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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

již od roku 2010 se obec Obrnice ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování aktivně podílí na 

řešení problematiky v sociálně vyloučených lokalitách. Výsledkem této spolupráce je Strategický 

plán sociálního začleňování, který byl v prvopočátku vytvořen na roky 2011 – 2012, poté v polovině 

roku 2013 vyhodnocen a aktualizován na roky 2013 – 2015, v prosinci 2014 došlo k jeho vyhodnocení  

a v červnu 2015 je schválena další aktualizace na roky 2015 – 2018. Většinu cílů z období 2013 – 

2015 se podařilo naplnit, některé části cílů budou naplňovány v dalším období.   

I tento plán vychází z detailní znalosti potřeb nejchudších obyvatel obce, ale i potřeb obce jako takové 

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. Cíle plánu řeší 

koncepčně všechny problematické oblasti v obci. Týkají se oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, 

volného času a rodiny a prevence sociálně patologických jevů.  

Zásadním úspěchem spolupráce obce a Agentury je zavedení sociálních služeb do obce v rámci 

Individuálního projektu obce (IPO) s názvem Šance pro komunitní život v Obrnicích, který 

je realizován od března 2013 a bude ukončen v říjnu 2015. Díky této podpoře jsou občanům 

k dispozici v Obrnickém centru sociálních služeb 4 sociální služby. Hlavní snahy vedení obce a centra 

směřují k zachování těchto služeb i nadále v přibližně stejném rozsahu.  

Členové Lokálního partnerství obce Obrnice se pravidelně setkávají a společně řeší veškerou 

problematiku týkající se výše zmiňovaných oblastí. Prioritou v roce 2015 je zpracování a předložení 

projektových záměrů v rámci jednotlivých výzev operačních programů evropských strukturálních 

fondů a jiných relevantních zdrojů v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

v programovém období 2014 – 2020. 

Z tohoto důvodu vám předkládáme tento dokument, Strategický plán sociálního začleňování v obci 

Obrnice pro roky 2015 – 2018. Plán je rozdělen na analytickou část a část návrhovou, přičemž obě 

jsou dále děleny podle tematických oblastí: bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, volný čas, rodina, 

a prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost. Plán obsahuje také přehled indikátorů, přehled 

projektových záměrů včetně rozpočtu, a časový harmonogram. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na tvorbě plánu podíleli, a věřím, že stejně tak úspěšně, 

jako při jeho tvorbě, budeme společně postupovat i při jeho naplňování. 

Drahomíra Miklošová, starostka 
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ÚVODNÍ ČÁST  
 

Agentura pro sociální začleňování („ASZ“) 

Agentura pro sociální začleňování (dále „Agentura“) je nástrojem Úřadu Vlády ČR 

k zabezpečení podpory obcím v procesu sociální integrace. Agentura podporuje obce a města, aby 

mohly plnit svoji funkci zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, 

bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. Agentura podporuje taková 

opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním 

vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce a všech občanů. 

Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním 

začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového 

sektoru. Cílovou skupinou Agentury jsou obce a instituce působící na území daného regionu. 

Nepřímou cílovou skupinou jsou potom obyvatelé obce vystaveni procesům sociálního vylučování 

a široká veřejnost. Hlavním cílem Agentury je podpořit obec ve schopnosti efektivně čelit procesům 

sociálního vylučování, zejména pak v partnerství se všemi relevantními subjekty a se zapojením 

občanů. Cíle Agentury je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního 

vyloučení v partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli, dalšími subjekty 

a při zapojení občanů.  

K dosažení svého cíle využívá Agentura mapování a analýzu potřeb obyvatel obce, mapování 

absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního začleňování. Dalším prostředkem 

je aktivizace a síťování místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných 

místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních, intelektuálních), poskytování know-how 

ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování, zprostředkování nejlepší praxe 

z dalších obcí. Základem činnosti Agentury v lokalitách je lokální partnerství sloužící jako platforma, 

na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce, veřejné správy, škol, nevládních organizací 

či podnikatelů a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního 

začleňování. 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám („KPSVL“) 

Jedním ze zásadních problémů sociálního začleňování je nedostatek finančních prostředků. 

Jednou z možných variant, jak tento nedostatek řešit, je čerpání prostředků z evropských 

strukturálních fondů.  Agentura poskytuje poradenství pro čerpání prostředků z evropských 

strukturálních fondů všem partnerům v lokálním partnerství. Kromě poradenství vyvinula Agentura 

nástroj pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků 
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Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“), tzv. Koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“). KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce 

s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního 

partnerství (obec – úřady – NNO – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost 

a další relevantní aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) 

k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury 

trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných sociálních (vzdělávacích, zaměstnanostních, 

bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků 

strukturálních fondů a poskytuje obcím a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci 

a zajištění udržitelnosti projektů. 

