
 

 

 
 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

 KADAŇ PRO ROKY 2015 - 2018 

 

2. aktualizace 

23.6.2016 
 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

OBSAH: 

 

1. úvodní slovo …………………………………………………………………………………………………………. strana 3 

2. stručný přehled plnění cílů strategického plánu LP Kadaň v letech 2012 - 14 ……………………………………… strana 8 

3. souhrnný přehled priorit, cílů a nástrojů …………………………………………………………………………….. strana 11 

4. analytická část plánu ………………………………………………………………………………………………… strana 22 

5. návrhová část plánu …………………………………………………………………………………………………. strana 47 

6. seznam zkratek ………………………………………………………………………………………………………. strana 79 

7. příloha 1 – tabulky indikátorů ……………………………………………………………………………………….. strana 81 

8. příloha 2 – seznam projektových záměrů …………………………………………………………………………… strana 99 

9. příloha 3 – harmonogram ……………………………………………………………………………………………. strana 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení radní, Vážení zastupitelé, Vážení partneři, 
 

držíte v rukou kadaňský Strategický plán sociálního začleňování pro roky 2015-2018, navazující na strategický plán lokálního partnerství 

Kadaň 2012-14. Ti z Vás, kdo měli zkušenost s realizací plánu minulého, vědí, že nebyl jen papírem do šuplíku, ale skutečným vodítkem 

pro kroky měnící podmínky života nejen vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Kadaně, a že byl – ač v mnoha 

ohledech poměrně ambiciózní – takřka bezezbytku (a v některých cílech nad očekávání) i naplněn. 
 

I tento plán vychází z detailní znalosti potřeb nejchudších obyvatel města, ale i potřeb města jako takového a dalších partnerů. Díky analýze 

těchto potřeb jsme byli schopni zvolit si relevantní priority, rozpracovat je v konkrétní cíle a domluvit se na postupech, jak těchto cílů 

dosáhnout.  
 

Plán je rozdělen na analytickou část a část návrhovou, přičemž obě jsou dále děleny podle tematických oblastí: bydlení, vzdělávání a volný 

čas, rodina, zaměstnanost a bezpečí a prevence sociálně patologických jevů, a obsahuje i přehled indikátorů, přehled projektových záměrů 

včetně rozpočtu, a harmonogram.  
 

Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, měnit podmínky života) slouží plán i jako podklad pro řídící 

orgány tří operačních programů, z nichž mají být mnohé v plánu uvedené nástroje financovány. Jedná se o ministerstvo práce a sociálních 

věcí jako řídící orgán operačního programu zaměstnanost, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán operačního 

programu vývoj, výzkum, vzdělávání a ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán integrovaného operačního programu. 
 

S těmito třemi resorty vyjednala Agentura pro své lokality uplatnění tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Tento 

přístup spočívá v adresném směřování prostředků z evropských fondů na konkrétní aktivity v konkrétních lokalitách relevantní konkrétním 

místním potřebám a zasazené v kontextu širšího strategického plánu, jenž aspiruje na řečení problému v jeho lokální komplexnosti. 

Financování námi navrhovaných aktivit je zajištěno od začátku r. 2016 do konce r. 2018, následně bude na základě aktualizovaného plánu 

navazovat čerpání prostředků až do roku 2023. Z OP zaměstnanost se jedná o aktivity na podporou zaměstnanosti, sociální služby, 

komunitní aktivity, preventivní programy či programy na podporu bydlení, z OP vývoj, výzkum, vzdělávání pak o programy vzdělávací a 

volnočasové včetně posílení odborných kapacit škol a dalších školských zařízení, a z integrovaného regionálního OP o vybudování 

infrastruktury pro jmenované aktivity z OP předchozích, včetně sociálního bydlení. 
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Strategický plán není dogma, není neměnný, bude dále podléhat průběžné revizi a modifikaci podle nových potřeb, na které narazíme a 

podle příležitostí, které se nám naskytnou a na druhé straně překážek a omezení, jež před námi vyvstanou. Sledování a hodnocení plnění 

plánu se bude dít průběžně po celou dobu realizační fáze plánu, a to v pracovních skupinách a ze strany Agentury. Na široké 

platformě Lokálního partnerství Kadaň bude plán hodnocen a případně upravován minimálně jednou za půl roku, v orgánech 

města minimálně jednou ročně. Orgány města budou o postupu plnění plánu jakož i o všech navrhovaných úpravách pravidelně, 

minimálně kvartálně, informovány prostřednictvím Komise sociální a sociálního začleňování, díky níž se LP od sklonku 2014 ukotvilo 

v organizační struktuře města. 

 

Aktualizovaný Strategický plán sociálního začleňování je platný od 23.6.2016.  

 

 

 

Vážení přátelé,  

všem, kdo se na vzniku plánu jakož i na realizaci toho minulého podíleli, velmi děkujeme za spolupráci a věříme, a to na základě dosavadní 

zkušenosti z Kadaně pevně, že se naplánované podaří zrealizovat, cíle naplnit a že obyvatelé Kadaně pocítí pozitivní změnu v kvalitě 

života. 

 

 

                                                                                                                      Lokální partnerství Kadaň a Agentura pro sociální začleňování 
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grafické vyjádření struktury plánu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PRIORITA PS 

 

HLAVNÍ CÍL 1 
 

HLAVNÍ CÍL 2 
 

HLAVNÍ CÍL X 

ANALÝZA 
POTŘEB 

CÍLOVÝCH 
SKUPIN 

1. PRIORITY PS 
VZDĚLÁVÁNÍ, 
VOLNÝ ČAS A 

RODINA 

2. PRIORITY  PS 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

4. PRIORITY PS 
PREVENCE 

SOC.PAT.JEVŮ 

3. PRIORITY PS 
BYDLENÍ 
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 Pracovní skupiny LP Kadaň 

Strategický plán je vypracován po tematických pracovních skupinách, do kterých se LP Kadaň rozdělilo. Komplex fenoménu sociálního 

vyloučení jsme rozškatulkovali na problematiku bydlení, problematiku zaměstnávání, problematiku vzdělávání a volného času, a 

problematiku sociálně patologických jevů, abychom všichni nedělali všechno, byť jsme si vědomi, že vše se vším souvisí. V každé 

pracovní skupině byli kromě odborníků zastoupeny i politické strany tvořící zastupitelstvo města a v každé pracovní skupině bylo účastno i 

samotné vedení města. Díky tomu je plán široce konsensuální a díky participaci politiků na vzniku plánu od samého začátku věříme, že si 

jej politická reprezentace města, tak jako v minulém období, vezme za svůj, a zasadí se o jeho naplnění. Vážný přístup k tématu ostatně 

HLAVNÍ CÍL 

 
SPECIFICKÝ CÍL X 

 

SPECIFICKÝ CÍL 2 

 

SPECIFICKÝ CÍL 1 

 
sled kroků/nástrojů/opatření 

 

sled kroků/nástrojů/opatření 
 

 

sled kroků/nástrojů/opatření 
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město potvrdilo tím, že lokální partnerství Kadaň ukotvilo od konce roku 2014 v organizační struktuře města jako poradní orgán rady, a to 

coby Komisi sociální a sociálního začleňování.  

 

 

                                                                                Pracovní skupiny LP Kadaň 

Vzdělávání, volný čas a rodina Zaměstnanost Bydlení 
Prevence sociálně 

patologických jevů 

Jana Lukešová Marie Weissová Jan Losenický Jan Paleček 

Hana Gogela Jiří Kulhánek Lenka Raadová Štěpánka Halouzková 

Lenka Pondělíčková Lenka Raadová Pavlína Slámová Olga Šoltésová 

Olga Šoltésová Jan Hudák Tomáš Mědílek Martin Sladký 

Mikuláš Tichý Mirka Chrzová Veronika Kusá Tomáš Mědílek 

Stanislav Hakl Danuše Molnárová Anita Petrušová Jaroslav Ölveczki 

Miluše Sukovičová Olga Šoltésová Veronika Pešičková Lucie Halouzková 

Pavel Soukup Veronika Pešičková Pavlína Holubová Bronislav Podlaha 

Alena Roubínová Anita Petrušová Mikuláš Tichý Ivona Lodeová 

Zdeněk Hosman Mikuláš Tichý  Jindřiška Urbánková 

Jiří Marek   Miroslav Ujváry 

Vlasta Šedá   Veronika Pešičková 

Simona Žáková   Pavlína Holubová 

Pavlína Holubová   Zdenka Nyklíčková 

Veronika Kusá   Mikuláš Tichý 

Alexandra Strádalová    

Romana Adámková    

Tereza Beníšková    

Miroslav Ujváry    

Veronika Pešičková    
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Stručný přehled plnění cílů strategického plánu LP Kadaň v letech 2012 - 14 
 

Oblast Vzdělávání, volného čas a rodiny 
 

 v prorodinných službách (SAS) podchyceno 95 rodičů 

 zřízeny dva předškolní kluby (28 dětí) a rodičovská centra (25 rodičů) 

 30 dětí z rodin v SAS se hlásilo do MŠ  

 30 a 19 dětí v posledních dvou letech v přípravné třídě 

 kromě ZŠ a MŠ při nemocnici žádná škola AP 

 doučováno 38 dětí, z toho 6 přímo v rodinách 

 od šk. roku 2013/14 otevřeny 3 nové E-obory, od šk.r. 2014/15 další 1 

 od šk. roku 2014/15 bude posíleno kariérové poradenství na ZŠ o program AMOSu – ochutnávky oborů pro 7.-9.třídy 2x týdně 

 stipendia nevyužívaná 

 8 dětí se vrátilo do školy z evidence ÚP 

 82 dětí navštěvuje pravidelné zájmové kroužky 

 již druhým rokem je hrána pouliční liga s organizační spoluúčastí samotných dětí; v loňském roce zapojeno 150 osob, z toho 1/3 

sociálně vyloučených 

 181 dětí a mládeže v r. 2013 a 143 v r. 2014 zapojena do aktivit NZDM 

 do zájmových a socializačních aktivit SAS zapojeno 41 dětí školního věku 

 

 

Oblast zaměstnávání 
 

 osvědčil se model prostupného zaměstnávání, chybí „jen“ veřejná služba 

 230 osob prošlo programy přípravy na vstup na trh práce 

 56 osob z nich bylo rekvalifikováno podle osobnostních předpokladů a požadavků trhu 

 187 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných  bylo zaměstnáno 

 2 osoby byly zaměstnány pod tzv. podmínkou 10% 

 bylo posíleno ranní dopravní spojení  mezi Prunéřovem a Kadaní 
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Oblast bydlení 
 

 119 dospělých osob bylo zasaženo programy zvyšování finanční gramotnosti 

 97 osob bylo podpořeno dluhovou poradnou, z toho zatím 19 započalo oddlužovací proces 

 za poslední 2 roky klesla míra dlužnictví na nájemném v Prunéřově o 46% 

 každý dům v Prunéřově má již třetím rokem svého domovníka 

 změna pravidel přidělování bytů 

 odpovědné přidělování a správa bytů v Prunéřově  

 rozvíjena komunitní práce v Prunéřově (domovní schůze 6x, brigády 5x, domovnictví) 

 zvyšován komfort bydlení v Prunéřově dle principu zásluhovosti ve stávajících bytech (okna, dveře, linolea, bojlery, baterie, WC) 

 zajištěno tréninkového stupně prostupného bydlení (č.p.169, 10 bytů I. kategorie) a otevřená cesta zpět do Kadaně 

 

 

Oblast bezpečí, zdraví, prevence sociálně patologických jevů 
 

 300 osob je pravidelnými klienty drogového terénního programu  (59 pod kódem) 

 120 osob využívá drogové poradenské služby (33 abstinujících a 87 rodinných příslušníků) 

 na všech ZŠ běží programy primární prevence v potřebné míře 

 v pouliční lize a na příměstských táborech jsou využívány principy peer programu, zatím ne v NZDM – výchova nových vzorů 

 pouliční liga již v druhém ročníku, vloni 150 osob, z toho 50 sociálně vyloučených, z toho 10 v týmu organizátorů 

 82 dětí se v loňském roce účastnilo příměstských táborů 

 počet klientů kurátorů pro mládež OSPOD se mezi roky 2011 a 2013 snížil o 29%, trestná činnost páchaná dětmi a mládeží poklesla 

o 49%, přestupkové jednání o 37% 

 začal se scházet Tým pro děti a mládež – multidisciplinární spolupráce 

 OSPOD byl posílen o 2 pracovníky 

 Od roku 2012 fungují asistenti prevence kriminality (poslední rok 4) 

 byly posílen terénní program v Prunéřově a rozšířen do dalších lokalit města (118 klientů, z toho 79 v Prunéřově) 

 byly posíleny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jejich poskytování rozšířeno o Prunéřov (87 klientů, z toho 17 v 

Prunéřově) 

 výrazně posíleny služby NZDM a drogové terénní programy (počty klientů viz výše) 

 byly otevřeny nové služby: dluhové poradenství, pracovní poradenství (počty klientů viz výše) 
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 oblast     v zdělávání,   

 volný čas a  
 rodina   

  zaměstnanost     bydlení     b ezpečí   a  
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 sociálně  
 patologických  
 jevů   

celkem  SPLP          

p lnění    květen  
2014   

115%   92%   81%   153%   110%          
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1. oblast vzdělávání, volného času a rodiny 
 

 

Priority, cíle a nástroje v oblasti vzdělávání, volného času a rodiny 
 

Priorita 1.1 podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a vyrovnat šance dětí nastupujících 

povinnou školní docházku 

Hlavní cíl 1.1.1 alespoň 40 dětí z lokalit Prunéřov, sídliště B a Tušimice a sociálně slabých rodin z jiných částí Kadaně projde 

ročně minimálně jeden rok trvající předškolní přípravou 

Specifické cíle 

1.1.1.1 ročně navštěvuje 20 dětí předškolní kluby v Prunéřově a v Kadani (60 za tři roky) 

1.1.1.2 6 dětí ročně pravidelně navštěvuje MŠ 

1.1.1.3 15 dětí ročně se připravuje na ZŠ v přípravných třídách 

Hlavní cíl 1.1.2  jednotlivá předškolní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními službami 

Specifické cíle 

1.1.2.1  práce s dětmi je doprovozena prací v terénu v rodině (SAS) 

1.1.2.2. 2x ročně bude rodičům dětí z předškolních klubů představeno prostředí MŠ 

Priorita 1.2 zajistit úspěch dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v hlavním vzdělávacím proudu na základní škole 

Hlavní cíl 1.2.1 míra dětí ze SVL vzdělávajících se mimo hlavní vzdělávací program se sníží o 20% 

Specifické cíle 

1.2.1.1 od ledna 2016 se 40 dětí ročně připravuje na školu v programech zaměřených na podporu při přípravě do školy v NZDM 

1.2.1.2 od ledna 2016 se 18 dětí ročně připravuje na školu v programech doučování v rodinách (10 v programu ŠP, 8 v SAS) 

1.2.1.3 od ledna 2016 je ročně podpořeno 120 dětí doučováním ve školách 

Hlavní cíl 1.2.2  ZŠ a SŠ mají vytvořeny vhodné podmínky pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 

Specifické cíle 

1.2.2.1 od ledna 2016 působí na běžných ZŠ v Kadani 14 asistentů pedagoga pro děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí  

1.2.2.2 na SŠAGT působí od roku 2016 2 asistenti pedagoga a školní psycholog (sdílený se ZŠ)  

1.2.2.3 od ledna 2016 působí pro kadaňské základní školy a SŠAGT sdílený 1 školní psycholog  

1.2.2.4 od ledna 2016 působí na kadaňských základních školách logopedičtí preventisté v rozsahu 20 h na jednu ZŠ měsíčně 
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1.2.2.5 od 2016 je zajištěno pokračování sociálních služeb v terénu a jejich spolupráce se školami  

Priorita 1.3 zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání (připravit děti a mládež na trh 

práce) 

Hlavní cíl 1.3.1 70% dětí pokračuje od roku 2016 ročně po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na středním stupni 

Specifické cíle 

1.3.1.1 od času ledna 2016 je zaveden pro školy a NZDM program zvyšování finanční gramotnosti 

1.3.1.2 od ledna 2016 je zajištěna podpora potenciálních středoškoláků včetně práce s jejich rodiči 

Hlavní cíl 1.3.2 50% dětí ze SVL studujících střední školu ji zdárně dokončí 

Specifické cíle 

1.3.2.1 od ledna 2016 je 10 středoškoláků ročně podpořeno programy zaměřených na podporu při přípravě do školy v rodinách v NZDM 

1.3.2.2 od ledna 2016 je zajištěna podpora středoškoláků včetně práce s jejich rodiči 

1.3.2.3 od září 2016 využívají 2 středoškoláci ročně dostupné stipendijní programy 

Hlavní cíl 1.3.3 od roku 2016 nalezne ročně 10% dětí, které dokončí SŠ, do konce daného roku práci nebo bude vykonávat praxi 

Specifické cíle 

1.3.3.1 je ukotvena spolupráce středních škol (SŠAGT) a zaměstnavatelů v průběhu studia a studenti 3.ročníku E-oborů vykonávají praxi u 

perspektivních zaměstnavatelů 

1.3.3.2 od poloviny 2016 nalezne 1 absolvent ročně práci v sociálních podnicích 

1.3.3.3 10 absolventů je ročně zaměstnáno prostřednictvím veřejných zakázek města s podmínkou 10% 

Priorita 1.4 zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času 

Hlavní cíl 1.4.1 od ledna 2016 se 10 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní pravidelných bezplatných 

volnočasových a zájmových aktivit 

Specifické cíle 

1.4.1.1  10 dětí ročně navštěvuje kroužky Radky pod sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi 

Hlavní cíl 1.4.2 od září 2016 se 27 sociálně znevýhodněných žáků ročně účastní pravidelných placených volnočasových a 

zájmových aktivit 

Specifické cíle 

1.4.2.1  5 dětí ročně navštěvuje kroužky DDM  

1.4.2.2  2 děti ročně navštěvují sportovní a zájmové oddíly 

1.4.2.3  20 dětí ročně navštěvuje kroužky školního klubu 
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Hlavní cíl 1.4.3 od ledna 2016 je 100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně klientelou NZDM 

Specifické cíle 

1.4.3.1 od ledna 2016 je zajištěno pokračování NZDM v Prunéřově a NZDM v Kadani 

Hlavní cíl 1.4.4  od roku 2016 se 150 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní nárazových aktivit 

Specifické cíle 

1.4.4.1 50 dětí se každoročně zapojí do pouliční ligy v malé kopané jako FČ sociální služby NZDM 

1.4.4.2 ročně proběhne s účastí 100 dětí 10 jednorázových kulturních a osvětových akcí 

1.4.4.3 ročně proběhnou s účastí 10 dětí 2 předváděcí akce ve spolupráci se SŠ (kadeřnice, atp.) 

