Služby  
S1 S1.1 S1.1.1 

OPZ 2 2.1 2.1.1 
SAS pro rodiny 
s dětmi v Dubí 3740000 

I 2016 - 
XII 2018 

 

  

12.1 PŘEHLED ČERPÁNÍ PO JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH 

OP Zaměstnanost 

SPSZ Dotace Projekty 

Oblast Priorita O. cíl S. cíl Program 
P. 
osa 

I. 
Priorita S. cíl Název Částka 

Období 
realizace 

Služby  S1 S1.1 S1.1.2 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Optimalizace 
a monitoring 
a koordinace 
sítě 
sociálních 
služeb ve 
městě Dubí 6 013 500 

I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.2 S1.2.1 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Služby  S1 S1.2 S1.2.2 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Služby  S1 S1.2 S1.2.3 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.1 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.3 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.4 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Služby  S1 S1.1 S1.1.4 OPZ 2 2.1 2.1.1 NZDM Dubí 5 500 000 
I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.1 S1.1.3 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Terénní 
program 
Dubí 4 000 000 

I 2016 - 
XII 2018 

Služby  S1 S1.1 S1.1.7 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Terénní 
program pro 
uživatele 
drog Dubí 1 963 530 

I 2016 - 
XII 2018 

Bezpečnost B1 B1.1 B1.1.5 OPZ 2 2.1 2.1.1       

Zaměstnanost  Z1 Z1.1 Z1.1.3 OPZ 2 2.1 2.1.1 

4 CESTY 
UČENÍ A 
PROFESNÍ 
PŘÍPRAVY 7 215 000 

I 2016 - 
XII 2018 
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Služby  S1 S1.1 S1.1.5 OPZ 2 2.1 2.1.1 

Podpora 
pečujících 
osob včetně 
těch, které 
jsou 
ohroženy 
specifickými 
zdravotními 
riziky 5 915 000 

I 2016 - 
XII 2018 

Služby  

S1 S1.1 S1.1.1 

OPZ 2 2.1 2.1.1 

SAS pro 
rodiny s 
dětmi v Dubí 3740000 

I 2016 - 
XII 2018 

CELKEM 
34 347 

030   

OP VVV 

SPSZ Dotace Projekty 

Oblast Priorita O. cíl S. cíl Program 
P. 
osa 

I. 
Priorita S. cíl Název Částka 

Období 
realizace 

Vzdělávání 

V1 V1.1 V1.1.1 OPVVV 3 3.1 3.1.2 

Inkluzivní 
opatření 
pro 
základní 
školy v 
Dubí 

8572000 

I 2016 - 
XII 2018 

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.2 OPVVV 3 3.1 3.1.2       

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.3 OPVVV 3 3.1 3.1.2       

Vzdělávání V1 V1.1 V1.1.5 OPVVV 3 3.1 3.1.2       

Vzdělávání V1 V1.2 V1.2.1 OPVVV 3 3.1 3.1.2       

CELKEM 8572000   

IROP 

SPSZ Dotace Projekty 

Oblast Priorita 
O. 
cíl S. cíl Program P. osa 

I. 
Priorita S. cíl Název Částka 

Období 
realizace 

Služby  

S1 S1.1 S1.1.8 IROP 2 

9a 2.1 

Nákup 
auta pro 
sociální 
služby 1200000 

I 2016 - 
VI 2016 

Služby  

S1 S1.1 S1.1.6 IROP 2 

9a 2.1 

Komunitní 
centrum 
Dubí 32750000 

I 2016 - 
XII 2017 
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Vzdělávání 
V1 V1.1 V1.1.4 IROP 2 10.1 

  
Nová 
škola  175250000 

I 2016 - 
XII 2018 

CELKEM 209200000   

 