V rámci KPSVL jsou města a obce podpořeny především ze tří operačních programů – 

Operačního programu Zaměstnanost (OPZ, řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), 

Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, řídicí orgán Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP, řídicí orgán 

Ministerstvo pro místní rozvoj). 

Lokální partnerství („LP“) 

Lokální partnerství je základní platformou v rámci koordinovaného přístupu a zároveň 

základní platformou tvorby Strategického plánu sociálního začleňování. Obrnice navazovaly na již 

dříve zřízené lokální partnerství, které bylo ustaveno v roce 2010 v průběhu první intenzivní 

spolupráce mezi obcí Obrnice a Agenturou pro sociální začleňování. Po ukončení intenzivní 

spolupráce mezi obcí a Agenturou v roce 2013 zůstalo Lokální partnerství nadále koordinační 

platformou obce, jehož členové se dál pravidelně scházeli (cca 1x za 6 měsíců). V roce 2015 došlo 

k obnovení spolupráce mezi obcí Obrnice a Agenturou pro sociální začleňování v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Lokální partnerství posílilo svou roli 

koordinační platformy a v rámci zpracovávání strategického plánu se členové LP scházeli častěji. 

Lokální partnerství je tvořeno jednotlivými pracovními skupinami (dále „PS“), které odpovídají 

možnosti obce a jsou tematicky zaměřené na oblasti intervence v sociálním začleňování: 

- Vzdělávání, volný čas, rodina a prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost 

- Bydlení a zaměstnanost 

- Projekty a implementace 

První dvě pracovní skupiny jsou tematické a věnují se jednotlivým částem plánování 

v příslušných oblastech, PS projekty a implementace je složena vždy z vedení obce, projektového 

manažera obce (manažera SPSZ), zástupce Agentury (lokálního konzultanta) a významných 



7 
 

předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat indikátory v SPSZ. Dále tato 

pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží 

na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby 

a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování, 

včetně dopadů na cílové skupiny.  

Složení Lokálního partnerství Obrnic 

Obec Obrnice 

- Starostka obce  

- Místostarosta obce  

- Projektový manažer obce 

- Terénní pracovníci obce 

Duhovka, z. s. 

K srdci klíč, o. p. s. 

Magistrát města Mostu 

Mateřská škola Obrnice, příspěvková organizace  

Městská policie Most 

Obrnické centrum sociálních služeb, p. o. 

Policie České republiky 

Sbor dobrovolných hasičů  

Sdružení vlastníků bytových jednotek 

TJ Sokol Obrnice  

Úřad práce, Kontaktní pracoviště Most, SSP (dále jen úřad práce) 

Základní škola Obrnice, příspěvková organizace 
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Strategický plán sociálního začleňování („SPZS“) 

Základním východiskem koordinovaného přístupu na úrovni konkrétní obce je Strategický 

plán sociálního začleňování (dále „SPSZ“). SPSZ je široce pojatou strategií integrující oblasti 

vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně 

podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů.  

Tvorba strategického plánu se řídila interní metodikou Agentury a v různé míře zapojení 

na něm participovaly všechny partnerské subjekty Lokálního partnerství obce Obrnice a jeho 

pracovních skupin. Veškerá rozhodnutí byla činěna na základě diskuse se snahou o co největší 

konsensus. 

Strategický plán schválený orgány obce je politickým dokumentem, který vymezuje oblasti 

sociálního začleňování v Obrnicích. Obsahuje identifikované lidské, materiální i finanční zdroje 

a zodpovědnosti jednotlivých subjektů při jeho naplňování. Nezastupitelnou roli v procesu sociálního 

začleňování má i vedení obce, které vytváří podmínky pro realizaci konkrétních opatření, nebo se na 

těchto opatřeních přímo podílí. Důraz je kladen na využívání vnějších finančních zdrojů, především 

z operačních programů Evropských strukturálních fondů.  

Strategický plán byl vypracován a tematicky rozdělen na základě pracovních skupin, 

do kterých se LP Obrnice rozdělilo. Komplex fenoménu sociálního vyloučení jsme pro větší 

přehlednost rozdělili na problematiku bydlení, problematiku zaměstnávání, problematiku vzdělávání, 

volného času, rodiny a problematiku sociálně patologických jevů a bezpečnosti, ale zároveň jsme 

si vědomi, že jednotlivé oblasti jsou navzájem provázané, úzce spolu souvisejí a prolínají se a napříč 

všemi se prolínají sociální služby.  