Hlavní cíl 1.4.5 k 35 dětem ročně (20 v NZDM a 15 v Pět P) je od ledna 2016 přivedeno 25 vzorů z řad vrstevníků (10 v NZDM, 15 

v Pět P 

Specifické cíle 

10 dětí z řad starších dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí působí jako peeři v NZDM  

15 dětí ročně z řad majority působí jako peeři v programu Pět P 

Priorita 1.5 připravit mladé lidi na svět dospělosti a zabránit jejich předčasnému vstupu do něj 

Hlavní cíl 1.5.1 70 dětí a mládeže je ročně od roku 2016 vybaveno informacemi proti neplánovanému těhotenství a dovednostmi 

nezbytnými pro rodinný život 

Specifické cíle 

1.5.1.1 od ledna 2016 je zabezpečena osvěta a nácvik v NZDM (pozn. včetně pomůcek) 

Hlavní cíl 1.5.2  600 dětem za 3 roky je od roku 2016 zvyšována finanční gramotnost 

Specifické cíle 

1.5.2.1 od ledna 2016 je spuštěn speciální program zvyšování finanční gramotnosti pro základní a střední školy a NZDM sloučený 

s programem všeobecné primární prevence 

Priorita 1.6 posílit rodičovské kompetence v sociálně vyloučených rodinách 

Hlavní cíl 1.6.1  120 rodičů je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 

Specifické cíle 

1.6.1.1 od ledna 2016 je zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 60 rodin s dětmi v celém městě  

1.6.1.2 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Prunéřov 

1.6.1.3 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Kadaň  

1.6.1.4 od ledna 2016 je 18 rodičů ročně přítomno programu doučování v rodinách (10 ročně z programu ŠP v OPVVV + 8 v rámci SAS) 

1.6.1.5 od ledna 2016 je zajištěno poskytování terénních programů pro 80 osob v celém městě ročně 

1.6.1.6 od ledna 2016 je podpořeno 5 rodičů ročně v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy 
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2. oblast zaměstnávání 
 

Priority, cíle  a nástroje v oblasti zaměstnávání 
 

Priorita 2.1 vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce  

Hlavní cíl 2.1.1  80 osob ročně je od r. 2016 připravováno na pracovní trh prostřednictvím dotovaných forem zaměstnání (VPP, 

SP, SÚPM) 

Specifické cíle 

2.1.1.1 51 osob ročně vykonává VPP u města, MěSSS, TS, ve školách, u MP, v Radce, ve Světle, v Radušce, v KZK 
 

a) 20 osob ročně vykonává VPP u města 

b) 10 osob ročně vykonává VPP u Světla 

c) 1 osoba ročně vykonává VPP v Radce 

d) 4 osoby ročně vykonávají VPP v MěSSS  

e) 5 osob ročně vykonává VPP v KZK 

f) 3 osoby ročně vykonávají VPP v Radušce 

g) 4 osob ročně vykonávají VPP v Naději 

h) 1 osoba ročně vykonává VPP na Gymnázium Kadaň 

i) 3 osoby ročně vykonávají VPP na ZŠ 
 

2.1.1.2 29 osob je ročně zaměstnáno v sociálním podniku 
 

Hlavní cíl 2.1.2 alespoň 69 osob ročně je od r. 2016  připraveno na pracovní trh prostřednictvím vykonání praxe 

Specifické cíle 

2.1.2.1  30 osob ročně vykonává praxi prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP  

2.1.2.2  4 osoby ročně vykonávají praxi u NNO díky projektu MPSV MPSV „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 

2 Severozápad“ 

a) 2 osoby vykonávají praxi v o.s. Světlo  

b) 2 osoby vykonávají praxi v RADKA o.s. 
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2.1.2.3  10 osob ročně vykonává praxi v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích  

2.1.2.4  15 osob ročně do 2017 vykonává praxi prostřednictvím projektů NNO 

2.1.2.5  10 osob ročně získává praxi díky podmínce 10% 

Hlavní cíl 2.1.3 od roku 2016 je ročně 145 osob připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství 

Specifické cíle 

2.1.3.1  30 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v regionálních individuálních projektech ÚP 

2.1.3.2  25 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v projektech NNO  

2.1.3.3  40 osob ročně  je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v Job klubech ÚP 

2.1.3.4  50 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi díky sociálním službám (SAS, TP, NZDM) 

Priorita 2.2 kvalifikovat dlouhodobě nezaměstnané pro konkrétní pracovní pozice 

Hlavní cíl 2.2.1  50 osob ročně získá kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačních kurzů 

Specifické cíle 

2.2.1.1  50 osob ročně se rekvalifikuje prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP 

2.2.1.2  10 osob se do roku 2018 rekvalifikuje prostřednictvím projektů NNO   

Hlavní cíl 2.2.2  10 osob ročně získá od roku 2016 kvalifikaci prostřednictvím návratu z evidence do školních lavic 

Specifické cíle 

2.2.2.1  díky sociálním službám NZDM a TP a programu Chci studovat je ve spolupráci s ÚP a SŠAGT vráceno do školních lavic ročně 5 

osob 

2.2.2.2  díky pracovně poradenským projektům je ve spolupráci s ÚP a SŠAGT ročně vráceno do školních lavic 5 osob 

Priorita 2.3 nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce  

Hlavní cíl 2.3.1 do 2017 jsou vytvořeny podmínky vhodné pro zaměstnávání místních lidí 

Specifické cíle 

2.3.1.1  od  1.1.2015 je zadávání veřejných zakázek s podmínkou 10% ve směrnici města  

2.3.1.2  od 1.1.2016 město sníží daň z nemovitosti 

2.3.1.3  do září 2015 je uzavřena dohoda mezi SŠGAT a regionálními zaměstnavateli o podpoře a následném zaměstnání vybraných žáků 

(nejen) z E- oborů 

Hlavní cíl 2.3.2 od roku 2016 do roku 2018 je ročně zaměstnáno z řad obtížně zaměstnatelných obyvatel Kadaně 131 osob 
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Specifické cíle 

2.3.2.1  30 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech ÚP  

2.3.2.2  15 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech NNO 

2.3.2.3  20 osob je ročně zaměstnáno na VPP města 

2.3.2.4  12 osob (dlouhodobě nezaměstnaných + absolventů) je ročně zaměstnáno prostřednictvím VZ města s podmínkou 10% 

2.3.2.5  29 osob je ročně zaměstnáno v sociální firmě 

2.3.2.6  10 osob je ročně zaměstnáno pod městem jako APK, domovníci, správci.. 

2.3.2.7  5 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím programu spolupráce SŠAGT a zaměstnavatelů  

2.3.2.8  10 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím projektů na získávání praxe (RIPy) 
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3. oblast bydlení 
 

Priority, cíle a nástroje v oblasti bydlení 
 

Priorita 3.1 zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (v lokalitě Prunéřov) 

Hlavní cíl 3.1.1 Do roku 2018 nebude v Kadani víc než 60 substandardních bytů 

Specifické cíle 

3.1.1.1 do konce roku 2017 má každý nájemce na č.p. 167 a na č.p.265 v Prunéřově své WC a nadále jsou dle zásluh průběžně prováděny 

částečné úpravy bytů 

3.1.1.2 do konce roku 2018 je rekonstruován dům č.p. 377 v Prunéřově   

a) dotace IROP  

b) dotace MMR 

3.1.1.3 do konce roku 2018 je rekonstruováno 6 bytů v č. p. 167 v Prunéřově 

a) dotace IROP  

b) dotace MMR 

Hlavní cíl 3.1.2 Do konce roku 2018 je zvelebeno okolí domů v Prunéřově 

Specifické cíle 

3.1.2.1 do konce roku 2016 je okolí domu č.p. 169 osazeno posezením a herními prvky - prostředky města 

3.1.2.2 podle potřeby je prováděna úprava ploch u domů č.p. 377, 265 a 169 za účelem parkování -bez projektu 

3.1.2.3  po projednání s vlastníkem pozemků je vystavěn a osvětlen chodník mezi přední a zadní částí Prunéřova - svépomocí 

Hlavní cíl 3.1.3 obyvatelé Prunéřova se podílejí na zvyšování kvality bydlení v lokalitě 

Specifické cíle 

3.1.3.1  v následujících letech pokračují domovníci v domech č.p. 167, 377 a 265, od poloviny 2015 pracuje nový domovník na 169 

3.1.3.2  do poloviny roku 2016 je nainstalována záznamová vchodová kamera na č.p. 167 a podle potřeby jsou nebo nejsou instalovány 

kamery v dalších objektech - z rozpočtu města 

3.1.3.3  od dubna 2016 disponuje městská policie 8 asistenty prevence kriminality 

3.1.3.4  alespoň 1x za 1/2 roku jsou pořádány domovní schůze (pozn. participace nájemníků na správě domu) 

Priorita 3.2 Vytvoření prostupného bydlení v Prunéřově  a příprava obyvatel na bydlení v Kadani 
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Hlavní cíl 3.2.1  do začátku 2018 je rozšířeno tréninkové (vstupní) bydlení 

Specifické cíle 

3.2.1.1  do poloviny roku 2016 jsou existující zásady pro hospodaření s byty doplněny o prostupné bydlení  

3.2.1.2  od poloviny roku 2015 je provozováno tréninkové bydlení na č.p. 169 v Prunéřově v počtu 10 bytů (OPZ) 

3.2.1.3  od ledna 2016 je zabezpečeno pokračování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů, odborného 

sociálního poradenství  

3.2.1.4  do konce roku 2018 je v Prunéřově na č.p. 377 vytvořeno 5 - 10 bytů pro tréninkový stupeň v návaznosti na sociální bydlení  

a) dotace IROP 

b) dotace MMR 

Hlavní cíl 3.2.2  od poloviny 2016 navazuje na tréninkové bydlení, bydlení podporované/s asistencí v objemu 1-2 městských bytů 

v Kadani ročně 

Specifické cíle 

3.2.2.1 do poloviny roku 2016 existují pravidla přidělení a užívání těchto bytů  

3.2.2.2 od roku 2017 jsou přidělovány byty s doprovodnou asistencí z bytového fondu města  

3.2.2.3 do roku 2018 je rekonstruováno 10 bytů v Kadani (ul. Golovinova) 

Priorita 3.3 zvýšit kvalitu života osob bez přístřeší a pokusit se je navrátit do společnosti 

Hlavní cíl 3.3.1 Od roku 2017 je v Kadani zachyceno sociálními službami a doprovodnými programy ročně 20 osob bez přístřeší  

Specifické cíle 

3.3.1.1  od roku 2017 je zajištěno poskytování sociální služby nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší  

 

 

4.  oblast bezpečí a prevence sociálně patologických jevů 
 

 

Priority, cíle a nástroje v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
 

Priorita 4.1 zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně (posílit pocit bezpečí) 
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Hlavní cíl 4.1.1 pocit bezpečí v Kadani včetně Prunéřova a Tušimic se každým rokem zvyšuje 

Specifické cíle 

4.1.1.1 od dubna 2015 město zaměstnává 4 asistenty prevence kriminality a od ledna 2016 6 APK při Městské policii ročně 

4.1.1.2 od obnovení VS využívá Městská policie 6 osob na veřejnou službu  

4.1.1.3 do konce roku 2018 je u vybudovaného chodníku v Prunéřově instalováno veřejné osvětlení - svépomocí  

4.1.1.4 do poloviny roku 2016 je nainstalována záznamová vchodová kamera na č.p. 167 a podle potřeby jsou instalovány kamery v 

dalších objektech - z rozpočtu města  

Priorita 4.2 zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima)  

Hlavní cíl 4.2.1 počet rodin, řešených SPOD, klesne od roku 2015 do roku 2018 o 10% 

Specifické cíle 

4.2.1.1 od začátku 2016 je pro celé město zajištěno poskytování služby SAS v objemu 4 pracovníků na 120 klientů ročně 

4.2.1.2 od začátku 2016 je pro celé město zajištěno poskytování služby TP v objemu 4,2 pracovníků na 80 klientů ročně 

4.2.1.3 od začátku 2016 je zajištěno pokračování Týmu pro děti a mládež jako platformy spolupráce OSPOD, NNO, škol, policie, pediatrů 

a dalších 

4.2.1.4 od ledna 2016  je zajištěno konání případových konferencí a od ledna 2017 rodinných konferencí podle potřeby  

4.2.1.5 od ledna 2017  je zajištěn dětský psychiatr a psycholog v potřebné míře (pro OSPOD a školy) 

4.2.1.6 od roku 2016 je ročně poskytnuto poradenství 15 rodinám v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy 

Hlavní cíl 4.2.2  120 rodičů je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 

Specifický cíl 

4.2.2.1 od ledna 2016 je zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 60 rodin s dětmi v celém městě  

4.2.2.2 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Prunéřov 

4.2.2.3 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Kadaň  

4.2.2.4 od ledna 2016 je 18 rodičů ročně přítomno programu doučování v rodinách (10 ročně z programu ŠP v OPVVV + 8 v rámci SAS) 

4.2.2.5 od ledna 2016 je zajištěno poskytování terénních programů pro 80 osob v celém městě ročně 

4.2.2.6 od ledna 2016 je podpořeno 5 rodičů ročně v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy 

Priorita 4.3 předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl 

Hlavní cíl 4.3.1 u 200 dětí a mládežníků ročně jsou od roku 2016 učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL 
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Specifické cíle 

4.3.1.1 od ledna 2016 je zajištěn program primární prevence pro školy a NZDM, jímž je zasaženo 600 dětí za 3 roky 

4.3.1.2 od ledna 2016 je zajištěno poradenství 60 rodičům potenciálních uživatelů (a uživatelů) ročně (při 1 úvazku), včetně jeho zázemí 

mimo zázemí služeb pro uživatele (pozn. oddělit poradnu pro rodiče od K-centra) 

4.3.1.3 od roku 2016 se ročně 147 dětí účastní volnočasových a zájmových aktivit nebo je klientelou NZDM 

Hlavní cíl 4.3.2 k 35 dětem ročně (20 v NZDM a 15 v Pět P) je od ledna 2016 přivedeno 25 vzorů z řad vrstevníků  

Specifické cíle 

4.3.2.1 10 dětí z řad starších dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí působí jako peeři v NZDM  

4.3.2.2 15 dětí ročně z řad majority působí jako peeři v programu Pět P 

Hlavní cíl 4.3.3  250 uživatelům ročně je od ledna 2016 dopomoženo k eliminaci následků rizikového chování 

Specifické cíle 

4.3.3.1 od ledna 2016 je zajištěna služba K-centrum v objemu 250 uživatelů ročně na 4 úvazky 

4.3.3.2 je zajištěno poskytování drogových terénních programů v objemu 200 uživatelů ročně při 2 úvazcích (250 za tři roky) 

4.3.3.3 je zajištěno poradenství 60 rodičům uživatelů ročně (při 1 úvazku) včetně jeho zázemí mimo zázemí služeb pro uživatele 

4.3.3.4 je zajištěno poradenství 15 abstinujícím ročně (součást poradny pro rodiče) 

Priorita 4.4 snížit míru závadového chování dětí a mládeže (kriminalita, patologie, záškoláctví…) 

Hlavní cíl 4.4.1  míra závadového chování dětí a mládeže se sníží od ledna 2016 každoročně o 5 % 

Specifické cíle 

4.4.1.1  od ledna 2016 se zvyšuje se právní povědomí prostřednictvím programu pro NZDM a školy  

4.4.1.2  od ledna 2016 je zajištěno pokračování Týmu pro děti a mládež 

4.4.1.3  147 dětí a mládeže se účastní volnočasových aktivit a programu v NZDM  

4.4.1.4  od roku 2016 proběhnou ročně 4 tábory a víkendové pobyty pro 70 dětí 

Priorita 4.5 snížit dluhy nejen na nájemném a zamezit dalšímu zadlužování 

Hlavní cíl 4.5.1  600 dětí za 3roky je zasaženo programem zvyšování finanční gramotnosti 

Hlavní cíl 4.5.2 míra dlužnictví nájemníků s nájemní smlouvou na nájemném v městských bytech v Prunéřově se do roku 2018 

sníží o 30% 

Specifické cíle 

4.5.2.1  od ledna 2016 je zajištěno pokračování služeb dluhové poradny 
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4.5.2.2  terénní programy komunikují s bytovou správou 

4.5.2.3  nájemníci jsou motivováni oddlužit se benefity v oblasti bydlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KADAŇ 

ANALYTICKÁ ČÁST 
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V Kadani žije, dle údajů ČSÚ k 31.12.2014 17.497 obyvatel. V posledních deseti letech má vývoj obyvatelstva mírně sestupný trend. 

Sociální situace ve městě je stabilizovaná, jako pozitivní a zklidňující činitel k tomu přispívají i realizovaná opatření v oblasti sociálního 

začleňování i jejich komunikace s veřejností.  
 

K 31.12.2014 činila míra nezaměstnanosti 9,69 %. K 31.10.2015 činila míra nezaměstnanosti 8,2 %. Celkově se v Kadani ucházelo o 

práci 1 272 osob. Od roku 2008 má nezaměstnanost v obci mírně vzestupnou tendenci, až ke svému vrcholu v druhém pololetí roku 2010. V 

roce 2014 ÚP vyplatil v oblasti typu obce II. stupně na dávkách pomoci v hmotné nouzi cca 64.099.000 Kč. Z toho příspěvek na živobytí 

činil přibližně 42.038.990 Kč a doplatek na bydlení cca 8.573.786 Kč. Část příspěvku na živobytí byla příjemcům vyplácena formou 

poukázek na nákup zboží. V prosinci roku 2014 bylo ÚP registrováno 9 288 aktivních žádostí o příspěvek na živobytí a 2 754 doplatků na 

bydlení v Kadani a spádových obcích. Počet vyplácených příspěvků na živobytí má v posledních letech vzestupný trend, obdobně i počet 

doplatků na bydlení. Počet dávek státní sociální podpory vyplácených ÚP za rok 2014 Kadaň 38 599, což činí 110.767.229 Kč.  
 

Počet sociálně vyloučených bez ohledu na jejich etnickou příslušnost může indikovat počet vyplacených sociálních dávek. Co se týče 

vyplacených dávek hmotné nouze, bylo ke konci roku 2014 vyplaceno 9 288 příspěvků na živobytí, 2 754 doplatků na bydlení. 
 

Odvětvová skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva ukazuje, že zaměstnanost v průmyslu přestala být v mikroregionu dominantní 

sférou ekonomické orientace obyvatelstva. V porovnání s krajskými hodnotami je ve struktuře zaměstnaných stále nízký podíl ekonomicky 

aktivních v oblasti obchodu a služeb, stejně tak jako podíl osob pracujících ve veřejných službách. Práce „načerno“ je odhadována celkově 

u pěti procent nezaměstnaných.  Většina obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách má minimální nebo žádnou kvalifikaci. Nízká 

motivace obyvatel sociálně vyloučených lokalit při hledání legálního zaměstnání je většinou způsobena jejich častým zadlužením. Část 
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obyvatel (cca 130 osob) využívala do roku 2012 možnost účasti na veřejné službě, která umožňovala mírně vylepšit svou finanční situaci. S 

předefinováním podmínek VS se počet osob vykonávajících veřejnou službu postupně poklesl na nulu.  
 

V Kadani celkem funguje šest mateřských, pět základních a jedna základní umělecká škola. Mateřské školy navštěvuje jen malá část žáků 

ze sociálně znevýhodněného prostředí. U rodičů těchto dětí se podle mnohých objevuje především nezájem umísťovat děti do mateřské 

školy. Nejvíce sociálně znevýhodněných žáků navštěvuje dvě školy Základní školu Chomutovská 183 a ZŠ a MŠ Při nemocnici Kadaň. 

Díky práci terénních sociálních pracovnic města v lokalitě Prunéřov je v nějakém typu předškolního zařízení (MŠ nebo přípravná třída) 

umístěno oproti minulým letům více dětí předškolního věku. Částečně institucionální předškolní přípravu nahrazují předškolní kluby o.s. 

Radka, aspirující kromě přípravy dětí na vstup do první třídy ještě než se tak stane i na jejich posun do standardní MŠ, a také na práci 

s jejich rodiči. 
 

V Kadani existuje řada sportovních klubů, zájmových kroužků a neziskových organizací, které umožňují dospělým obyvatelům i dětem z 

Kadaně realizaci sportovního vyžití, zájmových aktivit či trávení volného času. Aktivity poskytovatelů jsou obyvateli obce hojně 

využívány, při zjednodušujícím zobecnění se ale setkáváme s jevem, že obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením se až na výjimky těchto 

otevřených aktivit neúčastní. Naopak existují služby a aktivity zaměřené prakticky výhradně na obyvatelstvo sociálně slabé, Romy či 

obyvatele Prunéřova.  Exkluzivita těchto služeb a programů pro cílovou skupinu je někdy přirozená (zaměstnanostní programy pro 

dlouhodobě nezaměstnané, hřiště a herny pro děti v Prunéřově), ale jindy spíš z nouze ctností, kdy se nedaří využít nabídky aktivit institucí 

ve městě (předškolní klub v Prunéřově jako náhrada mateřské školy). V reflexi ambivalentního přínosu takových služeb (vštěpují sice svým 

klientům kompetence nutné k úspěšné integraci do společnosti, ale činí tak segregačně) je ambicí opatřeními Strategického plánu dostat co 

nejvíce osob z cílové skupiny (obyvatelé sociálně vyloučených lokalit) do služeb, programů a aktivit institucí využívaných majoritní 

„nevyloučenou“ populací. Služby, programy a aktivity zaměřené na obyvatelstvo SVL pak mají být na této cestě nezbytnými schůdky a 

berličkami. 
 

Sociální služby jsou ve městě vnímány veřejností velmi prospěšně. V průzkumu prováděném v rámci zpracování 2. Komunitního plánu 

sociálních a souvisejících služeb byla ¼ dotazovaných respondentů spokojena s šíří nabídky poskytovaných sociálních služeb v Kadani. 

Plánováním sociálních a souvisejících služeb v regionu se město zabývá od roku 2005, kdy začalo zpracovávat 1. komunitní plán sociálních 

služeb. V současné době je, společně s Kláštercem nad Ohří, realizován již 2. KP. Mezi nejznámější poskytovatele sociálních služeb patří 

Městská správa sociálních služeb Kadaň, Občanské sdružení Světlo, občanské sdružení Radka, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kadaň a Úřad práce. 
 

První Romové přišli do Kadaně v první migrační vlně v letech 1945-1947. Pocházeli ve valné většině z Východního Slovenska. Tyto 

rodiny, které přicházely za prací, tehdy nacházely bydlení hlavně ve starém historickém centru města, které opustilo do války převažující 

německé obyvatelstvo. Během 50-tých a 60-tých let docházelo k rozptylování Romů po obecních bytech v různých částech města, 
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přidělování bytů v nově vystavěných sídlištích a k usídlování jednotlivých romských rodin ve většinově „neromských“ domech, tak aby se 

Romové „přiučili“ hygienické a sousedské návyky majority. Rodiny romských „starousedlíků“ a nově příchozí v dalších migračních vlnách 

se v různých lokalitách potkávaly, nežily odděleně.“ K zásadnímu zvratu došlo po roce 1989. Historické budovy v centru města obec 

prodala a soukromí majitelé nájemníky z naprosté většiny začali vystěhovávat. Posléze město začalo odprodávat i byty na sídlištích. Ke 

konci 90. let došlo také v rámci privatizace těžkého průmyslu ke kvalitativním změnám v požadavcích na zaměstnance. To se negativně 

projevilo především v propouštění zaměstnanců s nízkým nebo základním vzděláním. Jednou z nejvíce postižených skupin byli Romové. 

Podle statistik úřadu práce ztratili zaměstnání téměř okamžitě po roce 1991. Podle odhadů místní expertů žije na území města Kadaně 

přibližně 1000 Romů, kteří tak představují celkem asi 6 procent z celkového počtu obyvatel. Při posledním sčítání se k romské národnosti 

přihlásilo pouhých 26 osob. Romské obyvatelstvo je na území města rozloženo rovnoměrně, k větší koncentraci pak dochází především v 

lokalitě Prunéřov, současným trendem je plíživý vznik nových sídlištních lokalit.  
 

Po roce 2000 se objevila snaha města řešit alarmující situaci ve vyloučených lokalitách a identifikovat problémy spojené s takzvanými 

sociálně vyloučenými lokalitami, toto spočívalo zejména v podpoře místních neziskových organizací - podpora vzdělávání, kofinancování 

projektů z peněz města. Objevuje se také snaha koordinovaně začít řešit problémy sociálně vyloučených lokalit v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje města.  

Od roku 2011 se činnost města na základě spolupráce s Agenturou v oblasti sociálního začleňování výrazně zintenzivnila. Město ve 

spolupráci s Agenturou zpracovalo Strategický plán lokálního partnerství, který je výstupem činností 4 pracovních skupin (vzdělávání, 

zaměstnávání, bydlení a soc. patologické jevy). Plán čítá k 80ti cílům, pro jejichž dosažení bylo realizováno v období let 2012 - 2014 kolem 

40ti vzájemně provázaných opatření, která komplexně řeší problematiku sociálního začleňování v Kadani. Za své úsilí bylo město v roce 

2013 oceněno cenou Gypsy Spirit.    
 

Pro vymezení sociálně vyloučených lokalit poslouží seznam sociálně vyloučených lokalit MPSV, ve kterém je Kadaň zařazena: 

(http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_11_1.html) 
 

Prunéřov  
V Kadani je nejviditelnějším problémem lokalita Prunéřov, kde nalezneme všechny typy sociálního vyloučení: socioekonomické (absence 

sociálních vazeb mimo lokalitu, vytváření paralelních ekonomických struktur: šedá ekonomika, nelegální způsoby obživy, krátkodobé 

ekonomické a životní strategie, život na dluh, neschopnost a rezignace na sehnání si legální stále práce,…), symbolické (velice nízký 

sociální status, nálepky, špatná adresa, svět sám pro sebe…) i prostorové (lokalita je za městem, víceméně odříznutá od městské 

infrastruktury). V současné době žije v lokalitě cca 220 osob. Lokalita ve vlastnictví města vznikla v průběhu 90-tých let využitím čtyř 

bývalých drážních domů pro účely bydlení pro neplatiče z města. Leží 2-3 km od středu města. V lokalitě je jeden obchůdek, který se 

potýká s hygienou. Přes lokalitu denně projíždí velké množství kamionů, které se nevejdou pod viadukt na hlavní silnici. V 3 objektech 

http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_11_1.html
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lokality je 65 bytových jednotek sníženého standardu, kde velká část domácností nemá v bytě vodu a toaletu. V objektech je toto zařízení na 

společné chodbě, sprchy jsou placené. Značná část bytů jsou byty o jedné místnosti, sloužící jako kuchyň i ložnice. Byty jsou osazeny 

kamny na tuhá paliva. Smlouvy jsou uzavírány s nájemníky na dobu určitou, a to na tři měsíce.  Čtvrtý objekt byl kompletně zrekonstruován 

na tzv. Vstupní byty (10 bytů I. kategorie). Tyto byty budou do května 2015 přidělovány obyvatelům lokality na základě definovaných 

motivačních kritérií v systému tzv. prostupného bydlení.   

Město v lokalitě uskutečnilo množství opatření (investičních i neinvestičních), jejichž cílem je začlenit obyvatele do společnosti (jsou 

úspěšní na trhu práce, vytvářejí si vazby i mimo lokalitu, starají se o vzdělání svoje a svých dětí, využívají veřejné služby, mají občanské 

postoje či kvalitně bydlí). Prostředkem je systém motivace-odměna-sankce (tedy systém prostupného bydlení). Podporou jsou sociální 

služby, vzdělávací a zaměstnanostní programy. Vedle individuální práce se s obyvateli pracuje směrem k vytvoření komunity, a to 

komunity zdravé, aktivní a progresivní, která se ztotožní se svoji kolektivitou, participuje na tvorbě pravidel a volbě autorit, které bdí nad 

jejich dodržováním. 

 

Podobnou lokalitu jako je Prunéřov již v Kadani nenalezneme. Další lokalitou, o které se v této souvislosti v Kadani mluví, je sídliště B 

okolo ulice Chomutovská. Na rozdíl od Prunéřova je lokalita okolo Chomutovské ulice (též známá jako „Béčko“), součástí města 

s veškerou vybaveností a obývaná kromě obyvatel potýkajících se s jevy sociální exkluse i obyvateli standardně fungujícími ve společnosti. 

Lze však sledovat trend druhých zmiňovaných lokalitu opouštět a uvolňovat tak byty těm prvním, kteří jediní jsou ochotní se do ní 

přistěhovat. Z teritoriálního hlediska by se tedy dala nazvat spíše lokalitou ohroženou sociálním vyloučením nežli přímo sociálně 

vyloučenou. Při bližším zkoumání se to má se sídlištěm spíše tak, že jevy mu připisované se v podobné míře objevují i jinde ve městě a 

zmiňovat explicitně Chomutovskou při hovoru o sociálním vyloučení, nota bene zmiňovat ji spolu s Prunéřovem, je zavádějící a tuto 

lokalitu zbytečně stigmatizuje. Většina bývalých standardních městských bytů v lokalitě je privatizovaná a značné množství chudých rodin 

zde žije v podnájmech za cenu 

vyšší než je cena nájemného v místě obvyklá. Soukromý byznys s byty podporuje i poměrně velkou fluktuaci nájemníků či podnájemníků, z 

kterých majitelé bytů tyjí prostřednictvím příspěvků a doplatků na bydlení. Sociální, ekonomické a etnické rozdíly v této lokalitě, větší 

anonymita panelového sídliště, stejně jako standardní vybavenost, vedou (v porovnání s v podstatě kompletně chudým, malým a 

přehledným Prunéřovem) k vyššímu výskytu trestných činů a přestupků. Lokalita je zasíťovaná sociálními službami, jedná se hlavně o 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi včetně kroužků, předškolního klubu a 

rodičovského centra (sociálně vyloučenými matkami ale takřka nevyužívaného), kroužků domu dětí a mládeže, sportovních klubů, služeb 

K-centra nebo zapojení místních obyvatel do zaměstnanostních a vzdělávacích projektů. V lokalitě v současné době žije přibližně 2000 

obyvatel. 

 

Nově lze v souvislosti se sociálně vyloučenou čí sociálně ohroženou lokalitou hovořit i o lokalitě Tušimice. Lokalita Tušimice je umístěna 
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zhruba 4, 5 km od Kadaně ve směru na Chomutov. Přibližně na místě v roce 1972 zbourané vsi Prahly stojí uprostřed polí dva panelové 

čtyřpatrové domy tvořící jádro lokality. V samotné lokalitě tvořené dvěma panelovými domy a objektem zemědělského podniku Sempra 

bylo v roce 2013 evidováno 126 osob (86 dospělých a 40 dětí do 15 let). Obyvatelstvo lokality se dělí na starousedlíky a novousedlíky a 

takovéto rozdělení lze do jisté míry uplatnit jak vzhledem k etnickému původu, tedy na starousedlé „Čechy“ a novousedlé „Romy“, tak i 

stran obytných domů, kdy „šachťák“ je spíše starousedlický a „semprák“ novousedlický. Kvalita technického vybavení domů a domácností 

(i jejich vzhled) se jednoznačně odlišuje, úpravností vchodů a domovních dveří počínaje a stavem fasády konče (tj. „šachťák“ je výrazně 

úpravnější, nežli „semprák“). Osídlení lokality, původně složené výhradně ze zaměstnanců místních podniků, se v posledních letech 

výrazně proměnilo, a to zvláště ve své „etnické“ struktuře. Změna byla podle podání starousedlíků pozvolná, nikdy nedošlo k náhlému 

zlomu. V lokalitě je udržován relativní pořádek a to s přispěním majoritního majitele „sempráku“. Největší problém stran pořádku 

představuje činnost spojovaná s rodinou přistěhovanou koncem minulého roku, jejíž dospělí členové se údajně živí dovozem autodílů a 

pneumatik z Německa, které v lokalitě hromadí a pak distribuují dál překupníkům. Otázka bezpečnosti a kriminality v Tušimicích není 

Policií ČR, ani Městkou policií Kadaň pociťována jako akutní. Není jimi registrován zvýšený výskyt trestné či přestupkové činnosti, či 

zvýšená frekvence stížností na sousedské soužití. V chatové oblasti přiléhající k lokalitě došlo k vykradení několika rekreačních objektů, 

není však prokázaná souvislost s obyvateli lokality. Dospělí členové „novousedlíků z Prunéřova“ jsou většinou v evidenci Úřadu práce a 

pobírají sociální dávky.  Rizikovým faktorem lokality se jeví koncentrace „romských“ migrantů v prostorově uzavřené (sociálně vyloučené) 

a od Kadaně vzdálené a izolované tušimické lokalitě. 
  

V roce 2013 byla vypracována analýza migrační trajektorie v Kadani (R. Krištof): „Zmapování migračních trajektorií a sociální a bytové 

situace rodin odstěhovaných v posledním roce z Prunéřova do soukromých nájemních bytů v Kadani a v Tušimicích, a zmapování lokality 

Tušimice.“ 

 

 

Okrajovější, ale přesto důležitou tematikou je integrace cizinců. V Kadani žije 834 cizinců, z čehož 220 je národnosti vietnamské, 183 

německé, 125 ukrajinské, 100 slovenské, 30 polské, 17 ruské, 10 rumunské, 9 bulharské a další menšiny. Zejména v oblasti vzdělávání a 

trávení volného času je žádoucí, aby tyto menšiny byly integrovány do aktivit, pořádaných NNO a městem a dostalo se jim přijetí, které jim 

umožní se identifikovat s českou kulturou a pomoci se orientovat v otázkách právních i sociálních a vzdělávacích.  

 

 

 

 

 



 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN – SPSZ KADAŇ 2015 - 2018 
 

 

Vzdělávání, volný čas a rodina 

CS1 děti, mládež a jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit a dalších nízkopříjmových skupin města Kadaně 

a. předškolní děti 0 – 6 let 

b. první stupeň  

c. druhý stupeň 

d. mládež 15 - 20 

e. mladí dospělí 21 - 26 

f. rodiče dětí bez rozdílu věku 
 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1a – děti 

předškolního věku 0 – 6 

let 

Dostupnost předškolního 

vzdělávání (prostorová, 

finanční, podmínky 

přijetí) 

MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

- bus z Prunéřova 

- bus z Tušimic  

- dostatečná kapacita MŠ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

- zachovat stávající stav 
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- zčásti úhrada školného 

za rodiče v HN 

- předškolní ročník 

(kromě odkladů) zdarma 

- povinný oběd a svačina 

(odrazuje chudé rodiče) 
 

PŘEDŠKOLNÍ KLUB: 

- Radka PK v Prunéřově i 

v Kadani, 2014/15 11 

dětí, v r. 2015/16 14 dětí 

ve věku 2-4 let (plus 

rodiče), starší přecházejí 

do MŠ nebo přípravné 

třídy 
 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA:  

- při ZŠ a MŠ při 

nemocnici 

- 1 PT s kapacitou 19 dětí 

(ve škol. roce 2014/15 

využito 12 dětmi), 

povoleny 2, mohou 

kdykoli otevřít ještě jednu 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDŠKOLNÍ KLUB: 

- zachovat předškolní 

kluby propojené 

s mateřským centrem pro 

integrované rodiče a 

s cílem posunout děti do  

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA: 

- zachovat stávající stav 

CS1b a CS1c 

– školní děti 1. a 2. 

stupeň 

Neabsentovat ve škole 
Tým pro děti a mládež - 

dohoda škol a pediatrů 

Aplikace dohody – 

zakotvit ve školních 

řádech 

 

Být připraven na školu a 

nebýt vyloučen ze 

školních akcí (vybavenost 

pomůckami, úhrady 

výletů…) 

- zvykově MOP jen na 

pomůcky do 1.třídy ZŠ a 

1. ročník SŠ 

- školy jako zvláštní 

příjemce MOP ve všech 

ročnících (ÚP vyhoví 

žádostem) na třídní fond a 

pomůcky na začátku škol. 

Případný metodický 

pokyn ÚP nepřiznávat 

MOP 
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roku – pomohou vyřídit 

TP, mají informace od 

škol 

Zázemí pro školní 

přípravu 

- prostor a čas 

- podpora 

- doučování a školní 

příprava v domácnostech 

- 2 NZDM 

- doučování ve školách 

(individuální i skupinové, 

dyskluby pod školními 

kluby za 120 Kč/rok na 

libovolné množství 

kroužků..) 

- individuální nápravy 

PPP 

- duhové hraní PPP 
 

- udržet stávající a 

motivovat rodiče 

k využívání nabídky 

- pravidelnost 

- jiné hodnoty rodičů 

Pravidelná zdravá strava 

Z příspěvku na živobytí 

hrazena na účet školy 

(pokud to rodiče nezruší) 

- vstoupit (školy) do 

projektu na úhradu 

stravného vybraným 

dětem (sourozenecké 

skupiny rodičů v HN) 

- nechat si odesílat jídelně 

část příspěvků na živobytí 

 

Dostupnost 

volnočasového vyžití a 

zájmové činnosti 

 

- 2 NZDM 
 

- DDM Šuplík 
 

- Klub Smajlík pod SAS 
 

- školní kroužky 
 

- sportovní kluby (drahé) 
 

- paleta kroužků je 

dostatečná, také jejich 

prezentace 

- volně přístupná hřiště 

s dozorem (APK, VPP) 

- vytváření vrstevnických 

skupin nebo dvojic 

- patronátní třídy na ZŠ 

- snížení úhrady 

- pravidelnost 
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- pouliční liga 
 

- taneční kroužek Reflex   

(drahé) 
 

- ZUŠ (drahé) 
 

- hřiště často placená 
 

- skate park 
 

- inline dráha 
 

- diskgolf 

členských příspěvků u 

sportovních klubů a 

školného v ZUŠ pro děti 

rodičů v HN 

- zdostupnit aktivity pro 

děti z Tušimic: NZDM 

ambulantní, terénní nebo 

pojízdné nebo podmínky 

pro návštěvu kroužků a 

NZDM v Kadani 

- PEER aktivity (vzory) 

- přestěhovat NZDM 

z Orfea na sídliště B nebo 

poblíž (nabízí se Slovan 

nebo Domeček) 
 

- PEER aktivity (vzory) 

- pokračování Pouliční 

ligy za větší participace 

samotné mládeže 
 

Školní děti 2. stupně: 

- jednorázové akce 

kulturní 

- kurzy etikety, 

kosmetický salón, módní 

přehlídky  

- pravidelnější s družením 

EGERIA p. Hrnková 

- jednorázové s učebním 

oborem kadeřnice, 

prodavačky – předváděcí 
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akce 

CS1c - školní děti -

2.stupeň  

Obeznámení se světem 

dospělosti 

 

- sexuální výchova ve 

školách i s odborníky 
 

- besedy v NZDM s 

pracovníky 
 

- individuální konzultace  

na toto téma 
 

- zdravotní výchova v ZŠ 

- vybavit NZDM 

ochrannými a 

edukativními sex. 

pomůckami (kondomy, 

figurky, maňásci…), pro 

sex. poradenství 

- péče o dítě a domácnost 

(SAS,NZDM) 

- FG, kariérové 

poradenství 

 

Být vzdělán pro trh práce 

- kariérové poradenství na 

ZŠ 

- exkurze, dny otevřených 

dveří na SŠ 

- ochutnávky oborů 

- E-obory v Kadani 

- PPP testování 

- motivace zaměstnáním 

SŠTGA – spolupráce se 

zaměstnavateli (příslib 

práce) 

Zachovat fungující + 

- prázdninová masírka 

dětí přihlášených na SŠ a 

jejich rodičů (TP, terénní 

formy NZDM) 

- stipendijní program 

(kraj, Patria Finance, 

Verda, MŠMT, krajská 

podpora vybraným 

oborům) 

- motivace zaměstnáním 

SŠTGA – spolupráce se 

zaměstnavateli (stipendia, 

příslib práce) 

 

CS1d- mládež 15-20 

Obeznámení se světem 

dospělosti 

 

- sexuální výchova na 

středních školách i 

s odborníky 

 

- besedy v NZDM 

s pracovníky 

- pokračovat v tom, co se 

osvědčilo plus: 

- vybavit NZDM 

ochrannými a 

edukativními sex. 

pomůckami (kondomy, 
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- individuální konzultace  

na toto téma 

 

- vybavení NZDM 

ochrannými a 

edukativními sex. 

pomůckami (kondomy, 

figurky, maňásci…), pro 

sex. poradenství 

 

figurky, maňásci…), pro 

sex. poradenství 

- péče o dítě a domácnost 

(SAS,NZDM) 

- FG, kariérové 

poradenství 

- vytvořit speciální 

program mimo NZDM 

pro mládež na ulici, 

ideálně se zázemím (na 

sídlišti B – Světlo nebo 

Radka, „Dámský klub“) 

 

 

- terén je sezónní, 

potřebujeme i ambulanci 

Dostupnost 

volnočasového vyžití a 

zájmové činnosti 

 

- 2 NZDM 
 

- DDM Šuplík 
 

- sportovní kluby (drahé) 
 

 
 

- pouliční liga 
 

- taneční kroužek Reflex 

(drahé) 
 

- ZUŠ (drahé) 
 

- hřiště často placená 
 

- skate park 
 

- inline dráha 
 

- diskgolf 

- paleta kroužků je 

dostatečná, také jejich 

prezentace 

- volně přístupná hřiště 

s dozorem (APK, VPP) 

- vytváření vrstevnických 

skupin nebo dvojic 

- snížení úhrady 

členských příspěvků u 

sportovních klubů a 

školného v ZUŠ pro děti 

rodičů v HN 

- zdostupnit aktivity pro 

mládež z Tušimic: NZDM 

ambulantní, terénní nebo 

pojízdné nebo podmínky 

pro návštěvu kroužků a 

NZDM v Kadani 

- přestěhovat NZDM 
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z Orfea na sídliště B nebo 

poblíž (nabízí se Slovan 

nebo Domeček) 

- PEER aktivity (vzory) 

- pokračování Pouliční 

ligy za větší participace 

samotné mládeže 

- jednorázové akce 

kulturní 

- kurzy etikety, 

kosmetický salón, módní 

přehlídky  

- pravidelnější s družením 

EGERIA p. Hrnková 

- jednorázové s učebním 

oborem kadeřnice, 

prodavačky – předváděcí 

akce 

CS1e-mladí dospělí 21-

26 

- najít práci a dovzdělat 

se pro trh práce 

 

 - pracovní poradenství v 

NZDM 

- speciální program pro 

návraty na SŠ do 23 let 

(zdarma 3 toky studia) 
 

+ další aktivity viz PS 

ZAMĚSTNANOST 

- rekvalifikace, doplnění 

vzdělávání –  

- snížit poplatek osob 

v hmotné nouzi nebo 

z rodin v hmotné nouzi za 

vystavení potvrzení lékaře 
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za účelem přihlášky na SŠ 

a výpisu z vysvědčení ze 

ZŠ   

 

Získat rodičovské 

kompetence 

- NZDM – poradenství, 

osvěta, IK 
 

- SAS – nácviky a 

poradenství 

- kromě toho, co běží 

ještě: 

Program pro matky 

nezachycené v NZDM – 

Dámský klub s dětským 

koutkem (hlídáním) a 

posun do rodičovských 

center 

- přestěhovat NZDM 

z Orfea na sídliště B 

(Slovan nebo Domeček) 

- zajistit službu NZDM i 

pro Tušimice 

 

 

- terén je sezónní, 

potřebujeme i ambulanci 

CS1f – rodiče dětí 

získat „společensky 

žádoucí“ rodičovské 

kompetence  

 

poradenství v oblasti 

výchovy pro rodiče 

zastupující menšiny 

- sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

- předškolní kluby 

spojené s mateřským 

centem 

- terénní programy 

- kurzy finanční 

gramotnosti 

- sociálně právní ochrana 

dítěte 

- školní příprava přímo 

v domácnosti (doučování 

v rodinách) 

Zachovat, v případě 

poradenství dle potřeby 

rozšířit 
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Zaměstnanost 

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Kadaně 

CS2 ostatní kadaňská veřejnost 

CS4 zaměstnavatelé 
 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - sociálně 

vyloučení a sociálním 

vyloučením ohrožení, 

nízkopříjmoví, 

dlouhodobě 

nezaměstnaní 

Získat stabilní příjem s 

jistotami 

- město: sociálně 

zodpovědné zadávání VZ 
 

 
 