V procesu plánování jsme postupovali od analýzy potřeb cílových skupin přes vydefinování 

priorit v rámci jednotlivých oblastí ke stanovení hlavním a specifickým cílům, na něž navazují kroky, 

nástroje a opatření, jak daných cílů dosáhnout.  
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Grafické znázornění struktury plánu 
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Stručný přehled priorit a cílů strategického plánu sociálního 

začleňování obce Obrnice na roky 2015 - 2018 
 

OBLAST BYDLENÍ 

 zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (v obci 

OBRNICE) 

o do roku 2018 vznikne v obci 16 bytů v rámci sociálního bydlení 

o do konce roku 2018 dojde k vyřešení problematiky s poskytováním a cenou 

tepla (v rámci bytových domů Velkého a Malého sídliště, MŠ, ZŠ, ICVA, 

NZDM, bytového domu č. p. 128, objektu PČR, sportovní haly TJ Sokol) 

 zajistit zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití obyvatel jednotlivých domů 

o obyvatelé obce Obrnice se podílejí na zvyšování kvality bydlení v obci 

o mít přehled o obyvatelích stěhujících se do bytů na území obce Obrnice 

o realizace programů pro posilování kompetencí lidí k řádnému užívání 

bytových jednotek 

 vytvoření systému sociálního bydlení 

o do roku 2018 existuje v obci 16 sociálních bytů pro různé cílové skupiny a je 

tak zajištěno kvalitní a standardní bydlení 

o podpora programů prevence ztráty bydlení 

OBLAST ZAMĚSTNANOSTI 

 vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby (a mladé lidi) kompetencemi nezbytnými pro 

vstup na legální trh práce 

o minimálně 40 osob ročně je připraveno na pracovní trh prostřednictvím 

dotovaných forem zaměstnání (VPP, SÚPM, VS) 

o 34 osob je do 2018 připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství 

o 20 osob je do roku 2018 připraveno na pracovní trh prostřednictvím vykonání 

praxe 

 kvalifikovat dlouhodobě nezaměstnané pro konkrétní pracovní pozice 

o 15 osob do roku 2018 získá kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačních kurzů 

 nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce 

o do roku 2017 jsou vytvořeny podmínky vhodné pro zaměstnávání místních lidí 

o od roku 2016 do roku 2018 je ročně zaměstnáno z řad obtížně zaměstnatelných 

obyvatel Obrnic 55 osob  

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS, RODINA 

 podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a 

vyrovnat šance dětí nastupujících povinnou školní docházku 

o zajištění programů rané a včasné péče pro 80% dětí ze SVL 

o 60% z nám známých dětí z lokalit Velké a Malé sídliště projde ročně alespoň 

jeden rok trvající předškolní přípravou 

o jednotlivá předškolní a školní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními 

službami 
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 zajistit úspěch dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v hlavním 

vzdělávacím proudu na základní škole 

o děti ze SVL se budou i nadále vzdělávat společně s ostatními dětmi v obrnické 

ZŠ 

o děti zbytečně neabsentují v MŠ, ZŠ, je zajištěna pravidelná docházka 

o učitelé na MŠ i ZŠ mají adekvátní servis pro práci s dětmi ze sociálně 

vyloučených lokalit 

o děti se vzdělávají ve vhodných a nezávadných prostorách (MŠ, ZŠ) 

 zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání (a 

následně tak připravit děti a mládež na trh práce) 

o 95% dětí pokračuje ročně po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání 

na středním stupni 

o 30% dětí ze SVL studujících střední stupeň vzdělávání zdárně dokončí 

1. ročník SŠ 

 zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času 

o 100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí se ročně účastní 

pravidelných bezplatných volnočasových a zájmových aktivit 

o od ledna je 60 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně 

klientelou NZDM 

o od roku 2016 se 200 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně 

účastní nárazových aktivit 

 připravit mladé lidi na svět dospělosti 

o 80 dětí a mládeže je ročně vybaveno dovednostmi nezbytnými pro rodinný 

život 

 Posílit rodičovské kompetence v sociálně vyloučených rodinách 

o Minimálně 50 rodičů je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 

 

OBLAST PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A BEZPEČNOST 

 Zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně a posílit pocit bezpečí obyvatel obce 

o Pocit bezpečí v Obrnicích se každým rokem zvyšuje 

o Narůstá důvěra obyvatel sociálně vyloučených lokalit v PČR a MP 

 Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách 

(zdravé rodinné klima) 

o Vytvoření nabídky aktivit na zvyšování sociálních a rodičovských kompetencí 

 Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl 

o U 100 dětí a mládeže ročně jsou od ledna 2016 učiněny kroky vedoucí 

k předcházení užívání OPL, ke snížení závadového chování dětí a mládeže 

(kriminalita, patologie, záškoláctví…) 