 

 
 

 

 

- prostupné zaměstnávání 

- Veřejné zakázky města s 

podmínkou 10% 

vztaženou na absolventy 

+ dlouhodobě 

nezaměstnané zakotvit ve 

SMĚRNICI MĚSTA 

- zaměstnavatelé 

spolupracují se 

„Zemědělkou“ – řízený 
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(VS-VPP-TS, MěSSS, 

KZK) 
 

 
 

 

 

- Radka + ÚP: pracovně 

poradenské projekty 
 

 

 
 

- ÚP: absolventi z praxe 

zaměstnáváni na 1 rok na 

ÚP 

- zaměstnavatelé 

spolupracují se „SŠAGT“ 

– řízený přechod ze školy 

do práce 

 

- využívání APZ: VPP, 

SÚPM, AP (aktivizační 

příspěvek) 

přechod ze školy do práce 

- využívání APZ: VPP, 

SÚPM, AP (aktivizační 

příspěvek) 

- podpora sociálního 

podnikání (a. udržet 

prádelnu, b. podpořit 

vznik nových) 

- podporovaná pracovní 

místa z projektů (RIPy) 

- využití tzv. monitoringu 

ÚP - 2 pracovníci ÚP na 

Kadaň a Klášterec 

obcházejí zaměstnavatele 

---nabídka 

podporovaných míst z 

projektů a nabídka APZ  - 

mohou nabízet i 

absolventy E-oborů 

- Město zaměstnává i 

nadále APK, domovníky 

a koordinátora domovní 

správy v Prunéřově 

Získat praxi 

- VPP 

 

- pracovně poradenské  

projekty Radky a ÚP 

 

- absolventské praxe 

 

- škola - AMOS atd. – u 

- VPP 

- pracovně poradenské 

projekty Radky a ÚP 

- absolventské praxe 

- škola- AMOS atd. – u 

zaměstnavatelů 

- VZ města 10% 

absolventů 
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zaměstnavatelů - zaměstnání absolventů 

na 12 měsíců (ÚP + jiná 

státní správa) – program 

„Odborná praxe 

absolventů do 30let“ –

program MPSV 

v organizačních složkách 

státu a státních 

příspěvkových 

organizacích 

- praxe u města či jiných 

zaměstnavatelů 

prostřednictvím SÚPM 
 

- mít za práci 

okamžitou odměnu 

(EMIC potřeba) 

 

 

- umět hospodařit 

(ETIC potřeba) 

 

- SAS a dluhová poradna 

+ projekty pracovního 

poradenství 

- okamžitá odměna: 

vyjednat se 

zaměstnavateli týdenní 

výplaty pro klienty 

z programů pracovního 

poradenství nebo klienty 

sociálních služeb 

- umět hospodařit: SAS, 

dluhová poradna, 

pracovní poradenství ÚP i  

NNO, zvyšování FG – 

kolektivní besedy 

- zvýšené riziko černá 

práce 

- velká administrativa 

zaměstnavatelů 

CS2 - veřejnost 

Mít pocit spravedlnosti 

(odměna úměrná úsilí) 

 VS před reformou 

ministra Drábka 

Legislativní úprava 

rozdílu mezi výší dávek a 

minimální mzdou 

 

Zaměstnat nezaměstnané,  Viz jiné CS  
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aby na ně pracující 

nedopláceli a zvyšovala 

se životní úroveň všech 

Potřeba nahrazení cizí 

pracovní síly tuzemskou 

 
Postih nelegální práce-

větší intenzita kontrolní 

činnosti SÚIP 

Vysoké pokuty vedly 

k likvidaci 

zaměstnavatelů – ústup 

(pokuty se snížily) 

CS4 - zaměstnavatelé 

Mít spolehlivé 

zaměstnance s výdrží a 

ochotou 

- pracovní poradenství 

v projektech Radky, ÚP a 

Světla 

- pracovní poradenství ÚP 

typu Job klubů 

- poradenství 

„Socioekonomické 

kompetence“ ÚP - jak 

hospodařit s rozpočtem-

80 lidí za rok 

 

- postupně se rozvíjející 

komunitní práce v 

Prunéřově 

- pracovní poradenství 

nadále provazovat s 

dluhovým poradenstvím a 

zvyšováním finanční 

gramotnosti 

- pracovní poradenství: 

ÚP, RIP 

- veřejná služba a systém 

prostupného 

zaměstnávání 

- sociální podnik jako 

trenažér pro získávání 

pracovních návyků a 

zručností 

- získávání návyků 

malopěstitelstvím a 

malochovatelstvím 

(pracovníci do 

zemědělství a 

zahradnictví) v azylovém 

domě v Klášterci a 

v Prunéřově = komunitní 

práce (širší projekt) 

- 10% veřejné zakázky 
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Mít kvalifikované 

zaměstnance s praxí 

- nové E-obory 

 

 

- rekvalifikace projektové 

i neprojektové 

 

 

- workshopy a burzy: 

setkávání ÚP se 

zaměstnavateli, WS škol 

 

- Propojení E-oborů se 

zaměstnavateli (už během 

studia) 

- Propojení E-oborů se 

zaměstnavateli (už během 

studia) 

- rekvalifikace 

- monitoring 2 pracovníci 

ÚP na Kadaň a Klášterec 

obcházejí zaměstnavatele 

---nabídka projektů a 

APZ a mohou nabízet i 

absolventy E-oborů 

- náborové aktivity do 

středních škol mezi 

mladými evidovanými na 

ÚP po vzoru Světla 

(spolupráce NNO a ÚP) 

 

 

Bydlení 
CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Kadaně 

CS2 ostatní kadaňská veřejnost 

CS3 pronajímatelé bytového fondu, včetně města 

 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - sociálně 

vyloučení a sociálním 

vyloučením ohrožení 

Stabilní a dostupné 

bydlení 

- zčásti v Prunéřově (pro 

tu skupinu osob, které 

vyloženě chtějí bydlet 

tam – včetně Neromů 

z města) 

- byty města v Kadani 

- zvelebování Prunéřova 

a nabídka bytů ve městě 

 

Standardní bydlení 

zvelebování bytů  

 

- vybudování chodníku 

- malometrážní byty  

v Prunéřově – standartní 

bydlení pro jednotlivce 

pozemky, viadukt   

průjezd TIR 
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-kultivace veřejného 

prostranství 

(prioritně čp. 377) 

- standardizovat bydlení 

v Prunéřově komplet 

- doprovodné programy 

- chodníky, osvětlení 

v Prunéřově – kultivace 

veřejného prostranství 

- diferenciace bydlení při 

zachování důstojnosti 

- kam s nájemníky během 

rekonstrukce 

Rychle zajistit bydlení – 

nečekat 3 měsíce, 

jakkoliv rychle bydlet 

(krizový záchyt, střecha 

nad hlavou) 

- azylový dům v Klášterci   

- noclehárna v Klášterci 

- krizový byt 

- noclehárna v Kadani 

(pro 8 až 10 osob) – 

v propojení s denním 

centrem:  

- krizový byt 1x 

- není vhodný objekt 

města kromě Prunéřova    

(do Prunéřova nedojdou + 

kumulace hendikepů) 

 

Volnočasové využití 

obyvatel Prunéřova 

v blízkosti obydlí 

- převod pozemku 

zbudovat odpočinkovou 

zónu u 169 – kombinace 

svépomocně + odborně  

zdlouhavost získání 

pozemků převodem SPÚ 

Odejít ze SVL a uspět na 

trhu se standartním 

bydlením 

budován tréninkový 

stupeň čp. 169 

připravené rodiny a 

jednotlivci za podpory SS 

směřují (ze 169) do 

městských bytů 

- soukromí pronajímatelé 

(nekonkurenceschopnost 

města) 

Být bezdlužní vůči městu 

 

- Dluhové poradenství, 

terénní programy, SAS a 

další služby 

- Zvyšování finanční 

gramotnosti 

- Spolupráce TSP a 

bytové správy 

- Motivace-zvyšování 

kvality 

- změna pravidel 

- DP, Terénní programy, 

SAS a další služby 

 

- Zvyšovat finanční 

gramotnost 

- Spolupráce TSP a 

bytové správy 

- Motivace - zvyšování 

kvality 
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přidělování bytů 

s dluhem 

- Splátkové kalendáře na 

jakékoliv pohledávky 

vůči městu 

 

Splátkové kalendáře na 

jakékoliv pohledávky 

vůči městu 

CS2 – veřejnost 

Mít slušné sousedy 

a. městské byty – 

přidělování bytů RM na 

doporučení bytové 

komise s účastí OSV 

b. soukromé byty – 

verbální intervence města 

- zkompetentnit 

nájemníky - trénink, 

služby 

- OSV součástí bytové 

komise 

- efektivní práce MP,PČR 

- APK 

Snaha soukromníků 

vydělávat na dávkách 

v HN 

Mít pružný obousměrný 

pohyb mezi SVL a 

městem 

a. směrem do města: 

vybudované tréninkové 

bydlení SPB a zavedení a 

rozšíření sociálních 

služeb 

b. směrem do SVL: i 

dlužným rodinám je 

nabídnut Prunéřov, 

neocitají se na ulici  

 

budování systému 

prostupného bydlení 

zahrnující kromě 

Prunéřova i byty v 

Kadani 

SPB 

 

vzniká metodika a systém 

prostupného bydlení, 

obyvatelé Prunéřova mají 

možnost prostupu do 

Kadaně 

 

- nezapracováno v 

zásadách, prozatím 

nefunkční systém 

prostupu 

 

- nevyčleněné byty v 

Kadani pro systém 

 

- neschopnost lidí 

udržet se ve vyšších 

patrech systému 

 

-není ukotvena sociální 

práce v rámci systému 

Mít v domě zodpovědné 

pronajímatele 

   

CS3 – pronajímatelé 

včetně města 

Vydělávat na lidech na 

nájemnících v hmotné 

   



 43 

nouzi 

Mít kompetentní 

nájemníky (platící, 

stabilní, slušné) 

SAS, DP, TP,  asistenti 

prevence kriminality, 

domovníci 

- budování tréninkového 

bydlení 

- zaměstnanostní 

programy 

- sociální služby, 

tréninkové bydlení 

(součást PB) 

- zvyšovat finanční 

gramotnost 

- kultivace veřejného 

prostoru 

- komunitní aktivity 

 

Zabránění devastace 

bytového fondu a 

společných prostor v 

PRU a jeho údržba 

- Asistent Prevence 

Kriminality 
 

- domovníci 
 

- správce 
 

- domovní schůze a 

brigády 
 

- kamera 
 

- VPP 

- rozšířit počet asistentů 

prevence kriminality - 

domovníci, správce 

- komunitní práce (dom. 

schůze, brigády, další … 

zahrádky) 

- VPP 

- osvětlení 

 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů, bezpečí, zdraví 
CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Kadaně 

CS2 ostatní kadaňská veřejnost 

 
 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - obyvatelé - pocit bezpečí - 8x Asistenti Prevence - obnovit veřejnou službu - legislativa: mobilní 
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sociálně vyloučených 

lokalit 

Kriminality 

 

- osvětlení v PRU 2x 

 

- úprava zeleně v PRU 

(přehlednost) 

 

Kamera v PRU 

u MP (6 lidí) hřiště, 

pochůzky po sídlištích, 

okolí škol 

- APK – rozšířit na město 

(denní/odpolední směny 

PRU+Kadaň)  

- kamery v objektech 167, 

265 ke vstupu s offline 

záznamem  

- osvětlení Prunéřov 

kamery a fotopasti asi 

budou zakázány (únik 

dat) 
 

- zoficiálnit průmyslové 

kamery (cedulky, 

směrnice města) 
 

- APK: vyčerpán lidský 

potenciál z Prunéřova (se 

současnými není ze 

strany MP spokojenost) 

 

- právní povědomí 

- Prevence ve školách MP  

a. dopravní 

b. šikana, kriminalita 

c. právní minimum 

6 proškolených MP, 3 lidi 

to dělají-přímo službu- 

(jsou odměňováni) 

-tábory 

- PČR (p. Dudíková OOP 

Kadaň) a p. Pifková ÚO 

Chomutov 

-Centrum prevence Světlo 

   a. NZDM 

   b. primární prevence na 

školách 

- RADKA: 1 na 1 PEER 

program (2dvojice, za 

poslední období jich bylo 

14) - dobrovolník nad 18 

- Prevence MP na MŠ, ZŠ 

a SŠ  
 

- Primární prevence na 

školách Světlo – ZŠ + SŠ 
 

- NZDM zachovat nebo 

rozšířit (nebo pojízdné 

NZDM) pro Tušimice (v 

TUŠ 40 dětí školního a 

předškolního věku) 
 

- PEER programy ala 

KOMPAS „2 na 6“ (např. 

deváťáci se starají o 

šesťáky) kupř. RADKA 
 

- tábory OSPOD, Světla a 

Radky 

 

 

 

 

 

 

NZDM Tušimice: 

ambulantně leda 

v kočárkárně – soukromé 

objekty k bydlení, svolení 

pronajímatele i 

nájemníků, nejistá 

registrace 
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- primární prevence PPP - primární prevence 

PPP 

 

 

Být zdráv  

– DROGOVÍ 

UŽIVATELÉ A 

POTENCIÁLNÍ 

UŽIVATELÉ 
 

a) být zdráv nebo 

minimalizovat dopady 

nezdravého životního 

stylu 
 

b) vyvarovat se 

nezdravého živ. stylu  

– potenciální uživatelé 

- veřejnost 

- rodiče, příbuzní, partneři 

 

a) - K-centrum  

– drogový terén   

- primární prevence 

- poradenství pro rodinné 

příslušníky (OSP) 

 

b) - PP,  

- tábory OSPOD, 

SVĚTLO, RADKA,  

- volný čas – viz PS 

VZDĚL. 

 

- primární prevence PPP 

 

a) K-centrum zvýšit 

financování 

- drogový terén – 

zachovat rozsah 

poradenství pro rodinné 

příslušníky posílit a 

vytáhnout z prostor K-

centra a prostorově i 

organizačně odlišit  
 

b) primární prevence 

- víkendové pobyty… 

tábory dát do IP jako 

součást NZDM a SAS 

 

- primární prevence PPP 
 

- drogové TP běží jen do 

5/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Být zdráv – OSTATNÍ 
 

- zdravý osobnostní vývoj 

(psych. zdraví, fyzické 

zdraví, vztahy, 

životospráva) 

- TSP – hygienické 

pomůcky, 

zprostředkování zdrav. 

péče 

- SAS – nácviky a 

poradenství (hygiena, 

péče o domácnost, péče o 

dítě, sanace rodiny) 

- potravinová banka – 

Naděje a Světlo 

zabezpečují potraviny do  

terénu i pro další 

- TP  

- SAS  

- potravinová banka  

- poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy 

- Denní centrum 

- NZDM 

- primární prevence 

- dostupnost 

psychosociálních služeb 

pro děti i dospělé: 

a) jednat s krajem o 

- nedostatek psychiatrů 

dětských i dospělých, 

plus jsou daleko (v CV je 

jen jedna) 
 

- objednací lhůty až 3 

měsíce 
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poskytovatele 

- vybavení domácnosti-

dary občanů (Radka, 

Naděje, Světlo) 

- poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy 

- Denní centrum 

- NZDM 

- primární prevence 

financování těchto 

služeb v Kadani 

b) zaplatit dojíždějící 

psychology a 

psychiatry 

CS 2 - veřejnost 
Eliminovat závadové 

chování dětí 

- TDM 

- domluva škol a pediatrů 

stran záškoláctví 

- asistenti prevence 

kriminality 

- volnočasové aktivity, 2x 

NZDM 

- tábory 

- primární prevence 

- TDM 

- domluva škol a pediatrů 

stran záškoláctví 

- asistenti prevence 

kriminality 

- více zpřístupnit  

volnočasové aktivity a 

službu NZDM – viz PS 

vzdělávání a volný čas 

- tábory 

- primární prevence 

 

 

Pocit bezpečí MP a PČR 

- obnovit veřejnou službu 

u MP (6 lidí) hřiště, 

pochůzky po sídlištích, 

okolí škol 

- APK – když by mohli 

být 4 - rozšířit na město 

(noc = PRU, den = 

Kadaň) (200 tis na osobu)  
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STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KADAŇ 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. oblast vzdělávání, volného času a rodiny 
 

Priorita 1.1 podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a 

vyrovnat šance dětí nastupujících povinnou školní docházku 
 

 

Hlavní cíl 1.1.1 alespoň 40 dětí z lokalit Prunéřov, sídliště B a Tušimice a sociálně slabých rodin z jiných částí 

Kadaně projde ročně minimálně jeden rok trvající předškolní přípravou 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.1.1.1  ročně navštěvuje 20 dětí předškolní kluby v Prunéřově a v Kadani (60 za tři roky) 

i. předškolní klub a rodičovské centrum běží z krajské dotace  
Leden 2016 Radka 

 

Kraj 

 

ii. předškolní klub a rodičovské centrum překlopeno do OPZ – 

zaměřeno na rodiče dětí, které navštěvují MŠ 
Červen 2016 Radka 

OPZ  

iii. projekt je realizován Leden 2017 Radka OPZ  

1.1.1.2  6 dětí ročně pravidelně navštěvuje MŠ 
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i. děti projdou předškolními kluby Radky - běží z krajské 

dotace a dotace města 
Leden 2016 Radka Kraj  

ii. Radka doprovází rodiče s dětmi na dny exkurze a k zápisům průběžně Radka OPZ  

iii. TP a SAS motivuje rodiče a doprovází je s dětmi na dny 

otevřených dveří a k zápisům 
průběžně Radka, Město OPZ  

1.1.1.3  15 dětí ročně se připravuje na ZŠ v přípravných třídách 

i. TP a SAS informuje rodiče o možnosti využít přípravné 

třídy 

1.pololetí  

 škol. roku 
Radka, Město OPZ  

ii. PPP informuje rodiče o možnosti využít přípravné třídy 
1.pololetí 

škol. roku 
PPP   

 

Hlavní cíl 1.1.2  jednotlivá předškolní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními službami 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.1.2.1  práce s dětmi je doprovozena prací v terénu v rodině (SAS) 

i. Radka nabídne práci s rodinou mateřským školám Od 2016 Radka   

ii.   MŠ je v případě potřeby využívají  Od 2016 MŠ   

1.1.2.2  2x ročně bude rodičům dětí z předškolních klubů představeno prostředí MŠ 

i. Aktivita je součástí projektu „Rosteme spolu“ 
Leden 2016 Radka Norské fondy   

ii. Projekt je podán do OPZ Červen 2016 Radka   

iii. Projekt je realizován z OPZ Leden 2017 Radka   
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Priorita 1.2 zajistit úspěch dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v hlavním 

vzdělávacím proudu na základní škole 

 
 

Hlavní cíl 1.2.1 míra dětí ze SVL vzdělávajících se mimo hlavní vzdělávací program se sníží o 20% 
 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.2.1.1 od ledna 2016 se 40 dětí ročně připravuje na školu v programech zaměřených na podporu při přípravě do školy v NZDM 

i. Služba je poskytována do června 2016 z krajské dotace  Leden 2016 Světlo Kraj  

ii. je podán projekt do OPZ na zajištění sociálních služeb – zde 

NZDM 
Duben 2016 Světlo   

iii. služby jsou poskytovány z OPZ 
Červenec 

2016 
Světlo OPZ  

1.2.1.2 od ledna 2016 se 18 dětí ročně připravuje na školu v programech zaměřených na podporu při přípravě do školy v rodinách (10 

v programu ŠP, 8 v SAS) 

i. služby jsou poskytovány do prosince 2016 z krajské dotace Leden 2016 Radka Kraj   

ii. je podán projekt do OPZ na zajištění sociálních služeb – zde 

SAS 
Červen 2016 Radka  

 

iii. služby jsou poskytovány z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

iv. dobrovolnický program školní přípravy je součástí projektu 

„Rosteme spolu“ 

Do dubna 

2016 
Radka Norské fondy  

 

v. projekt je realizován z MV Květen 2016 Radka MV  

1.2.1. od září 2017 je ročně podpořeno 120 dětí doučováním ve školách 

i. podpora doučování je součástí šablon MŠMT  Červen 2016 školy, ASZ   

ii. projekt je realizován přes šablony MŠMT Leden 2017 školy, ASZ Šablony  
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MŠMT 

 
 

1.2.2  ZŠ a SŠ mají vytvořeny vhodné podmínky pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost Zdroje plnění 

1.2.2.1 od září 2017 působí na běžných ZŠ v Kadani 14 asistentů pedagoga pro děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 

i. asistenti pedagoga jsou součástí šablon MŠMT Červen 2016 školy,ASZ   

ii. projekt je realizován přes šablony MŠMT Leden 2017 školy, ASZ 
Šablony 

MŠMT 

 

1.2.2.2 na SŠ AGT působí od roku 2017 2 asistenti pedagoga 

i. asistenti pedagoga jsou součástí součástí šablon MŠMT Červen 2016 škola, ASZ   

ii. projekt je realizován přes šablony MŠMT Leden 2017 škola, ASZ 
Šablony 

MŠMT 

 

1.2.2.3 od ledna 2017 působí pro kadaňské základní školy a SŠ AGT  sdílený 1 školní psycholog 

i. školní psycholog je součástí šablon MŠMT Červen 2016 školy, ASZ   

ii. projekt je realizován přes šablony MŠMT Leden 2017 školy, ASZ 
Šablony 

MŠMT 

 

1.2.2.4 od září 2017 působí na kadaňských základních školách logopedičtí preventisté v rozsahu 20 h na jednu ZŠ měsíčně 

i. logopedičtí preventisté jsou součástí šablon MŠMT Červen 2016 školy, ASZ   

ii. projekt je realizován přes šablony MŠMT Leden 2017 školy, ASZ 
Šablony 

MŠMT 

 

1.2.2.5 od 2016 je zajištěno pokračování sociálních služeb v terénu a jejich spolupráce se školami 

i. projekty na sociální služby jsou podány Jaro 2016 Město a NNO   

ii. sociální služby jsou poskytovány Léto 2016 Město a NNO OPZ  
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Priorita 1.3 zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání 

(připravit děti a mládež na trh práce) 
 

Hlavní cíl 1.3.1  70% dětí pokračuje od roku 2016 ročně po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na 

středním stupni 

SPECIFICKÉ CÍLE /  KROKY  termín zodpovědnost Zdroje plnění 

1.3.1.1 od ledna 2016 je zaveden pro školy a NZDM program zvyšování finanční gramotnosti 

i. program zvyšování finanční gramotnosti je součástí činnosti 

NZDM -realizováno do července 2016 z krajské dotace 
Leden 2016 Světlo Kraj  

 

ii. zvyšování finanční gramotnosti je součástí projektu NZDM do 

OPZ 
Duben 2016 Světlo  

 

iii. projekt je realizován z OPZ 
Červenec 

2016 
Světlo, školy OPZ 

 

1.3.1.2 od ledna 2016 je zajištěna podpora potenciálních středoškoláků včetně práce s jejich rodiči 

i. program Chci studovat je součástí činnosti NZDM -

realizováno do září 2016 z krajské dotace 
Leden 2016 Světlo  Kraj  

 

ii. program Chci studovat je součástí projektu Kariérové 

poradenství do OPZ 
Květen 2016 Světlo  

 

iii. projekt je realizován z OPZ Září 2016 Světlo OPZ  

 

Hlavní cíl 1.3.2 50% dětí ze SVL studujících střední školu ji zdárně dokončí 
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SPECIFICKÉ CÍLE  / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.3.2.1 od ledna 2016 je 10 středoškoláků ročně podpořeno programy zaměřených na podporu při přípravě do školy v rodinách v NZDM 

i. program je součástí činnosti NZDM -realizováno do 

září 2016 z krajské dotace 
Leden 2016 Světlo Kraj   

ii. program je součástí projektu Kariérové poradenství a 

projekt je podán do OPZ 
Květen 2016 Světlo   

iii. služby jsou realizovány z OPZ Září 2016 Světlo OPZ  

1.3.2.2 od ledna 2016 je zajištěna podpora středoškoláků včetně práce s jejich rodiči 

i. program Chci studovat je součástí činnosti NZDM -

realizováno do září 2016 z krajské dotace 
Leden 2016 Světlo Kraj   

ii. i. program Chci studovat je součástí projektu 

Kariérové poradenství do OPZ 
Květen 2016 Světlo   

iii. projekt je realizován z OPZ Září 2016 Světlo OPZ  

1.3.2.3 od září 2016 využívají 2 středoškoláci ročně dostupné stipendijní programy 

i. Světlo informuje rodiče středoškoláků o stipendijních 

programech 
vždy jaro/léto Světlo  

 

ii. v případě potřeby jsou stipendia vyřízena Světlem dle školního 

roku 
Světlo  

 

 
Hlavní cíl 1.3.3  od roku 2016 nalezne ročně 10% dětí, které dokončí SŠ, do konce daného roku práci nebo bude 

vykonávat praxi 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.3.3.1 je ukotvena spolupráce středních škol (SŠAGT) a zaměstnavatelů v průběhu studia a studenti 3.ročníku E-oborů vykonávají 

praxi u perspektivních zaměstnavatelů 

i. smlouvy jsou uzavírány od školního roku 2015/16 pro 

3. ročník zednického E-oboru 
Červen 2015 SŠ AGT 

  

1.3.3.2 od poloviny 2016 nalezne 1 absolvent ročně práci v sociálních podnicích 

i. jsou podány projekty na sociální podnikání do OPZ  Březen 2016 Jan Hudák   
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ii. sociální podniky jsou otevřeny/rozšířeny Září 2016 Jan Hudák OPZ  

1.3.3.3 10 absolventů je ročně zaměstnáno prostřednictvím veřejných zakázek města s podmínkou 10% 

i. Podmínka 10% je vyzkoušena pilotně na dlouhodobě 

nezaměstnaných 
2014 Město 

  

ii. Je rozšířená o absolventy a včleněna do Zásad zadávání 

veřejných zakázek 
2014 Město 

  

iii. Podmínka je uplatňována Od 2015 Město   

 

Priorita 1.4  Zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času 
 

Hlavní cíl 1.4.1 od ledna 2016 se 10 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní 

pravidelných bezplatných volnočasových a zájmových aktivit 

SPECIFICKÉ CÍLE  / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.4.1.1  10 dětí ročně navštěvuje kroužky Radky pod sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi 

i. Služba je poskytována z krajské dotace Leden 2016 Radka Kraj   

ii. Je podán projekt na SAS Červen 2016 Radka   

iii. Služba je poskytována z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

 

1.4.2 od září 2016 se 27 sociálně znevýhodněných žáků ročně účastní pravidelných placených volnočasových a 

zájmových aktivit 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost Zdroje plnění 

1.4.2.1  5 dětí ročně navštěvuje kroužky DDM 

i. kroužky DDM jsou propagovány průběžně 
ZŠ, Radka, Město, 

Světlo, DDM 

  

ii. pracovníci služeb doprovodí děti na dny otevřených 

dveří DDM 
průběžně Radka, Světlo, Město 
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iii. v případě potřeby DDM odpustí platby rodičům v HN  

(průběžně, nebo uhrazeno z ÚP z MOP nebo 

sponzorský příspěvek) 
průběžně Město 

  

1.4.2.2  2 děti ročně navštěvují sportovní a zájmové oddíly 

i. od ledna 2016 pokračuje pouliční liga, z níž se rekrutují 

noví sportovci 
Leden 2016 Světlo   

ii. je pracováno s rodiči vybraných dětí v terénu  v 

NZDM, SAS a TP 
Leden 2016 Světlo, Město, Radka OPZ  

iii. oddíly jsou propagovány průběžně 
ZŠ, Radka, Město, 

Světlo 
  

iv. ÚP poskytne MOP na potřebné vybavení 
průběžně ÚP   

v. Oddíly v případě potřeby odpustí nebo sníží platby 

(v individuálních případech nebo uhrazeno z ÚP 

z MOP nebo sponzorský příspěvek) 
průběžně ÚP a oddíly   

1.4.2.3  20 dětí ročně navštěvuje kroužky školního klubu 

i. kroužky jsou propagovány průběžně ZŠ   

ii. podpora školy v terénu prostřednictvím služeb průběžně Radka, Město, Světlo OPZ  

 
 

Hlavní cíl 1.4.3  od ledna 2016 je 100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně klientelou NZDM 

SPECIFICKÉ CÍLE  / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.4.3.1 od ledna 2016 je zajištěno pokračování NZDM v Prunéřově a NZDM v Kadani 

i. služby jsou realizovány z krajské dotace a dotace města Leden 2016 Světlo Kraj, město  

ii. projekty jsou podány do OPZ Duben 2016 Světlo   

iii. služby jsou realizovány z OPZ Červenec 2016 Světlo OPZ  
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Hlavní cíl 1.4.4 od roku 2016 se 150 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní nárazových 

aktivit 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.4.4.1 50 dětí se každoročně zapojí do pouliční ligy v malé kopané jako FČ sociální služby NZDM 

i. projekty jsou podány do OPZ Duben 2016 Světlo   

ii. Liga je hrána Jaro 2016 Světlo OPZ  

1.4.4.2 ročně proběhne s účastí 100 dětí 10 jednorázových kulturních a osvětových akcí 

i. běží každoročně průběžně KZK, Světlo, školy   

1.4.4.3 ročně proběhnou s účastí 10 dětí 2 předváděcí akce ve spolupráci se SŠ (kadeřnice, atp.) 

i. školy a NZDM požádají SŠ, ta přijde průběžně Školy, Světlo   

 

Hlavní cíl 1.4.5  k 35 dětem ročně (20 v NZDM a 15 v Pět P) je od ledna 2016 přivedeno 25 vzorů z řad 

vrstevníků 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.4.5.1  10 dětí z řad starších dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí působí jako peeři v NZDM  

i. služby jsou realizovány jako součást činnosti NZDM 

z krajské dotace 

Leden 2016 Světlo Kraj   

ii. projekty jsou podány do OPZ Únor 2016 Světlo   

iii. služby jsou realizovány z OPZ Červenec 2016 Světlo OPZ  

1.4.5.2 15 dětí ročně z řad majority působí jako peeři v programu Pět P 

i. program Pět P je součástí projektu MV 
Leden 2016 Radka MV 

 

ii. projekt je podán do OPVVV Říjen 2016 Radka   

iii. projekt je realizován z OPVVV Leden 2017 Radka OPVVV  
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Priorita 1.5  Připravit mladé lidi na svět dospělosti a zabránit jejich předčasnému vstupu do něj 

 
Hlavní cíl 1.5.1  70 dětí a mládeže je ročně od roku 2016 vybaveno informacemi proti neplánovanému 

těhotenství a dovednostmi nezbytnými pro rodinný život 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.5.1.1 od ledna 2016 je zabezpečena osvěta a nácvik v NZDM 

i. projekty jsou podány do OPZ Duben 2016 Město, Světlo   

ii. Služby jsou realizovány Léto 2016 Město, Světlo OPZ  

 

 

Hlavní cíl 1.5.2   600 dětem za 3 roky je od roku 2016 zvyšována finanční gramotnost 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.5.2.1 od ledna 2016 je spuštěn speciální program zvyšování finanční gramotnosti pro základní a střední školy a NZDM sloučený 

s programem všeobecné primární prevence 

i. program je součástí činnosti NZDM z krajské dotace Leden 2016 Světlo, školy Kraj   

ii. program je součástí projektu Kariérové poradenství v 

OPVVV 
podzim 2016 Světlo, školy  

 

iii. projekt je realizován z OPVVV Leden 2016 Město, školy OPVVV  

 

 

Priorita 1.6  posílit rodičovské kompetence v sociálně vyloučených rodinách 
 

Hlavní cíl 1.6.1  120 rodičů je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

1.6.1.1 od ledna 2016 je zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 60 rodin s dětmi v celém městě  

i. služba je poskytována z krajské dotace Leden 2016 Radka Kraj   

ii. je podán projekt na SAS Červen 2016 Radka   
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iii. služba je poskytována z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

1.6.1.2 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Prunéřov  

i. Rodičovské centrum je zajištěno z krajské dotace a 

dotace města 
Leden 2016 Radka Kraj, město  

ii. Rodičovské centrum je součástí projektu do OPZ Červen 2016 Radka   

iii. Projekt je realizován z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

1.6.1.3 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Kadaň 

i. Rodičovské centrum je zajištěno z krajské dotace a 

dotace města 
Leden 2016 Radka Kraj, město   

ii. Rodičovské centrum je součástí projektu do OPZ 
Červen 2016 Radka   

iii. Projekt je realizován z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

1.6.1.4 od ledna 2016 je 18 rodičů ročně přítomno programu zaměřených na podporu při přípravě do školy v rodinách (10 ročně 

z programu ŠP v OPVVV + 8 v rámci SAS) 

i. služby jsou poskytovány z krajské dotace 
Leden 2016 Radka Kraj  

 

ii. je podán projekt do OPZ na zajištění sociálních služeb 

– zde SAS 
Červen 2016 Radka  

 

iii. služby jsou poskytovány z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

iv. dobrovolnický program školní přípravy je součástí 

projektu „Rosteme spolu“ 
Do října 2016 Radka Norské fondy 

 

v. projekt je realizován z OPVVV Leden 2017 Radka OPZ  

1.6.1.5 od ledna 2016 je zajištěno poskytování terénních programů pro 80 osob v celém městě ročně 

i. Služba je poskytována z krajské dotace Leden 2016 Město Kraj   

ii. Projekt je podán do OPZ Prosinec 2015 Město   
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iii. Služba je poskytována z OPZ Květen 2016 Město OPZ  

1.6.1.6 od ledna 2016 je podpořeno 5 rodičů ročně v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy  

i. služby poradny jsou propagovány v terénu 

prostřednictvím SAS, TP a OSPOD 
průběžně Radka Město, Poradna   

ii. je podána žádost na rok 2016 – státní dotace KÚ 

Ústeckého kraje 
Podzim 2015 Poradna, ASZ   

iii. služba je poskytována z krajské dotace a dotace města 
Leden 2016 Poradna Kraj, město  

 

 

2. oblast zaměstnávání 
 

Priorita 2.1 vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými pro vstup na 

legální trh práce  
 

 

Hlavní cíl 2.1.1  80 osob ročně je od r.2016 připraveno na pracovní trh prostřednictvím dotovaných forem 

zaměstnání (VPP, SP, SÚPM) 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.1.1.1  51 osob ročně vykonává VPP u města, MěSSS, TS, ve školách, u MP, v Radce, ve Světle, v Radušce, v KZK 

a) 20 osob ročně vykonává VPP u města 

b) 10 osob ročně vykonává VPP u Světla 

c) 1 osoba ročně vykonává VPP v Radce 

d) 4 osoby ročně vykonávají VPP v MěSSS  

e) 5 osob ročně vykonává VPP v KZK 
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f) 3 osoby ročně vykonávají VPP v Radušce 

g) 4 osob ročně vykonávají VPP v Naději 

h) 1 osoba ročně vykonává VPP na Gymnázium Kadaň 

i) 3 osoby ročně vykonávají VPP na ZŠ 

i. Žadatelé o VPP se obrátí na oddělení trhu práce KoP Chomutov průběžně žadatelé   

ii. Pracovníci VPP jsou zaměstnáni na 12 měsíců v cyklech Žadatelé, ÚPČR ÚPČR  

iii.  Po 12 měsících jsou pracovníci vyměněni jinými osobami na VPP, 

nejlepším z končících je nabídnut pracovní poměr 
v cyklech žadatelé 

  

2.1.1.2  9 osob je zaměstnáno v sociálním podniku 

i. jsou podány projektové žádosti do OPZ  Květen 2016 Jan Hudák,ASZ   

ii. SP jsou otevřeny/rozšířeny Leden 2017 Jan Hudák OPZ  

Hlavní cíl 2.1.2 alespoň 69 osob ročně je od r.2016 připraveno na pracovní trh prostřednictvím vykonání praxe 
 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.1.2.1 30 osob ročně vykonává praxi prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP 

i. je vyhlášena výzva pro Krajské ÚP Červenec 2015 MPSV   

ii. je vyjednáno zapojení (partneři, dodavatelé, spolupracující 

organizace, zaměstnavatelé) členů LP Kadaň v RIP ÚK 
Srpen 2015 

ÚPČR KoP 

Kadaň, ASZ 
 

 

iii. projekt je ve spolupráci s členy LP Kadaň realizován Červen 2016 ÚPČR KrP Ústí  OPZ  

2.1.2.2 4 osoby ročně vykonávají praxi u NNO díky projektu MPSV „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 

Severozápad“ 

a) 2 osoby vykonávají praxi v o.s. Světlo  

b) 2 osoby vykonávají praxi v RADKA o.s. 

 

i. Zaměstnavatelé se obrátí na chomutovský KoP Červen 2016 Radka, Světlo   

ii. Zaměstnavatelé si vyberou osoby z evidence Podzim 2016 Radka, Světlo   
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iii. Osoby jsou zaměstnány, případně předtím rekvalifikovány Leden 2017 Radka, Světlo OPZ  

2.1.2.3  10 osob ročně vykonává praxi v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 

2.1.2.4  5 osob ročně vykonává praxi prostřednictvím projektů NNO 

i. Jsou podány projekty do OPZ 2.1 a 1.1 Červen 2016 Radka   

ii. Projekty jsou realizovány Leden 2017 Radka OPZ  

2.1.2.5 10 osob ročně získává praxi díky podmínce 10% 

Viz oblast vzdělávání SC 1.3.3.3 

 

Hlavní cíl 2.1.3  od roku 2016 je 145 osob ročně připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.1.3.1  30 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v regionálních individuálních projektech ÚP 

i. je vyhlášena výzva pro Krajské ÚP Červenec 2015 MPSV   

ii. je vyjednáno zapojení (partneři, dodavatelé, spolupracující 

organizace, zaměstnavatelé) členů LP Kadaň v RIP ÚK 
Srpen 2015 

ÚPČR KoP 

Kadaň, ASZ 
  

iii. projekt je ve spolupráci s členy LP Kadaň realizován Leden 2016 
ÚPČR KrP Ústí 

n/L 
OPZ  

2.1.3.2  25 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v projektech NNO  

i. Jsou podány projekty do OPZ 2.1 a 1.1 Červen 2016 Radka   

ii. Projekty jsou realizovány Leden 2017 Radka OPZ  

2.1.3.3  40 osob ročně  je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v Job klubech ÚP  

2.1.3.4  50 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi díky sociálním službám (SAS, TP, NZDM) 

i. z IPO a následně krajských dotací je zabezpečeno poskytování Do konce 2015 Radka, Světlo OPLZZ, Kraj  



 62 

služeb do konce 2015 

ii. poskytovatelé si podají projektové žádosti do OPZ Jaro 2016 Radka, Světlo   

iii. služby jsou poskytovány v potřebné míře další tři roky Léto 2016 Radka, Světlo OPZ  

iv. pracovní poradenství pro klienty služeb je vykazováno v 

dokumentaci služby 
Od ledna 2017 Radka, Světlo OPZ  

 

 

Priorita 2.2 kvalifikovat dlouhodobě nezaměstnané pro konkrétní pracovní pozice  
 
 

Hlavní cíl 2.2.1  50 osob ročně získá kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačních kurzů 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.2.1.1  50 osob ročně se rekvalifikuje prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP 

i. je vyhlášena výzva pro Krajské ÚP Červenec 2015 MPSV   

ii. je vyjednáno zapojení (partneři, dodavatelé, spolupracující 

organizace, zaměstnavatelé) členů LP Kadaň v RIP ÚK 
Léto 2016 

ÚPČR KoP Kadaň, 

ASZ 
  

iii. projekt je ve spolupráci s členy LP Kadaň realizován Podzim 2016 ÚPČR KrP Ústí  OPZ  

2.2.1.2  10 osob se do roku 2018 rekvalifikuje prostřednictvím projektů NNO 

i. NNO podají zaměstnanostní projekt do OPZ 1.1 Podzim 2015 Radka, Světlo   

ii. Projekt je realizován Leden 2017 Radka, Světlo OPZ  

 
Hlavní cíl 2.2.2  10 osob ročně získá od roku 2016 kvalifikaci prostřednictvím návratu z evidence do školních 

lavic 
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SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.2.2.1 díky sociálním službám NZDM a TP a programu Chci studovat je ve spolupráci s ÚP a SŠAGT vráceno do školních lavic ročně 5 osob 

i. Program běží jako fakultativní činnost NZDM Do patra Do konce 2015 Světlo OPLZZ  

ii. Program běží jako fakultativní činnost NZDM Do patra Do srpna 2016 Světlo Kraj  

iii. Program Chci studovat je součástí projektu Kariérové 

poradentsví v OPZ 
Květen 2016 Světlo   

iv. Projekt je realizován z OPZ Září 2016 Světlo OPZ  

2.2.2.2  díky pracovně poradenským projektům je ve spolupráci s ÚP a SŠAGT ročně vráceno do školních lavic 5 osob 

i. Jsou realizovány regionální individuální projekty krajského ÚP 

ve spolupráci s místními partnery v OPZ 1.1 
Od ledna 2016 ÚP+ASZ OPZ  

ii. Je realizován pracovně poradenský projekt NNO do OPZ 2.1 Od ledna 2016 Radka OPZ  

iii. Jsou realizovány zaměstnanostní projekty NNO v OPZ 1.1 Od ledna 2016 Radka, Světlo OPZ  

 

 

Priorita 2.3 nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce  
 

Hlavní cíl 2.3.1  do 2017 jsou vytvořeny podmínky vhodné pro zaměstnávání místních lidí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.3.1.1  od  1.1.2015 je zadávání veřejných zakázek s podmínkou 10% ve směrnici města  

Viz oblast vzdělávání SC 1.3.3.3 

2.3.1.2 od 1.1.2016 město sníží daň z nemovitosti 
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i. Je schválena vyhláška ZM Červen 2015 Město   

ii. Vyhláška vstupuje v platnost Leden 2016 Město   

2.3.1.3  do září 2015  je uzavřena dohoda mezi SŠGAT a regionálními zaměstnavateli o podpoře a následném zaměstnání vybraných žáků 