 Zlepšení soužití a zapojení veřejnosti do dění 

o Ročně proběhne minimálně 10 společensko-kulturních a sportovních akcí na 

podporu komunitního života v obci se zapojením co největšího počtu obyvatel 

Obrnic 
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Indikátory účinnosti SPSZ Obrnice 2015-2018 
 

oblast indikátor poznámka jednotka hodnota interval 
SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 
 

Počet osob, které 
řeší rizika vyplývající 
ze sociálního 
vyloučení aktivně 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Klienti 
sociálních služeb. 

osoba 270 ročně 

Roční kapacita 
integračních 
programů 

Kapacita sociálních služeb, služeb pro 
rodiny s dětmi a programů finanční 
gramotnosti/dluhového poradenství 
zaměřených na sociálně vyloučené lokality 
podpořených v rámci SPSZ. 

uživatel 310 ročně 

Počet nových 
objektů pro 
integrační programy 

Počet objektů vybudovaných, 
rekonstruovaných nebo vybavených, v 
nichž se poskytují sociální služby a další 
podpůrné aktivity. 

objekt 2 2016-2018 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k sociálním službám, 
službám pro rodiny a finanční gramotnosti 
v obci vzniklých v rámci SPSZ a výčet 
subjektů, které podle nich postupují. 

produkt /  / 

BYDLENÍ 
 

Počet osob, které k 
zajištění svého 
bydlení přistupují 
aktivně 

Počet osob, které získaly nájemní bydlení 
nebo se udržely v nájemním bydlení díky 
podpůrným programům v rámci SPSZ. 

osoba 30 2016-2018 

Roční kapacita 
asistenčních 
programů a služeb 
souvisejících s 
bydlením 

Kapacita programů 
podporovaného/prostupného bydlení, 
domovnictví, krátkodobého bydlení s 
podpůrnou službou a sociálních služeb 
podpořených v rámci SPSZ. 

uživatel 180 2016-2018 

Počet nových bytů 
pro sociální bydlení 

Počet bytů koupených, rekonstruovaných, 
vybudovaných nebo vybavených za 
účelem sociálního bydlení. 

byt 16 2016-2018 

Počet metodických Počet metodik, plánů a strategií produkt 1 2016-2018 
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produktů vztahujících se k bydlení v obci vzniklých v 
rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle 
nich koordinovaně postupují. 

ZAMĚSTNANOST 
 Počet osob, které ke 

své nezaměstnanosti 
přistupují aktivně 

Počet uchazečů ze sociálně vyloučených 
lokalit obce v evidenci úřadu práce, kteří 
díky podpůrným programům mají blíže k 
trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, 
kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové 
pracovní místo, získali zaměstnání na 
otevřeném trhu práce apod.). 

uchazeč 55 ročně 

Roční kapacita 
programů 
zaměstnanosti 
dostupných pro 
obyvatele SVL 

Počet programů zaměstnanosti 
podpořených v rámci SPSZ. 

účastník 71 ročně 

Počet nových 
pracovních míst 

Počet nových pracovních míst vzniklých v 
rámci SPSZ (včetně těch v sociálních 
podnicích). 

pracovní místo / / 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k zaměstnanosti v obci a 
výčet subjektů, které podle nich 
koordinovaně postupují. Za 3 roky plnění 
SPSZ (včetně sociálních podniků). 

produkt / / 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Počet podpořených 
dětí a žáků 

Počet dětí a žáků podpořených v rámci 
SPSZ. 

dítě 300 2016-2018 

Počet podpořených 
organizací, u kterých 
se zvýšila kapacita, 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a 
neformálního) podpořených v rámci SPSZ; 
vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, 
cílové skupiny, provozovatele, počtu 
podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

organizace 4 2016-2018 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 

Počet proškolených pracovníků ve 
vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v 
rámci DVPP  (další vzdělávání 

pedagogický 
pracovník/pracovník 

17 2016-2018 
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praxi uplatňují nově 
získané poznatky 

pedagogických pracovníků) nebo formou 
dalšího rozvoje své profesní kompetence 
v problematice předškolního, základního 
nebo středoškolského vzdělávání a 
uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí a 
žáků (včetně vzdělávání neformálního a 
zájmového). 