(nejen) z E- oborů 

i. smlouvy jsou uzavírány od školního roku 2015/16 pro 3. ročník 

zednického E-oboru SŠ AGT 
Září 2015 SŠ AGT  

 

2.3.2 od roku 2016 do roku 2018 je ročně zaměstnáno z řad obtížně zaměstnatelných obyvatel Kadaně 131 osob 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

2.3.2.1  30 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech ÚP  

i. je vyhlášena výzva pro Krajské ÚP 
Červenec 

2015 
MPSV   

ii. je vyjednáno zapojení (partneři, dodavatelé, spolupracující 

organizace, zaměstnavatelé) členů LP Kadaň v RIP ÚK 
Srpen 2015 

ÚPČR KoP 

Kadaň, ASZ 
  

iii. projekt je ve spolupráci s členy LP Kadaň realizován Jaro 2016 
ÚPČR KrP Ústí 

n/L 
OPZ  

2.3.2.2  15 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím veřejně prospěšných prací v projektech NNO 

i. NNO podají zaměstnanostní projekt do OPZ 1.1 Podzim 2015 Radka   

ii. Projekt je realizován Září 2016 Radka OPZ  

2.3.2.3  20 osob je ročně zaměstnáno na VPP města 

2.3.2.4  12 osob (dlouhodobě nezaměstnaných + absolventů) je ročně zaměstnáno prostřednictvím veřejných zakázek města s podmínkou 10% 

Viz oblast vzdělávání SC 1.3.3.3 

2.3.2.5  9 osob je zaměstnáno v sociální firmě 
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i. jsou podány projektové žádosti do OPZ  Květen 2016 Jan Hudák   

ii. sociální firmy jsou otevřeny/rozšířeny Září 2016 Jan Hudák OPZ  

2.3.2.6  10 osob je ročně zaměstnáno pod městem jako APK, domovníci, správci.. 

i. do konce 2015 působí 4 APK z programu prevence kriminality 2015 Město MVČR  

ii. je podán tříletý projekt do OPZ Podzim 2015 Město   

iii. jsou vybráni APK Duben 2016 Město   

iv. APK začínají působit z OPZ Květen 2016 Město OPZ  

v. Pokračují domovníci na 167 a 377 průběžně Město Město  

vi. jsou vytipováni kandidáti na domovníka na 169 a na 265 Duben 2015 Město   

vii. je uskutečněna domovní schůze, na níž jsou vybráni noví 

domovníci 
Polovina 2015 Město   

viii. noví domovníci podepíší smlouvu s městem Léto 2015 Město Město  

2.3.2.7  5 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím programu spolupráce SŠAGT a zaměstnavatelů  

i. možnosti praxe u potencionálních zaměstnavatelů je projednána Červen 2015 SŠ AGT   

ii. smlouvy na realizaci praxe jsou uzavřeny Září 2015 SŠ AGT CV   

2.3.2.8  10 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím projektů na získávání praxe (RIPy) 

i. je vyhlášena výzva pro Krajské ÚP 
Červenec 

2015 
MPSV   

ii. je vyjednáno zapojení (partneři, dodavatelé, spolupracující 

organizace, zaměstnavatelé) členů LP Kadaň v RIP ÚK 
Srpen 2015 

ÚPČR KoP 

Kadaň, ASZ 
  

iii. projekt je ve spolupráci s členy LP Kadaň realizován Leden 2016 
ÚPČR KrP Ústí 

n/L 
OPZ  



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. oblast bydlení 
 

Priorita 3.1 zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (v lokalitě 

Prunéřov) 
 

Hlavní cíl 3.1.1 Do roku 2018 nebude v Kadani víc než 60 substandardních bytů 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.1.1.1  do konce roku 2017 má každý nájemce na č.p. 167 a na č.p.265 v Prunéřově své WC a nadále jsou dle zásluh průběžně 

prováděny částečné úpravy bytů 

i. je hotov projekt na čp. 167 Polovina 2015 Město  Město  

ii. firmou a VPP je provedena rekonstrukce WC na čp. 167 Konec 2016 Město Město  

iii. je hotov projekt na čp. 265 na rekonstrukci WC Konec 2016 Město Město  
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iv. firmou a VPP je provedena rekonstrukce WC na čp. 265 Konec 2017 Město  Město  

3.1.1.2 do konce 2018 je rekonstruován dům č.p. 377 v Prunéřově  

varianta a) dotace IROP  

i. je podán investiční projekt Konec 2016 Město    

ii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu Konec 2016 Město IROP  

iii. je vysoutěžena stavební firma Konec 2017 Město   

iv. objekt je rekonstruován Polovina 2018 Město IROP  

varianta b) dotace MMR  

i. jeho hotov stavební projekt Konec 2017 Město   

ii. je podán projekt Začátek 2018 Město   

iii. je vysoutěžena stavební firma Květen 2018 Město   

iv. objekt je rekonstruován Konec 2018 Město MMR  

3.1.1.3 do konce 2018 je rekonstruováno 6 bytů v č. p. 167 v Prunéřově 

varianta a) dotace IROP 
 

 

  

v. je podán investiční projekt Konec 2016 Město    

vi. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu Konec 2016 Město IROP  

vii. je vysoutěžena stavební firma Konec 2017 Město   

viii. objekt je rekonstruován Polovina 2018 Město IROP  

varianta b) dotace MMR     

i. je hotov stavební projekt 

 

 

červenec 2016  Město   
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ii. je podán projekt 

 
září 2016 Město   

iii. je vysoutěžena stavební firma 

 
2017 Město   

iv. objekt je rekonstruován 

 
2017-18 Město IROP  

 

 

Hlavní cíl 3.1.2 Do konce roku 2018 je zvelebeno okolí domů v Prunéřově  

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.1.2.1  do konce roku 2016 je okolí domu č.p. 169 osazeno posezením a herními prvky 

prostředky města  

i. je zpracován projekt osazení a rozmístění prvků Červen 2016 Město   

ii. jsou vybrány a renovovány herní prvky z města Listopad 2016 Město   

iii. VPP a brigádníci provedou terénní úpravy a osadí plochu prvky 

a lavičkami 
Listopad 2016 Město Město  

3.1.2.2  podle potřeby je prováděna úprava ploch u domů č.p. 377, 265 a 169 za účelem parkování 

bez projektu  

i. pro 169 je využita zámková dlažba z Kadaně Polovina 2015 Město   

ii. dlažba je položena studenty SŠAGT s pomocí VPP Polovina 2015 Město   

iii. pro úpravu 377 a 265 je využit recyklát z Kadaně Konec 2017 Město Město  

3.1.2.3  po projednání s vlastníkem pozemků je vystavěn chodník s osvětlením mezi přední a zadní částí Prunéřova 

svépomocí  

i. stavba chodníku je projednána s majitelem pozemku Konec 2015 Město   

ii. je k dispozici materiál – zámková dlažba Březen 2016 Město   
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iii. chodník je vystavěn studenty SŠAGT s pomocí VPP Duben 2016 Město   

iv. je podán projekt do prevence kriminality na osvětlení chodníku Únor 2017 Město   

v. chodník je osvětlen Konec 2018 Město MVČR  

Hlavní cíl 3.1.3 obyvatelé Prunéřova se podílejí na zvyšování kvality bydlení v lokalitě 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.1.3.1  v následujících letech pokračují domovníci v domech č.p. 167, 377 a 265, od poloviny 2015 pracuje nový domovník na 169 

i. jsou vytipováni kandidáti na domovníka na čp. 169 a na 265 Polovina 2015 Město   

ii. je uskutečněna domovní schůze, na níž jsou vybráni noví 

domovníci 
Polovina 2015 Město   

iii. noví domovníci podepíší smlouvu s městem Léto 2015 Město   

3.1.3.2  do konce 2016 jsou na domy instalovány záznamové vchodové kamery 

z rozpočtu města  

i. pilotně je kamera instalována na č.p.167 Polovina 2016 Město Město  

ii. přínos kamery je vyhodnocen Konec  2016 Město   

iii. podle výstupů z ii. jsou nebo nejsou osazeny kamerami další 

vchody 
Jaro 2017 Město   

iv. přínos kamer je 1x ročně hodnocen ročně Město   

3.1.3.3  od dubna 2016 disponuje městská policie 8 asistenty prevence kriminality 

Viz oblast zaměstnávání SC 2.3.2.6   
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3.1.3.4  alespoň 1x za 1/2 roku jsou pořádány domovní schůze (pozn: participace nájemníků na správě domu) 

i. schůze jsou svolávány OSVaZ Průběžně Město   

ii. nájemníci jsou zpraveni TSP města Průběžně Město   

iii. schůze jsou řízeny facilitátorem a je z nich pořizován zápis Průběžně Město   

 

Priorita 3.2 Vytvoření prostupného bydlení v Prunéřově  a příprava obyvatel na bydlení v Kadani 
 

Hlavní cíl 3.2.1 do začátku 2018 je rozšířeno tréninkové (vstupní) bydlení 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.2.1.1  do poloviny 2016 jsou existující Zásady a metodika přidělování a užívání bytů doplněny o prostupné bydlení 

i. v Prunéřově na čp. 167 a 265 jsou vyhrazeny byty pro sestup Duben 2016 Město   

ii. PS bydlení se podílí na návrhu prostupného bydlení v Zásadách 

města pro hospodaření s byty 
Duben 2016 Město,ASZ   

iii. Zásady města pro hospodaření s byty s prostupným bydlením jsou 

schváleny ZM   
Červen 2016 Město   

iv. Prostupné bydlení je aktualizováno ve strategickém plánu města  Prosinec 2016 Město   

3.2.1.2 od poloviny 2015 je provozováno tréninkové bydlení na č.p. 169 v Prunéřově v počtu 10 bytů 

i. jsou vybráni nájemci Duben 2015 Město   

ii. jsou uzavřeny nájemní smlouvy s nájemníky spolupracujícími  s 

TP nebo SAS 
Květen 2015 Město, Radka   

iii. nájemcům na čp. 169 jsou poskytovány služby SAS a TP Květen 2015 Město, Radka OPLZZ, OPZ  
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3.2.1.3  od ledna 2016 je zabezpečeno pokračování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů, odborného 

sociálního poradenství 

i. je podána projektová žádost na zajištění pokračování sociálních 

služeb do OPZ 
Podzim 2015 

Město, Radka, 

Naděje, ASZ 
  

ii. služby jsou poskytovány Léto 2016 
Město, Radka, 

Naděje 
OPZ  

3.2.1.4  do konce 2018 je v Prunéřově na č.p. 377 vytvořeno 5-10 bytů pro tréninkový stupeň v návaznosti na sociální bydlení 

varianta a)dotace IROP  

i. je podán investiční projekt Konec 2016 Město, ASZ   

ii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu Konec 2016 Město IROP  

iii. je vysoutěžena stavební firma Konec  2017 Město   

iv. objekt je rekonstruován Polovina 2018 Město IROP  

varianta b)dotace MMR  

i. je hotov stavební projekt Konec 2017 Město   

ii. je podán projekt Začátek 2018 Město   

iii. je vysoutěžena stavební firma Květen 2018 Město   

iv. objekt je rekonstruován Konec 2018 Město MMR  

Hlavní cíl 3.2.2 od poloviny 2016 navazuje na tréninkové bydlení, bydlení podporované/s asistencí v objemu 1-2 

městských bytů v Kadani ročně 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost Zdroje plnění 

3.2.2.1  do poloviny 2016 existují pravidla přidělení a užívání těchto bytů 

Viz oblast bydlení SC 3.2.1.1   
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3.2.2.2 od roku 2017 jsou přidělovány byty s doprovodnou asistencí z bytového fondu města 

i. byty jsou přidělovány průběžně podle žádostí (z čp. 169 a 377) a 

podle volných kapacit 
Začátek 2017 Město   

ii. je zabezpečeno pokračování sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi, terénních programů, odborného sociálního 

poradenství 

Začátek 2017 
Radka, Naděje, 

Město, ASZ 
OPZ  

3.2.2.3 Je rekonstruováno 10 bytů v Kadani, ul. Golovinova 

i. je hotov stavební projekt 
Červenec 

2016 
Město   

ii. je podán projekt 
Září 2016

  
Město   

iii. je vysoutěžena stavební firma 2017 Město   

iv. byty jsou rekonstruovány 2017-18 Město IROP  

 

 

Priorita 3.3 zvýšit kvalitu života osob bez přístřeší a pokusit se je navrátit do společnosti 
 

Hlavní cíl 3.3.1 Od roku 2017 je v Kadani zachyceno sociálními službami a doprovodnými programy ročně 20 

osob bez přístřeší 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín zodpovědnost zdroje plnění 

3.3.1.1  od roku 2017 je zajištěno poskytování sociální služby nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

i. Je předložen projektový záměr na nízkoprahové denní centrum Červen 2015 Naděje   

ii. Služba je poskytována z krajské dotace / OPZ Rok 2017 Naděje   
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4. oblast bezpečí, zdraví a prevence sociálně patologických jevů 
 

 
  

Priorita 4.1 zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně (posílit pocit bezpečí) 
 
 

Hlavní cíl 4.1.1 pocit bezpečí v Kadani včetně Prunéřova a Tušimic se každým rokem zvyšuje 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.1.1.1 od dubna 2015 město zaměstnává 4 asistenty prevence kriminality a od ledna 2016 8 APK při Městské policii ročně 

Viz oblast zaměstnávání SC 2.3.2.6   

4.1.1.2 od obnovení VS využívá Městská policie 6 osob na veřejnou službu 

4.1.1.3 po projednání s vlastníkem pozemků je v lokalitě Prunéřov instalováno veřejné osvětlení spolu s výstavbou chodníku 

Viz oblast bydlení SC 3.1.2.3   

4.1.1.4  do konce 2016 jsou na domy instalovány záznamové vchodové kamery 

Viz oblast bydlení SC 3.1.3.2   
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Priorita 4.2 zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách 

(zdravé rodinné klima) 
 

Hlavní cíl 4.2.1 počet rodin, řešených SPOD, klesne od roku 2015 do roku 2018 o 10% 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.2.1.1  od začátku 2016 je pro celé město zajištěno poskytování služby SAS v objemu 4 pracovníků na 120 klientů ročně  

i. služba je poskytována z krajské dotace Leden 2016 Radka Kraj  

ii. projekt je podán do OPZ Červen 2016 Radka   

iii. služba je poskytována z OPZ Leden 2017 Radka OPZ  

4.2.1.2 od začátku 2016 je pro celé město zajištěno poskytování služby TP v objemu 4,2 soc. pracovníků na 80 klientů ročně  

Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.5 

4.2.1.3 od začátku 2016 je zajištěno pokračování Týmu pro děti a mládež jako platformy spolupráce OSPOD, NNO, škol, policie, 

pediatrů a dalších 

i. do poloviny 2015 běží program z OPLZZ 2015 Město   

ii. probíhá bez podpory  Do října 2016 Město     

iii. projekt na zajištění TDM je podán do OPZ Červen 2016 Město   

iv. TDM pokračuje z OPZ Prosinec 2016 Město OPZ  

4.2.1.4 od ledna 2016  je zajištěno konání případových a rodinných konferencí podle potřeby 

i. PK probíhají bez podpory  Leden 2016 Město   

ii. Projekt na zajištění konání PK a RK je podán do OPZ Červen 2016 Město   

iii. PK a RK jsou realizovány z OPZ Prosinec 2016 Město OPZ  
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4.2.1.5 od prosince 2016 je zajištěn dětský psychiatr a psycholog v potřebné míře (pro OSPOD) 

i. Je podán projekt do OPZ Červen 2016 Město   

ii. Služba je poskytována z OPZ  Prosinec 2016 Město OPZ  

4.2.1.6 od ledna 2016 je ročně poskytnuto poradenství 15 rodinám v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy 

i. služby poradny jsou propagovány v terénu prostřednictvím 

SAS, TP a OSPOD 
průběžně Radka, Město   

ii. je podána žádost na rok 2016 – státní dotace KÚ Ústeckého 

kraje 
Podzim 2015 Poradna   

iii. služba Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy je 

poskytována z krajské dotace a dotace města 
Leden 2016 Poradna Kraj, město  

 

 

Hlavní cíl 4.2.2  120 rodičů je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 
 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost Zdroje plnění 

4.2.2.1 od ledna 2016 je zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 60 rodin s dětmi v celém městě 

Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.1 

4.2.2.2 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Prunéřov 

Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.2 

4.2.2.3 od ledna 2016 je podpořeno ročně 10 rodičů v rodičovském centru Kadaň  

Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.3 

4.2.2.4 od ledna 2016 je 18 rodičů ročně přítomno programu doučování v rodinách (10 ročně z programu ŠP v OPVVV + 8 v rámci 

SAS) 
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Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.4 

4.2.2.5 od ledna 2016 je zajištěno poskytování terénních programů pro 80 osob v celém městě ročně 

Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.5 

4.2.2.6 od ledna 2016 je podpořeno 5 rodičů ročně v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy 

Viz oblast vzdělávání SC 1.6.1.6 

Priorita 4.3 předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl 
 

Hlavní cíl 4.3.1 u 200 dětí a mládežníků ročně jsou od roku 2016 učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání 

OPL 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.3.1.1 od ledna 2016 je zajištěn program primární prevence pro školy a NZDM, jímž je zasaženo 600 dětí za 3 roky 

Viz oblast vzdělávání SC 1.5.2.1 

4.3.1.2 od ledna 2016 je zajištěno poradenství 60 rodičům potenciálních uživatelů (a uživatelů) ročně (při 1 úvazku), včetně jeho zázemí 

mimo zázemí služeb pro uživatele (pozn. oddělit poradnu pro rodiče od K-centra) 

i. je podán projekt do OPZ Únor 2016 Světlo   

ii. služba je poskytována z OPZ 
Červenec 

2016 
Světlo OPZ  

4.3.1.3 od roku 2016 se ročně 147 dětí účastní volnočasových a zájmových aktivit nebo je klientelou NZDM 

viz oblast Vzdělávání a volný čas  

  
Hlavní cíl 4.3.2  k 35 dětem ročně (20 v NZDM a 15 v 5P) je od ledna 2016 přivedeno 25 vzorů z řad vrstevníků 

(10 v NZDM, 15 v 5P) 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 
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4.3.2.1  10 dětí z řad starších dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí působí jako peeři v NZDM 

i. služba je poskytována v rámci NZDM Leden 2016 Světlo Kraj   

ii. projekty jsou podány do OPZ Duben 2016 Světlo   

iii. služby jsou realizovány z OPZ Září 2016 Světlo OPZ  

4.3.2.2  15 dětí ročně z řad majority působí jako peeři v programu Pět P 

 Viz oblast vzdělávání SC 1.4.3.2 

 
 

Hlavní cíl 4.3.3  250 uživatelům ročně je od ledna 2016 dopomoženo k eliminaci následků rizikového chování 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.3.3.1 od ledna 2016 je zajištěna služba K-centrum v objemu 250 uživatelů ročně na 4 úvazky 

i. služba je poskytována z krajské dotace a dotace města průběžně Světlo Kraj, město  

4.3.3.2 je zajištěno poskytování drogových terénních programů v objemu 250 uživatelů za tři roky při 3 úvazcích  

i. služba je poskytována z krajské dotace a dotace města Leden 2016 Světlo Kraj, město   

ii. projekty jsou podány do OPZ Únor 2016 Světlo   

iii. služba je poskytována z OPZ 
Červenec 

2016 
Světlo OPZ  

4.3.3.3 je zajištěno poradenství 80 rodičům uživatelů včetně jeho zázemí mimo zázemí služeb pro uživatele 

i. služba je poskytována z krajské dotace Leden 2016 Světlo Kraj   

ii. projekty jsou podány do OPZ Únor 2016 Světlo   

iii. služba je poskytována z OPZ 
Červenec 

2016 
Světlo OPZ  

4.3.3.4 je zajištěno poradenství 50 abstinujícím  (součást poradny pro rodiče) 

i. služba je poskytována z krajské dotace Leden 2016 Světlo Kraj   
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ii. projekty jsou podány do OPZ Únor 2016 Světlo   

iii. služba je poskytována 
Červenec 

2016 
Světlo OPZ  

Priorita 4.4 snížit míru závadového chování dětí a mládeže (kriminalita, patologie, záškoláctví…) 
 

Hlavní cíl 4.4.1 míra závadového chování dětí a mládeže se sníží od ledna 2016 každoročně o 5 % 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost Zdroje plnění 

4.4.1.1 od ledna 2016 se zvyšuje se právní povědomí prostřednictvím programu pro NZDM a školy 

i. program je realizován v rámci prevence kriminality Leden 2016 Světlo MVČR  

ii. program je součástí projektu kariérové poradenství podaného  

do OPZ a OP VVV Světlem k prevenci 

Květen 

2016/podzim 

2016 

Světlo   

iii. projekt je realizován z OPZ / OP VVV 

Září 

2016/leden 

2017 

Světlo  
OPZ/OP 

VVV 
 

4.4.1.2 od ledna 2016 je zajištěno pokračování Týmu pro děti a mládež 

Viz oblast prevence soc.pat.jevy SC 4.2.1.3 

4.4.1.3  147 dětí a mládeže se účastní volnočasových aktivit a programu v NZDM 

viz oblast Vzdělávání a volný čas Průběžně financováno z kraje, OP VVV, OPZ 

4.4.1.4 od roku 2016 proběhnou ročně 4 tábory a víkendové pobyty pro 70 dětí 

i. tábory Města jsou realizovány z prevence kriminality 2016 Město MVČR  

ii. tábory jsou součást projektu na TDM do OPZ Červen 2016 Město   

iii. tábory jsou realizovány z OPZ 
Od prosince 

2016 
Město OPZ  

iv. tábory Světla a Radky jsou realizovány z prevence kriminality 2016 Světlo, Radka MVČR  

v. tábory Světla a Radky jsou FČ služeb NZDM a SAS součástí Červen 2016 Světlo, Radka   
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projektu do OPZ 

vi. tábory jsou jako FČ služeb pořádány z OPZ 
Od ledna 

2017 
Radka, Světlo OPZ  

Priorita 4.5  snížit dluhy nejen na nájemném a zamezit dalšímu zadlužování 
 

Hlavní cíl 4.5.1  600 dětí za 3roky je zasaženo programem zvyšování finanční gramotnosti 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.5.1.1 program zvyšování finanční gramotnosti je zaveden na školách a v NZDM 

Viz oblast vzdělávání SC 1.3.1.1 

 

Hlavní cíl 4.5.2  míra dlužnictví nájemníků s nájemní smlouvou na nájemném v městských bytech v Prunéřově 

se do roku 2018 sníží o 30% 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění 

4.5.2.1 od ledna 2016 je zajištěno pokračování služeb dluhové poradny 

i. dluhová poradna je realizována z krajských dotací Leden 2016 Naděje Kraj  

ii. je podán projekt na zajištění služby do OPZ 
Listopad 

2015 
Naděje   

iii. služba je poskytována z OPZ 
Červenec 

2016 
Naděje OPZ  

iv. ostatní služby (SAS a TP) odkazují klienty do dluhové 

poradny 
průběžně Radka, Město OPZ  

4.5.2.2 terénní programy komunikují s bytovou správou 

i. bytová správa předává TP informace o nájemnících průběžně Město   

ii. TP pomáhá s oddlužením a vyřizuje IZP, PnB a DnB průběžně Město OPZ  

4.3.2.3 nájemníci jsou motivováni oddlužit se benefity v oblasti bydlení 
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Benefity již stanoveny a uplatňovány (lina, dveře, okna, dům 

169), další se chystají v podobě případných rekonstrukcí domu 

377 a 265 (viz oblast Bydlení) 

 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

 
5P Program o.s. Radka Pět P - Přátelství, Podpora, Prevence, Péče a Pomoc –

dětem ve věku 8 – 15 let 

AMOS Střední odborná škola služeb a střední odborné učiliště Kadaň 

AP Asistent pedagoga 

APK Asistent prevence kriminality 

APZ aktivní politika zaměstnanosti 

ASZ Agentura pro sociální začleňování (odbor Úřadu vlády ČR) 

CS cílová skupina 

FČ Fakultativní činnost 

HN Hmotná nouze 

IP Individuální projekt 

IROP Integrovaný regionální operační program 

KA Klíčová aktivita 

KoP ÚP Kontaktní pracoviště úřadu práce 

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

KrP ÚP Krajské pracoviště úřadu práce 

KZK Kulturní zařízení Kadaň 

LP Lokální partnerství 

MěP Městská policie 

MěSSS Městská správa sociálních služeb 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVČR Ministerstvo vnitra 

NNO nevládní nezisková organizace 

NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP Operační orgán 

OPL Omamné a psychotropní látky 

OPVVV Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dítěte 

OSVaZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PČR Policie České republiky 

PK Předškolní klub 

PMS probační a mediační služba 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

PS pracovní skupina 

RIP Regionální individuální projekt 

RK rekvalifikační kurz 

ŘO Řídící orgán 

SAS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SF sociální firma 

SFRB Státní fond rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj 

SPSZ strategický plán sociálního začleňování 

SS sociální služba 

SŠAGT Střední škola automobilní, gastronomická a technická 

SÚPM společensky účelná pracovní místa 

SVL sociálně vyloučená lokalita 

ŠP Školní příprava – program o.s. Radka 

TDM Tým pro děti a mládež 

TP Terénní programy 

TSP terénní sociální práce/terénní sociální pracovník 

ÚP úřad práce 
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VPP veřejně prospěšné práce 

VS veřejná služba 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KADAŇ 

PŘÍLOHA 1 - TABULKY INDIKÁTORŮ 
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VSTUPNÍ RÁMCOVÉ INDIKÁTORY 

 

1. Sociální služby 
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K - centrum OS Světlo Kadaň 3 

Počty uživatelů 

nestanovujeme, 

v rámci 

statistických údajů 

srovnáváme 

období 

3 při práci 

s jednotlivcem + 

10 uživatelů na 2 

pracovníky (při 

práci se skupinou) 

2014 –  

277 osob 

(pravidelní 

uživatelé 

návyk. látek, 

experimentátoři 

rodiče a osoby 

blízké) 

- - - 
1000 

osob 
ano 

Terénní program pro 

uživatele návykových 

látek 

OS Světlo Kadaň 2 

Počty uživatelů 

nestanovujeme, 

v rámci 

statistických údajů 

srovnáváme 

období 

2 při práci 

s jednotlivcem 

2014  

– 199 osob 

(pravidelní 

uživatelé 

návyk. látek, 

experimentátoři 

- - - 1000 ano 

Dluhové poradenství NADĚJE 
1SP,  

1DPP 

90 podpořených 

osob 
1 153 

Odborné 

kurzy 

30 

úspěšný

17 

úspěšných 

Kadaň, 

Prunéřov 
ano 



 84 

ch 

účastník

ů kurzu 

účastníků 

kurzu 

(Prunéřov 

 

Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy Kadaň 

- OSP 

Poradna pro 

rodinu a 

mezilidské 

vztahy 

1,3 - 1/ skupinová - 5 

216 osob 

- Rodiny 

s dětmi 

- Osoby v krizi 

- Oběti 

domácího násilí 

- - - 

Kadaň, 

Klášterec 

nad Ohří, 

přilehlé 

obce 

ano 

Terénní programy Město Kadaň 4  4 

135  

(obyvatelé soc. 

vyloučených 

lokalit) 

0 0 0 

Prunéřov - 

Gabal 

uvádí 280, 

realita 180 

Chomutovs

ká – Gabal 

uvádí 300 

Tušimice – 

podle 

analýzy 

170, realita 

50 

(potřebují 

soc. 

službu) 

ano 

Sociální pracovníci 

města 
Město Kadaň 4 - - 

463 osob,  

839 kontaktů 
- - - 

Celá oblast 

Kadaně 
ne 

Klub DOpatra 

NZDM 
OS Světlo Kadaň 4 121 30 112 0 0 0 

90% ze 

sociálně 

vyl. 

lokality 

ano 

Klub Přízemí 

NZDM 
OS Světlo Kadaň 3 72 30 72 - 6-26 let 0 0 0 

100% 

% ze 

sociálně 

vyl. 

lokality 

ano 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny 

Rodiče a děti 

Kadaně, 
4,6 200 osob 

5 osob individuální 

(3 terén, 2 

za rok 2014 

164 osob 
--- --- --- 

??? (služba 

je určena 
ano 
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Typy zakázek ve službách 

Poskytovatel Služba 

Nejčastější typ zakázek/oblast 

intervence (např. bydlení/ dluhy/ 

zaměstnání/ dávky…) + odhad podílu 

z celkového počtu 

2. nejčastější + odhad % 3. nejčastější + odhad % 4. nejčastější + odhad % 

NADĚJE 
Dluhové 

poradenství 

DLUHY  

(exekuce, oddlužení, splátkové 

kalendáře)   cca 70% 

Výživné, rozvody 

cca 10% 

Sociální dávky 

cca 5% 

Podvodné smlouvy, podomní 

prodej, smlouvy 

cca 5% 

Město Kadaň TP Řešení soc. dávek (40%) Bydlení a dluhy (30%) Vzdělávání (20%) Zaměstnávání (10%) 

OS Světlo Kadaň 
Klub DOpatra 

NZDM 
Vzdělání 40% Vztahy 20% Trávení volného času 20% Závislost 10%, různé 10% 

OS Světlo Kadaň 
Klub Přízemí 

NZDM 
Vzdělání 30% Vztahy 20% Trávení volného času 30% Závislosti 20% 

RADKA 

*je těžké toto 

vyčíslit, jelikož u 

rodin většinou 

SAS 

intervence v rodinách při péči o dítě                                 

– od OSPOD, asi 20% z celkového 

počtu 

intervence  vyřizování 

žádostí, podání…. – od 

OSPOD; asi 15 % 

z celkového počtu 

  

s dětmi (děti do 18 let) občanské 

sdružení 

ambulance) / 30 

skupinová 

pro Ka, 

KlnO a 

spádové 

obce) 

Odborné sociální 

poradenství  
(cílovka =  osoby ve 

věku 18 až 64 let, které 

mají zdravotní postižení 

a kombinované; dále 

osoby žijící v sociálně 

vyloučených 

komunitách) 

Rodiče a děti 

Kadaně, 

občanské 

sdružení 

1,7 70 osob 

2 osoby (1 

ambulantně, 1 

terén) 

za rok 2014  

63 osob 
--- --- --- 

??? (služba 

je určena 

pro Ka, 

KlnO a 

spádové 

obce) 

ano 



 86 

řešíme více oblastí 

najednou = 

začínáme jedním a 

postupně se 

nabalují další 

 

2. Bydlení 

Počet osob, kterým hrozí ztráta bydlení 

a) osoby bez přístřeší (bude se sčítat na začátku února) – Kadaň 141 osob evidovaných na dávkách HN  

b) osoby, které byly vystěhovány z městských bytů v posledním roce  - 20  

c) osoby, které mají alespoň dvouměsíční dluh na nájemném vůči městu – 22 

d) ubytovaní v nevyhovujících objektech (technicky, hygienicky) - 220 

e) obyvatelé ubytoven  - celkem 19 osob na 8 ubytovnách  

f) klienti azylových domů (23) a nocleháren (14) a osoby v krizových bytech města (8)  - azyl. dům v Klášterci n.O.  - 1 klienta + 

druh + 2 děti(ÚP) , 

g) počet příjemců dávek na bydlení (příspěvků a doplatků) – 

 SSP – příspěvek na bydlení  - 3544 přiznaných žádostí(ÚP) 

 HN – doplatek na bydlení  - 2754 přiznaných žádostí(ÚP) 
 

 

 

Počet osob, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení  

a) preventivní programy NADĚJE (dluhová poradna a zvyšování finanční gramotnosti) 

– v roce 2013 proběhly 2 odborné kurzy zvyšování finanční gramotnosti v Kadani – výstup 1. kurz 11 úspěšných účastníků, 2. 

kurz 7 úspěšných účastníků (celkem 18) 

– v roce 2014 proběhly 2 odborné kurzy zvyšování finanční gramotnosti v Prunéřově – výstup 1. kurz 8 úspěšných účastníků, 2. 

kurz 9 úspěšných účastníků (celkem 17) 
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– dále v únoru 2014 v CSS Prunéřov společné setkání (bezpečnostní desatero, zadlužování, podomní prodej), duben 2014 v CSS 

Prunéřov (rodinný rozpočet, hospodaření) 

– byla naplánována přednáška ve spolupráci s NZDM, ale neproběhla pro nezájem mladistvých klientů 

b) dluhová poradna Naděje: splátkové kalendáře, exekuce (splátkové kalendáře, povinnosti, informace…) – 57 oddlužovaných osob 

dluhovou poradnou 

c) spolupráce TSP města a správy bytů – mezi roky 2012 a 2014 v Prunéřově sníženy dluhy na nájemném o cca 50% 

 

Nástroje podpory bydlení: 

Poskytovatel/ 

realizátor 

Prostupné/ 

tréninkové/ 

sociální bydlení 

(počet bytů 

v jednotlivých 

stupních/ 

režimech) 

Prostupné/ 

tréninkové/ 

sociální bydlení 

(kapacita sociální 

práce – úvazky a 

počty klientů) 

Preventivní programy 

(spolupráce správce 

bytů – poskytovatel 

služby - nájemník) – 

počet klientů 

Kapacita a cílová 

skupina pobytové 

sociální služby (azylový 

dům, noclehárna apod.) 

Počet uzavřených 

splátkových kalendářů 

a/nebo počet institutů 

zvláštního příjemce 

Domovnictví/ 

domovní samosprávy (počet 

programů a zapojených 

nájemníků) 

NADĚJE - - 

2 odborné kurzy v 

Prunéřově – výstup 1. 

kurz 8 úspěšných 

účastníků, 2. kurz 9 

úspěšných účastníků 

(celkem 17) 

38 57  

Město 

10 v tréninkovém 

stupni, 35 

v nižším stupni 

4 TP 
Spolupráce TP a bytové 

správy 
  

4 domovníci v Prunéřově, 1x 

za ¼ roku domovní schůze 

nájemníků, zapojeno všech 

220 nájemníků 

Radka  3,6 SAS 
Spolupráce SAS a bytové 

správy 
   

 

Formy bydlení dostupné pro cílovou skupinu na vstupu a výstupu:  sociální, krizové, krátkodobé, nevyhovující bydlení včetně 

ubytoven 
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Provozovatel 

Sociální byty 

(kapacita a cílová 

skupina) 

Azylové 

bydlení 

(kapacita a 

cílová 

skupina) 

Noclehárna (kapacita a 

cílová skupina) 

Krizové byty (kapacita a 

cílová skupina) 

Ubytovny (počet, 

kapacita, cílová 

skupina) 

Byty v nevyhovujícím stavu 

(počet a kapacita) 

Město 
10 vstupních bytů – 

obyvatelé Prunéřova 
0 0 1 

8 ubytoven / 19 

ubytovaných za rok 2014 
67 bytů snížené kvality 

 
 

 

3. Vzdělávání 

Vzdělávací zařízení 

Druh zařízení (MŠ, 

předškolní klub, 

přípravná třída, 

ZŠ, ZaPŠ, SŠ) 

Provozovatel 

(město, NNO, 

Kraj, církev) 

Celková 

kapacita 

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami (§16) 

(nebo dětí ze 

SVL) 

Počet individuálně/ 

skupinově 

integrovaných 

žáků 

Záškoláctví 

(počet žáků 

s neomluvený

mi hodinami) 

Počet žáků, kteří 

předčasně 

ukončili 

docházku 

Výčet podpůrných 

opatření (např. 

asistent, psycholog) 

Základní 

škola Kadaň, Na 

Podlesí 1480 

Město 
510 

(žáků 390) 
24 24 5 0 5 

ZŠ Chomutovská 
město 

Kadaň 
510 15 15 5 0 

Metodik prevence, 

výchovný poradce 

ZŠ Školní Město 440 1/19 1 4 0 2 

ZŠ a MŠ při 

nemocnici, Kadaň 
město 162 83 SVP/11 SVL 3 3 0 6 

ZŠ Rudolfa Koblice Město 470 29 14 3 0 
asistenti, Dyáda, 

PPP, psycholog 

Předškolní klub 

Kadaň 

Rodiče a děti 

Kadaně, 
10 dětí 100% ? ---- --- psycholog, logoped 
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občanské 

sdružení 

Předškolní klub 

Prunéřov 

Rodiče a děti 

Kadaně, 

občanské 

sdružení 

10 dětí 100% ? ---- --- psycholog, logoped 

 

 

 

 

Podpora vzdělávání ve dvou  NZDM v roce 2014: 

aktivita 
Počet podpořených osob 

v NZDM Kadaň 

Počet podpořených osob v NZDM 

Prunéřov 
celkem 

Doučování dětí 12 18 30 

Příprava na SŠ 5 2 7 

Nástup na SŠ ze ZŠ (klienti NZDM) 8 3 11 

Nástup na SŠ z evidence na ÚP (klienti 

NZDM) 
6 2 8 

Využití stipendijního programu na SŠ 0 0 0 

Návštěvnost pravidelných zájmových 

kroužků 

45 3 48 

Peeři z řad klientů v NZDM 8 5 13 

Klienti NZDM celkem 135 72 207 

 

 

Pouliční liga 

Uzavřené soutěže se zúčastnilo 109 dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let. Na každý turnaj přišlo fandit cca 20 dětí, které navštěvují NZDM 

v Kadani a dále zhruba 25 lidí, kteří byli z majoritní společnosti (rodiče, sourozenci, kamarádi). Z celkového počtu účastníků bylo min. 40 

dětí ze sociálně vyloučené lokality nebo lokality sociálním vyloučením ohrožené či zažívající nepříznivou sociální situaci ve městě Kadaň a 

Prunéřov.  
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Společně proti kriminalitě – pobytový tábor o.s. Světlo 

Počet dětí z Kadaně 15 

Počet dětí z Prunéřova 0 

 
 

 

4. Zaměstnanost 

Rok 2014 

Území 

podle zdroje 

dat – KoP ÚP 

Míra 

nezaměstnanosti 

Počet 

nezaměstnaných 

Z toho 

dlouhodobě 

(nad 5 

měsíců/1 

rok) 

Z toho se 

základním 

vzděláním 

(nebo 

nedokončeným) 

Z toho 

muži / ženy 

Podle věku 

(do 26 

let/nad 50 

let) 

Počet 

volných 

pracovních 

míst na 

jednoho 

uchazeče 

Počet sankčně 

vyřazených/ 

čerstvých 

absolventů 

v evidenci 

Obec celkem 

(Kadaň město) 
9,69 1272 927/722 653 620/652 400/304 29 70/109 

SVL 9,45 1250 235/459 650 620/630 369/201 29 68/107 

 
 

rekvalifikace 

Rekvalifikační obor Počet podpořených lidí Z toho muži/ženy Z toho našli uplatnění 

Základy obsluhy OP 14 4/10 7 

Strážný 2 2/0 2 

Obsluha křovinořezu a travní sekačky 5 2/3 1 

Počítačová gramotnost 11 2/9 4 
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Zednické práce 1 1/0 1 

Pracovník v sociálních službách 2 0/2 1 

Manikúra včetně nehtové modeláže 1 0/1 0 

Administrativní pracovník 1 1/0 0 

Účetnictví a daňová evidence 5 0/5 1 

Příprava teplých pokrmů 4 0/4 1 

Základy podnikání 4 0/4 2 

 

Podpora zaměstnanosti (APZ a projekty) 

Nástroj podpory 
Počet 

podpořených lidí 
Činnost/obor Zaměstnavatelé 

VS 0 0 0 

APP 0 0 0 

SÚPM SVČ 

6 kadeřnictví, fotografické služby, masérské, rekondiční 

a regenerační služby, poskytování služeb pro rodinu a 

domácnost, výroba stavebních hmot, porcelánových a 

sádrových výrobků, klempířství a oprava karoserií 

Rostislav Dubják, Ilona Žáková, Miroslav Koudelka, 

Nataša Leštinová, Iva Šodková, Stanislava Hybrantová  

VPP 

(národní i ESF) 
164 

uklízeči veřejných prostranství, uklízeč ve 

vzdělávacím zařízení, uklízeči v sociálním zařízení, 

pomocní pracovníci v sociálních službách, pomocní 

pracovníci v lesnictví, pomocní pracovníci údržby 

budov, pomocní kuchaři 

Obec Chbany, Obec Račetice, Obec Rokle, Občanské 

sdružení Světlo Kadaň, Obec Vilémov, Město Mašťov, 

Město Loučná pod Klínovcem, Městys Kovářská, Obec 

Libědice, Město Vejprty, Lesy ČR, Obec Radonice, 

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, Obec Veliká 

Ves, Město Kadaň, Obec Pětipsy, Obec Měděnec, 

Základní škola Kadaň - Na Podlesí, Gymnázium Kadaň, 

Mateřská škola RADUŠKA, Historické rudné doly-

Mědník, Městská správa sociálních služeb Kadaň, 

Římskokatolická farnost Vejprty, Základní škola Rudolfa 

Koblice 

SÚPM 

(národní i ESF) 
42 

administrativní pracovníci, účetní, vychovatelky, 

uklízečka a pokojská, masérka a recepční, 

Ing. Milena Šťastná, František Zatloukal, Monika 

Vodochodská, A V J s.r.o., SASME s.r.o., Élie, ARC - 
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číšník/servírka, řidič traktoru a kombajnu, 

fyzioterapeut, kuchařky, malíř/lakýrník, prodavačky, 

prodejce zájezdů, hlavní referent pro práci s dětmi a 

mládeží, pomocná pracovnice pro práci s dětmi a 

mládeží, pracovník rostlinné a živočišné výroby, 

zedník, uklízečka, manipulační pracovník, řidič-

zahradník, pracovník do dřevovýroby, stavební dělník, 

prodavačka-zahradnice, zahradnice, provozní údržbář, 

provozní elektrikář, pracovnice v sociálních službách, 

šička, manipulant 

MED s.r.o., Obec Chbany, Jan Herain, Bc. Jana 

Šizlingová, Zdeňka Čurilová, Zdeněk Vaculík,  RANKO, 

spol. s r.o., Michaela Weissová Jelínková - CA MK – 

TOUR, Obec Račetice, Josef Ryšavý, Emil Ondo,  

RENOVA SYSTEM s.r.o., Marek Čepelák, René 

Vaněček, František Hrdlička, Martin Němec, Studený 

s.r.o., TU - FLOR spol. s r.o., Rodiče a děti Kadaně, 

TENEBRIS s.r.o. 