NNO věnující se 
výchově a vzdělávání 

Počet podpořených 
partnerství 

Počet podpořených partnerství v rámci 
SPSZ. 

partnerství 6 2016-2018 

PREVENCE 
KRIMINALITY 
A BEZPEČNOST 

Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými jevy 

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

osoba 360 2016-2018 

Kapacita 
preventivních a 
probačních 
programů 

Kapacita preventivních, probačních a 
mediačních programů podpořených v 
rámci SPSZ. 

subjekty 5 ročně 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k bezpečnosti a prevenci 
kriminality v obci vzniklých v rámci SPSZ a 
výčet subjektů, které podle nich 
koordinovaně postupují. 

produkt 1 ročně 
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Obec Obrnice se nachází v Ústeckém kraji jen asi 3,5 km východně od města Mostu. 

Katastrální výměra obce je 7,46 km² a v jejím správním obvodu leží Chanov a České Zlatníky. Počet 

obyvatel obce dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2015 činil 2 365 obyvatel. Dlouhodobým trendem je postupný 

úbytek obyvatel. K 1. 1. 2015 činila míra nezaměstnanosti 17,63 %, míra nezaměstnanosti je zde 

nejvyšší z celého okresu Most.  Počet nezaměstnaných v obci ke květnu 2015 je 269 obyvatel 

a na jedno pracovní místo připadá v průměru 10 uchazečů. Sociální vyloučení indikuje částečně také 

počet vyplácených sociálních dávek. Za rok 2014 bylo vyplaceno 3 571 žádostí hmotné nouze, 

v celkové výši 14 959 565,- Kč, z čehož bylo 2 119 žádostí o příspěvek na živobytí, 1 390 žádostí 

o doplatek na bydlení a 62 žádostí na mimořádná okamžitou pomoc. 

Sociální situace v obci je stabilizovaná, jako pozitivní a zklidňující činitel k tomu přispívají 

realizovaná opatření v oblasti sociálního začleňování. V obci funguje jedna mateřská škola, jedna 

základní škola, na střední školy musejí studenti dojíždět, například do nedalekého Mostu. V obci dále 

působí příspěvková organizace Obrnické centrum sociálních služeb, která má 4 registrované sociální 

služby – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní 

programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Sociální služby jsou v obci vnímány veřejností 

jako velmi prospěšné. V oblasti prevence působí mimo jiné asistenti prevence kriminality, Policie ČR 

a Městská police Most. Preventivní a volnočasové aktivity doplňují aktivity obce, škol a neziskových 

organizací, např. ICVA, Duhovka, nebo TJ SOKOL, Sboru dobrovolných hasičů, aj., které se snaží 

nabídnout možnosti k nepatologickému trávení volného času. Velkým problémem v obci je bydlení. 

Na jižním a východním okraji Obrnic je jako značně problémové evidováno panelové sídliště, 

tzv. Malé a Velké sídliště, kde se shlukují osoby řešící nejčastěji problémy dlouhodobé 

nezaměstnanosti, velmi nízké úrovně bydlení a vysoké zadluženosti. Sídliště vykazují všechny 

průvodní jevy sociálně vyloučených lokalit, zvýšenou kriminalitu, chudobu, zadluženost obyvatel, 

nízkou úroveň vzdělanosti, vysokou míra nezaměstnanosti a závislosti. 

Vedení obce si uvědomuje závažnost situace, snaží se přistupovat k řešení problémů 

především cestou prevence, obec začala s realizací projektů a dalších aktivit (Šance pro komunitní 

život v Obrnicích, Restart Obrnice, zavedení asistentů prevence kriminality, podpora inkluzivního 

vzdělávání, realizace sociálních služeb apod.). Návazné aktivity a opatření jsou součástí tohoto 

strategického plánu. Plán vychází z revize předchozího strategického plánu, na základě analýzy potřeb 

cílových skupiny jsme v rámci Lokálního partnerství vybrali priority a cíle, kterým se budeme věnovat 

v období od poloviny roku 2015 do konce roku 2018.  

-
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ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN – SPSZ OBRNICE 2015-2018 

Bydlení 

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel obce Obrnice 

CS2 ostatní obrnická veřejnost 

CS3 pronajímatelé bytového fondu, včetně obce 

 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - sociálně vyloučení a 

sociálním vyloučením 

ohrožení 

Stabilní a dostupné bydlení - snižování počtu 

panelových domů, 

revitalizace panelového 

sídliště 

- obecní byty – o přidělení 

rozhoduje Rada na základě 

informací od OCSS 

- navýšení počtu 

malometrážních bytů – 

výstavba/rekonstrukce-

>sociální byty 

- vytvoření transparentních 

pravidel přidělování 

obecních bytů dle 

jednotlivých CS 

- systematizace a aktualizace 

koncepce nakládání 

s bytovým fondem 

 

- chybí finanční prostředky 

na přebudování bytů 

- současné výzvy v režimu 

de minimis 

- vysoké náklady na bydlení 

(nájemné, energie) 

Standardní bydlení - zkvalitňování bydlení – 

revitalizace okolí 

 

- pokračovat v revitalizaci 

- nabídka různých typů 

bydlení (od malometrážních 

bytů po rodinné domy)  

- nedostatek finančních 

prostředků 

Krizové bydlení  - dohoda s AD v Mostě 

(pokrývá poptávku) 

 - není vhodný objekt 
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Být bezdlužní vůči obci 

 

-Dluhové poradenství, 

terénní programy, SAS a 

další služby 

- domovníci, činnost 

pracovníka obce-

>komunikuje s neplatiči 

-Zvyšování finanční 

gramotnosti 

-Spolupráce TSP a bytové 

správy 

-Motivace-zvyšování kvality 

bytů 

- DP, Terénní programy, 

SAS a další služby - 

zachovat 

- Zvyšovat finanční 

gramotnost  

- Spolupráce TSP a bytové 

správy  

- Motivace-zvyšování 

kvality bytů (nová okna, 

lina…)  

- Splátkové kalendáře na 

jakékoliv pohledávky vůči 

obci 

 

CS2 – veřejnost Mít slušné sousedy - TP, APK, domovníci 

- schůze společenství 

vlastníků 

-zkompetentnit nájemníky-

trénink, služby 

-efektivní práce MP, PČR 

- TP, APK a OCSS 

Snaha soukromníků 

vydělávat na dávkách 

v hmotné nouzi 

Mít v domě zodpovědné 

pronajímatele 

- soukromí vlastníci bytů-

>propojení přes sociální 

služby 

- SVBJ – informovanost, 

řešení problémů 

- vykupování bytů obcí 

 Snaha soukromníků 

vydělávat na dávkách 

v hmotné nouzi 

Mít na výběr z různých typů 

bydlení 

 - výstavba rodinných domů - chybí finanční prostředky 

Vyřešení problematiky 

dodávky tepla  

 - jednání se současným 

poskytovatelem 

- náhradní zdroj tepla 

(horkovod Komořany) 

 

CS3 – pronajímatelé včetně 

obce 

Mít kompetentní nájemníky 

(platící, stabilní, slušné) 

SAS, DP, TP, asistenti 

prevence kriminality, 

domovníci 

-zaměstnanostní programy 

- sociální služby,  

-zvyšovat finanční 

gramotnost 

-kultivace veřejného 

prostoru 

- nesplácení dluhů vůči 

společenství vlastníků 
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-komunitní aktivity 

Zabránění devastace 

bytového fondu a společných 

prostor a jeho údržba 

-Asistent Prevence 

Kriminality 

-domovníci 

-správce 

-domovní schůze  

-kamera 

-VPP 

-domovníci, správce 

-komunitní práce (domovní 

schůze, brigády, další … 

zahrádky) 

-VPP 

 

 

Vydělávat na lidech na 

nájemnících v hmotné nouzi 

  zákon o dávkách v hmotné 

nouzi, zákon o sociálním 

bydlení; zvýšení poptávky 

po TP/sociálních službách 
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Zaměstnanost 

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel obce Obrnice 

CS2 ostatní obrnická veřejnost 

CS3 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 

-prostupné zaměstnávání 

(VPP-trh práce) 

-ÚP: pracovně poradenské 

projekty 

- soukromé firmy – 

zprostředkovávají místa 

- servis – nabídka pomoci se 

získáním zaměstnání 

(sociální služby) 

-využívání APZ: VPP, 

SÚPM, aktivizační příspěvek 

- veřejné zakázky (VZ) obce 

– podmínka 10% 

-podpora sociálního 

podnikání (podpořit vznik 

nového) 

-podporovaná pracovní místa 

z projektů  

- rozšíření VPP 

- komunikace se 

zaměstnavateli 

- nízká motivace pracovat 

- neochota dojíždět za prací 

 

Získat praxi - VPP, soukromé firmy  - VPP, sociální podnik 

- VZ obce – podmínka 10% 

pro dlouhodobě 

nezaměstnané/absolventy-

>zakotvit ve směrnici obce 

- nepodaří se založit sociální 

podnik (původní záměr – 

obecní SP – Technické 

služby; SP stravování) 

Mít za práci okamžitou 

odměnu  

Umět hospodařit  

- SAS a dluhová poradna 

plus projekty pracovního 

poradenství 

 