CHPM zřízená 3 obsluha strojů v prádelně BOK & LK s.r.o. 

CHPM vymezená 4 obsluha strojů v prádelně, pracovníci ostrahy BOK & LK s.r.o., Security servis s.r.o. 

    

Poradenské a 

tréninkové programy 

(vč. diagnostiky, 

motivace, 

rekvalifikace, 

poradenství, 

zaměstnání) 

3 
Poradenství a kurzy zaměřené na zvýšení kompetencí 

pro vstup na trh práce  
 Poskytovatel aktivity bylo OS Světlo 

Sociální firmy 5 Praní a žehlení prádla, domácí práce BOK&LK s.r.o. 

Poradenské a 

tréninkové programy 

(vč. diagnostiky, 

motivace, 

rekvalifikace, 

poradenství, 

zaměstnání) 

172 osob - 

67 lidí v projektu 

Šance; celkem 60 

osob v Pracovním 

poradenství IP 

města, 

celkem 45 osob 

v projektu Podpora 

podnikáni žen 

- zaměstnanostní projekty 

- projekt Šance pro všechny  

- projekt RIP ÚP 

Radka 
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5. Bezpečí, zdraví, prevence sociálně patologických jevů 
2014 

Kriminalita 

Hlášené trestné činy 
544 

  - z toho 90% majetková trestná činnost 

Přestupky 

886 

  - z toho proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 706 

  - z toho proti majetku 115 

  - z toho alkoholismus a narkomanie 65 

Navrátilci z výkonu trestu  26 

Drogy 

Počet uživatelů podchycených TP 199 

Počet klientů K-centra 250 

Poradenství rodinným příslušníkům 61 

Žádosti o ambulantní nebo ústavní léčbu 

22 

  - z toho 8 nastoupilo 

  - z toho 7 abstinuje 

Primární prevence Všechny školy 
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OSPOD 

Kontakty na úřadě 856 

Návštěvy v domácnostech 1021 

Počet klientů 384 

Rodiny řešené SPOD 307 

Nové spisy Om 163 

Výchovná opatření obce 2 

Soudní dohled 10 

Uložené pokuty  0 

Náhradní rodinná péče 

Pěstounská péče  41 

Poručenství 6 

Péče o jiné osoby 18 

Ústavní výchova 22 

ZDVOP 1 

Rodiny, kterým bylo navráceno dítě do péče 3 

Pozastavené sankce, dohledy apod. 1 

Rodiny, které využily případové konference 9 

Nové metodiky 

(metodika TDM a standardy SPOD) 

2 

 

Klienti řešení kurátorem pro děti a mládež 

 Celkem Z toho: děti Dívek Mladistvých Dívek 

Trestná činnost 41 2 2 12 3 

Přestupky 3 - - 3 0 
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Výchovné problémy 48 45 26 3 3 

Dohledy 1 1 0 0 0 

Uložená výchovná opatření mladistvým 3 - - 3 0 

Mladiství ve výkonu vazby nebo ve výkonu odnětí svobody 1 - - 1 0 

Opatření uložená dětem mladším 15let 3 3 0 - - 

 

INDIKÁTORY CÍLŮ a NÁSTROJŮ SPSZ KADAŇ 
 

oblast Indikátor poznámka hodnota interval 

vzdělávání 

počet dětí ze SVL v předškolní přípravě školky, předškolní kluby, přípravné třídy 40 ročně 

počet interakcí mezi předškolními kluby a MŠ děti z klubů posouvány do MŠ 2 ročně 

Počet služeb navázaných na MŠ TP, SAS 2 2016 - 2019 

míra žáků ze SVL navštěvujících ZŠ praktickou 

se sníží 

snížení vypadávání dětí z hlavního 

vzdělávacího proudu 
20% 2016 - 2019 

Počet doučovaných dětí v NZDM, v rodinách, ve škole 188 ročně 

Počet asistentů pedagoga na kadaňských ZŠ Běžné ZŠ 14 2017 - 2018 

Počet asistentů pedagoga na střední škole E-obory 2 2016 - 2018 

Počet školních psychologů běžné ZŠ a SŠ v Kadani 1 2016 - 2018 

Počet logopedických preventistů Běžné ZŠ 1 2016 - 2018 

Míra vycházejících žáků ZŠ pokračujících na 

SŠ 
Děti ze SVL 70% ročně 

Míra studentů SŠ ze SVL, kteří studium 

dokončí 
Děti ze SVL 50% 2016 - 2019 

Počet středoškoláků v programu doučování 

NZDM 
Děti ze SVL 10 ročně 

Počet středoškoláků využívajících stipendia Děti ze SVL 2 ročně 

Počet vycházejících žáků ZŠ a středoškoláků 

v programu Chci studovat 

Speciální program na podporu 

středoškolského vzdělání u dětí ze SVL 
600 2016 - 2019 

Míra absolventů SŠ, kteří najdou do roka práci 

nebo praxi 
Děti ze SVL 10% ročně 
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Počet dětí v kroužcích SAS  Děti ze SVL 10 ročně 

Počet dětí v běžných placených kroužcích 
Děti ze SVL, kroužky školní, DDM, a 

zájmové a sportovní oddíly 
37 ročně 

Počet klientů NZDM v Kadani a v Prunéřově Děti 6-26 let 100 ročně 

Počet dětí, účastných volnočasových a 

zájmových aktivit bez pravidelného režimu 

Děti ze SVL; pouliční liga v kopané, 

nárazoví akce 
150 ročně 

Počet peerů pro děti ze SVL 
Vrstevníci z majority nebo starší děti ze 

SVL; v NZDM a v programu 5P 
25 ročně 

Počet dětí a mládeže podchycených výchovou k 

rodičovství 
V NZDM 70 ročně 

počet dětí, u nichž je zvýšena finanční 

gramotnost 
Všechny děti na ZŠ 600 2016 - 2018 

Počet rodičů podpořených v získávání 

rodičovských kompetencí 

SAS, Předškolní kluby a rodičovská 

centra, TP, doučování v rodinách, 

Poradna pro rodinu 

120 ročně 

zaměstnanost 

Počet osob, vykonávajících VPP Dlouhodobě nezaměstnaní 51 ročně 

Počet osob, zaměstnaných v sociálních 

podnicích 
Dlouhodobě nezaměstnaní 9 2016-19 

Počet osob, vykonávajících praxi Projekty, podmínka10% 39 ročně 

Počet osob, jimž je poskytováno pracovní 

poradenství 
RIPy, GP NNO, Job kluby, SS 145 ročně 

Počet osob absolvujících rekvalifikační kurz  50 ročně 

Počet osob, které se z evidence ÚP vrátí do 

školy (SŠ) 
zejména díky programu Chci studovat 10 ročně 

sociálně odpovědné zadávání VZ města je 

ukotveno podmínkou ve směrnici o VZ 

Pro dlouhodobě nezaměstnané a pro 

absolventy 
1 navždy 

Počet zaměstnaných osob na legálním trhu 

práce 
Dlouhodobě nezaměstnaní;  131 ročně 

bydlení 

Maximální počet substandardních bytů Holobyty a byty bez WC a sprchy 60 do 2018 

Úprava veřejných prostranství v Prunéřově Před všemi domy 4 do 2018 

Chodník a veřejné osvětlení v Prunéřově Mezi přední a zadní částí 1 do 2018 

Počet bytů pro tréninkové bydlení v Prunéřově I. kategorie 18 do 2018 

Počet bytů ve třetím stupni prostupného bydlení Městské byty v Kadani 3 ročně 
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Počet osob bez přístřeší, zachycených SS a FČ NDC a úklid města, posun do dalších SS 20 ročně 

Snížení míry dlužnictví na nájemních bytech v 

Prunéřově 
 30% 2016 - 2019 

Bezpečí, prevence 

sociálně 

patologických 

jevů, zdraví 

Počet asistentů prevence kriminality  8 2016 - 2019 

Počet vchodových kamer v Prunéřově  4 2016 - 2019 

Pokles míry rodin, řešených OSPOD  10% od 2015 do 2018 

Počet klientů SAS  135 ročně 

Počet klientů TP  110 ročně 

Počet setkání Týmu pro děti a mládež  6 2016 - 2019 

Počet případových konferencí  180 2016 - 2018 

Počet konzultací dětského psychologa a 

psychiatra 

 
36 2016 - 2019 

Počet dětí, zasažených programy předcházení 

užívání OPL 

 
200 ročně 

Počet podpořených rodičů (potenciálních) 

uživatelů OPL 

 
80 2016 - 2019 

Počet klientů služby K-centrum  250 ročně 

Počet klientů drogových TP  250 2016 - 2019 

Počet podpořených abstinentů  50 2016 - 2019 

Snížení míry závadového chování mládeže Statistiky OSPOD 5% ročně 

Počet dětí na pobytových a příměstských 

táborech  

OSPOD, SAS, NZDM 
70 ročně 

 
 
 

INDIKÁTORY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ESIF 
operační program projektový záměr indikátor Hodnota Interval 

OP zaměstnanost 
Dluhová poradna  

Kapacita 1 
2016 - 2019 

 
Využívání podpořených služeb 150 

Mezioborová spolupráce Celkový počet účastníků 30 2016 - 2019 
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Kapacita 15 

Využívání podpořených služeb 230 

Terénní program  

Kapacita 4 

2016 - 2019 
Využívání podpořených služeb 240 

Nové nebo inovované služby týkající se 

bydlení 
1 

Asistenti prevence kriminality 

Kapacita 6 

2016 - 2019 Využívání podpořených služeb 200 

Počet analytických a strategických materiálů 1 

TP uživatelů OPL + poradna pro 

rodinné příslušníky drogových 

uživatelů a osoby ohrožené relapsem  

Kapacita 5 

2016 - 2019 
Využívání podpořených služeb 330 

Karierové poradenství 

Celkový počet účastníků 60 

2016 - 2019 Kapacita 6 

Využívání podpořených služeb 250 

NZDM  
Kapacita 7 

2016 - 2019 
Využívání podpořených služeb 145 

Prádelna 

Počet podpořených již existujících sociálních 

podniků 
1 

2016 - 2018 

Celkový počet účastníků 5 

Mamavis 

Počet sociálních podniků vzniklých díky 

podpoře 
1 

2016 - 2018 

Celkový počet účastníků 4 

SAS 

Celkový počet účastníků 243 

2016 - 2019 Kapacita 30 

Využívání podpořených služeb 405 

Pracovní poradenství 
Celkový počet účastníků 110 

2016 - 2019 
Kapacita 1 

K-centrum Počet podpořených osob 500 2016 - 2018 

Nízkoprahové denní centrum Počet podpořených osob 120 2016 - 2018 

OP vývoj, 

výzkum, 

vzdělávání 

Aktivizační klub 

Počet účastníků projektu 150 

2016 - 2018 Počet žáků a studentů s potřebou podpůrných 

opatření v podpořených organizacích 
150 
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Počet podpořených organizací 6 

Počet nově vytvořených partnerství 6 

Světlem k prevenci 

Počet účastníků projektu 650 

2016 - 2018 

Počet žáků a studentů s potřebou podpůrných 

opatření v podpořených organizacích 
650 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 

uplatní nově získané poznatky 
15 

Počet podpořených organizací 6 

Počet nově vytvořených partnerství 6 

Dobrovolnický program 

Počet účastníků projektu 5 

2016 - 2018 Počet žáků a studentů s potřebou podpůrných 

opatření v podpořených organizacích 
5 

 Školní příprava Radka 

Počet účastníků projektu 20 

2016 - 2018 Počet žáků a studentů s potřebou podpůrných 

opatření v podpořených organizacích 
20 

Integrovaný 

regionální OP 

Sociální bydlení Prunéřov Počet podpořených zařízení 8 2017 – 2018 

Sociální bydlení Kadaň  Počet podpořených zařízení 10 2017 - 2018 
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STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KADAŇ 

PŘÍLOHA 2 – SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
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OPZ 

     

 

      

 

 
PROJEKTY 

 

Číslo fiše Název Zaměření Od Do 
 

Částka celkem 
Požadovaná 

dotace 

1 Terénní program  sociální služby 1.5.2016 30.4.2019 

 

6 653 850,00 Kč 6 321 157,50 Kč 

2 Dluhová poradna  sociální služby 1.7.2016 30.6.2019 2 017 755,00 Kč 2 017 755,00 Kč 

3 
Sociálně aktivizační 
služby  

sociální služby 1.1.2017 31.12.2020 6 591 915,00 Kč 6 591 915,00 Kč 

4 
Nízkoprahové služby pro 
mládež od 15 do 26 let 

sociální služby 1.9.2016 31.8.2019 8 426 087,50 Kč 8 426 087,50 Kč 

5 
Služby pro osoby závislé, 
ohrožené závislostí a 
jejich rodinné příslušníky  

sociální služby 1.7.2016 30.6.2019 7 211 457,50 Kč 7 211 457,50 Kč 
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6 Pracovní poradenství pracovní poradenství 1.9.2016 31.8.2019 2 861 500,00 Kč 2 861 500,00 Kč 

7 Mezioborová spolupráce 
prevence sociálně 
patologických jevů 

1.12.2016 30.11.2019 

 

1 582 100,00 Kč 1 502 995,00 Kč 

8 
Asistenti prevence 
kriminality 

prevence sociálně 
patologických jevů 

1.5.2016 30.4.2019 

 

5 940 600,00 Kč 5 643 570,00 Kč 

9 Kariérové poradenství pracovní poradenství 1.9.2016 31.8.2019 7 540 562,50 Kč 7 540 562,50 Kč 

10 
Sociální podnik 
(Prádelna) 

sociální podnikání 1.8.2016 31.10.2018 5 200 000,00 Kč 4 420 000,00 Kč 

11 Sociální podnik (Zábaly) sociální podnikání 1.9.2016 30.11.2018 

 

6 000 000,00 Kč 5 100 000,00 Kč 

    
OPZ celkem: 

 

57 637 000,00 Kč 

      

 

IROP 
     

 

      

 

 
PROJEKTY  

Číslo fiše Název Zaměření Od Do 
 

Částka celkem 
Požadovaná 

dotace 

12 

 
 
Sociální byty Prunéřov sociální bydlení 1.1.2017 30.11.2017 

 
 
 3 960 000,00 Kč 
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4 400 000,00 Kč 

13 

 
 
 
Sociální byty Kadaň 

sociální bydlení 1.1.2017 31.12.2017 

 
 
 
 

5 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 

    
IROP celkem:  8 460 000,00 Kč 

      

 

 
OP VVV 

     

 

      

 

 
PROJEKTY  

Číslo fiše Název Zaměření Od Do 
 

Částka celkem 
Požadovaná 

dotace 

14 

komplexní přístup ke 
vzdělávání v lokalitě 
ohrožené sociálním 
vyloučením 

doučování, asistenti 
pedagoga, školní 

psychologové, logopedičtí 
asistenti, primární 

prevence, dobrovolnictví, 
předškolní kluby a 
rodičovská centra, 

kariérové poradenství, 
peer programy 1.9.2016 31.8.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 643 550,00 Kč 29 643 550,00 Kč 

    
OPVVV celkem:  29 643 550,00 Kč 
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celkem          95 740 550,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KADAŇ 

 

PŘÍLOHA 3 – HARMONOGRAM 
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2015 

I 
- platí směrnice města o zadávání veřejných zakázek s podmínkou zaměstnat na vybraných zakázkách z celkového počtu 

pracovníků na zakázce buď 10% dlouhodobě nezaměstnaných, nebo 10% absolventů 

II  

III  

IV  

V - žáků a studentů vhodných pro stipendijní programy 

VI 

- výzva OPVVV 

- ŘO OPZ, OPVVV a IROP  je odevzdán SPSZ obsahující i projektové záměry 

- je hotov stavební projekt na čp. 167 

- jsou upraveny parkovací prostory před čp. 169   

- jsou vybráni noví domovníci pro čp. 169 a 265 

VII - výzva OPZ pro krajské ÚP 

VIII 
- jsou uzavřeny smlouvy mezi rodiči, SŠAGT a zaměstnavateli o budoucím zaměstnání vybraných studentů 

- jsou vyjednáni partneři a dodavatelé aktivit v krajských regionálních individuálních projektech ÚP pro Kadaň 

IX 

- výzva OPZ pro KPSVL 2.1, výzva OPZ mimo KPSVL 1.1 

- v Prunéřově jsou na čp. 265 nebo 167 vyhrazeny 2 byty pro sestup z tréninkového bydlení na čp. 169 a 377 

- zastupitelstvo schvaluje pravidla prostupného bydlení v Kadani 

- tréninkové bydlení na čp. 169 je osazeno nájemníky 

- je požádáno o krajské dotace na fungování poradny pro rodinu a mezilidské vztahy 

- jsou podány zaměstnanostní projekty do OPZ 1.1 
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- zaměstnavatelé z řad NNO si vyberou z evidence ÚP absolventy pro příští rok 

XI 
- výzva IROP 

- je podán projekt do OPZ 2.1 na zabezpečení poskytování DLUHOVÁ PORADNA 

XII 

- je podán projekt do IROP na rozšíření služeb sociálního podniku prádelna  

- jsou podány projekty do OPZ 2.1 na zabezpečení poskytování Asistenti prevence kriminality a soc.služby Terénní program  

- je provedena rekonstrukce čp. 167 

- je hotov stavební projekt na čp. 265 

 
2016 

 

- jsou vyjednána VPP 

- start realizace regionálních individuálních projektů krajského ÚP 

- do NNO nastupují absolventi v rámci projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let v ÚK 

- start aktivit hrazených z krajských dotací 

II - je podán projekt do OPZ 2.1 na zabezpečení poskytování Terénní program uživatelů OPL  

III - start pouliční ligy 

IV - je podán projekt do OPZ 2.1 na zabezpečení poskytování NZDM Prunéřov a NZDM Kadaň  

V 

- start realizace služeb a aktivit z OPZ 2.1: 

 start Asistenti prevence kriminality 

 start Terénní program 

VI 

- rozšíření sociálního podniku prádelna 

- start nového sociálního podniku kavárna 

- instalace vchodových kamer v Prunéřově 

- je podán investiční projekt na revitalizaci Prunéřova do IROP, zahrnující: rekonstrukci 377 na tréninkové bydlení, chodník, 

osvětlení a veřejná prostranství (varianta a) revitalizace) 

- je podán projekt do OPZ 2.1 na zabezpečení poskytování Pracovní poradenství, Kariérové poradenství, SAS 

VII 

- start realizace služeb a aktivit z OPZ 2.1: 

 start Dluhová poradna(odborné sociální poradenství) 

 start NZDM Prunéřov + NZDM Kadaň 

VIII  

IX - je požádáno o krajské dotace na fungování poradny pro rodinu a mezilidské vztahy 
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- start realizace služeb a aktivit z OPZ 2.1: 

 start Kariérové poradenství 

 start Pracovní poradenství 

X  

XI  

XII - je hotova rekonstrukce 265 

 
2017 

I 

- je hotova projektová dokumentace k zbudování hřiště a posezení v Prunéřově ve variantě b) rozpočet města  

- start aktivit hrazených z krajských dotací 

- start realizace služeb a aktivit z OPZ 2.1: 

 start SAS 

- jsou vyjednána VPP 

II - je podán investiční projekt na veřejné osvětlení ve variantě b) dotace programu prevence kriminality MVČR  

III - start pouliční ligy 

IV  

V  

VI 

- je hotova revitalizace Prunéřova ve variantě a) dotace IROP - rekonstruován čp. 377 na tréninkové bydlení, zbudován chodník 

s osvětlením, upravena veřejná prostranství včetně herních prvků 

- je hotovo hřiště a posezení v Prunéřově (čp. 169) ve variantě b) prostředky města 

VII - tábory 

VIII - tábory 

IX 
- je požádáno o krajské dotace na fungování poradny pro rodinu a mezilidské vztahy 

 

X  

XI  

XII 
- je hotov stavební projekt na rekonstrukci čp. 377 ve variantě dotace MMR; je hotovo veřejné osvětlení a chodník ve variantě  

dotace MVČR a svépomocné práce 

 

 



 108 

 

 

2018 

I 
- start aktivit hrazených z krajských dotací 

- jsou vyjednána VPP 

II - je podán projekt na rekonstrukci čp. 377 na tréninkové bydlení ve variantě b) dotace MMR 

III - start pouliční ligy 

IV  

V  

VI  

VII - tábory 

VIII - tábory 

IX - je požádáno o krajské dotace na fungování poradny pro rodinu a mezilidské vztahy 

X  

XI  

XII 
- je rekonstruován objekt čp. 377 na tréninkové bydlení ve variantě b) dotace MMR 

- jsou upraveny parkovací prostory před čp. 265 a 377 

 

 

 