- okamžitá odměna: vyjednat 

se zaměstnavateli týdenní 

výplaty pro klienty 

z programů pracovního 

poradenství nebo klienty 

sociálních služeb 

-umět hospodařit: SAS, 

zvýšené riziko černé práce 

-velká administrativa 

zaměstnavatelů 
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dluhová poradna, pracovní 

poradenství ÚP i  NNO 

- Mít možnost získat 

potřebnou kvalifikaci pro 

daný obor nebo praxi 

v daném oboru 

ÚP – pracovně poradenské 

projekty 

 

 

 

- využívání APZ, realizace 

projektů zaměřená na 

realizaci rekvalifikací a praxí 

u místních zaměstnavatelů – 

chystaný projekt 

 

 

CS2 - veřejnost Mít pocit spravedlnosti 

(odměna úměrná úsilí) 

 VS před reformou ministra 

Drábka 

Legislativní úprava rozdílu 

mezi výší dávek a minimální 

mzdou 

 

Zaměstnat nezaměstnané, 

aby na ně pracující 

nedopláceli a zvyšovala se 

životní úroveň všech 

 Viz jiné CS  

CS3 - zaměstnavatelé Mít spolehlivé zaměstnance 

s výdrží a ochotou 

 - databáze uchazečů -pracovní poradenství 

provazovat s dluhovým 

poradenstvím a zvyšováním 

finanční gramotnosti 

-pracovní poradenství: ÚP, 

RIP 

-rekvalifikační kurzy 

-sociální podnik jako 

trenažér pro získávání 

pracovních návyků a 

zručností 

-10% veřejné zakázky 

- nevydrží na pracovní pozici  

Mít kvalifikované 

zaměstnance s praxí 

- rekvalifikační kurzy 

- databáze uchazečů 

- chystaný projekt na 

rekvalifikace 

- VPP, VS.. 

- vysoké požadavky i na 

pracovní pozice s nízkou 

kvalifikací 
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Vzdělávání, volný čas a rodina 

CS1 děti, mládež a jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit a dalších nízkopříjmových skupin v obci Obrnice 

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 

 

CS2 školy 

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) 

MŠ s dostatečnou kapacitou, 

ve školce se neplatí měsíční 

poplatek, pouze stravné 

Větší působení na rodiče dětí 

ve smyslu důležitosti 

předškolního vzdělávání pro 

jejich děti 

- možná zřízení mateřského 

centra (provázat z MŠ) 

MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

-vůle rodičů (nezvyk, 

neochota, strach) 

- neakceptování pravidel MŠ 

rodiči 

Mateřské 

centrum/předškolní klub 

 Zatím je tato myšlenka ve 

fázi diskusí o tom, jak 

efektivně lze propojit činnost 

tohoto zařízení s činností MŠ 

 

Programy rané a včasné péče - SAS, Duhovka - posílení těchto programů  

CS1b a CS1c 

– školní děti 1. a 2. stupeň 

Neabsentovat ve škole  - řešit skryté záškoláctví – 

např. týmy pro mládež/jiná 

podoba zapojení 

relevantních aktérů (škola, 

lékař, APK, TP, SAS…) 

- neochota rodičů ke 

komunikaci, spolupráci 

Být připraven na školu a 

nebýt vyloučen ze školních 

akcí (vybavenost 

pomůckami, úhrady 

 -školy jako zvláštní příjemce 

MOP ve všech ročnících (ÚP 

vyhoví žádostem) na třídní 

fond a pomůcky na začátku 

Případný metodický pokyn 

ÚP nepřiznávat mimořádnou 

okamžitou pomoc? 
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výletů…) školního roku – pomohou 

vyřídit TP, mají informace 

od škol 

Zázemí pro školní přípravu 

-prostor a čas 

-podpora 

- SAS 

 

- vytvořit/rozšířit nabídku 

- motivovat rodiče  

- NZDM/jiná varianta pro 

mladší děti 

-pravidelnost 

-jiné hodnoty rodičů 

Dostupnost volnočasového 

vyžití a zájmové činnosti 

-NZDM Vulkán  

-školní kroužky 

- místní spolky a organizace 

(Duhovka, TJ SOKOL, Sbor 

dobrovolných hasičů, aj.) 

 -pravidelnost 

-zatím finance u sportovních 

oddílů nebo ZUŠ 

Podchytit problémovou 

mládež (cca 10-12 let věku) 

 Záměr zřídit NZDM 6 – 15 

let  

 

Možnost doučování V rámci SAS a Duhovky; 

škola 

NZDM 6 – 15 let; posílení 

stávajících programů 

 

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 

-finanční gramotnost, 

kariérové poradenství – 

vybavit 

- péče o dítě a domácnost 

(SAS,NZDM) 

 

 

Být vzdělán pro trh práce -kariérové poradenství na ZŠ 

-exkurze, dny otevřených 

dveří na SŠ 

-ochutnávky oborů 

- spolupráce ZŠ - SŠ 

 

Zachovat fungující + 

 

- stipendijní program (kraj, 

Patria Finance, Verda, 

MŠMT, krajská podpora 

vybraným oborům) 

 

 

Podchycení problémové 

mládeže  

 Projektový záměr zaměřený 

na zřízení NZDM 6 – 15 let  

 

Možnost doučování V rámci SAS a Duhovky; 

škola 

NZDM 6 – 15 let; posílení 

stávajících programů 

 

CS1d- mládež 15-20 Obeznámení se světem -sexuální výchova na -pokračovat v tom, co se  
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dospělosti 

 

středních školách i s 

odborníky 

-besedy v NZDM s 

pracovníky 

-individuální konzultace na 

toto téma 

osvědčilo plus: 

-vybavit NZDM  

-péče o dítě a domácnost 

(SAS,NZDM) 

-finanční gramotnost, 

kariérové poradenství 

Dostupnost volnočasového 

vyžití a zájmové činnosti 

-NZDM 

-místní spolky a organizace 

(Duhovka, TJ SOKOL, Sbor 

dobrovolných hasičů, aj.) 

- rozšířit paletu kroužků - kroužky jsou placené 

Pomoc a podpora při nástupu 

na SŠ 

V rámci NZDM a SAS 

Duhovka 

- třídní schůzky 

vycházejících žáků - 

Minisokrates 

- chystaný projekt  

CS1e-mladí dospělí 21-26 -najít práci a dovzdělat se 

pro trh práce 

 

OCSS -pracovní poradenství  

- projekt zaměřený na 

čerstvé absolventy SŠ 

s cílem zajistit praxi a 

zaměstnání 

 

Získat rodičovské 

kompetence 

-NZDM – poradenství, 

osvěta 

-SAS – nácviky a 

poradenství 

  

 

CS1f – rodiče dětí získat „společensky žádoucí“ 

rodičovské kompetence  

-sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

 

-předškolní kluby spojené 

s mateřským centrem 

-terénní programy 

-kurzy finanční gramotnosti 

 

Mít zajištěné zaměstnání a 

tím zajistit rodinu 

materiálně, nepředávat 

dětem negativní vzorce 

chování (život na soc. 

dávkách, dlouhodobá 

- služba SAS - projekty zaměřené na 

zvýšení kvalifikace 

dlouhodobě 

nezaměstnaných, pomoc se 

získáním praxe a vstupem na 

trh práce 
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nezaměstnanost atd.) 

CS2 - školy Asistent pedagoga - ZŠ využívá 2, MŠ 2 - navýšit počty  

Speciální pedagog - využívá   

Vzdělávání pedagogických a 

dalších pracovníků 

- využívá se DVPP - přizpůsobit vzdělávání „na 

míru“ místním požadavkům 

a potřebám  

- umožnit vzdělávání i 

ostatním pracovníkům, nejen 

pedagogům 

- omezená nabídka kurzů 

- nedostatek finančních 

prostředků 
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Prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost 

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel obce Obrnice 

CS2 ostatní obrnická veřejnost 

 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme překážky 

CS1  - obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit 

- pocit bezpečí - Asistenti prevence 

kriminality, terénní 

pracovníci, domovníci 

- soc. služby v rámci OCSS 

- služebna PČR 

- kamery 

Pokračování v činnosti APK, 

domovníků, terénních 

pracovníků a činnost OCSS 

-legislativa: mobilní kamery 

a fotopasti budou možná 

zakázány (únik dat) 

 

- právní povědomí Soc. poradenství v rámci 

OSP v OCSS 

-Prevence PČR na MŠ, ZŠ a 

SŠ (témata) 

-NZDM zachovat  

 

 

Být schopen se sám zapojit 

do zlepšení bezpečnostní 

situace v obci – 

spoluzodpovědnost za 

pořádek v obci 

Přednášky v rámci OSP 

v OCSS, činnost domovníků, 

terénních pracovníků, APK 

- zachovat  

CS 2 - veřejnost Eliminovat závadové 

chování dětí 

- domluva škol a pediatrů 

stran záškoláctví 

-asistenti prevence 

kriminality, domovníci, 

terénní pracovníci 

-volnočasové aktivity, 

NZDM 

-primární prevence 

- 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 
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Eliminovat závadové 

chování obyvatel SVL 

- vyhláška – zákaz pití 

alkoholu na veřejných 

místech 

- žádné herny, automaty 

  

Pocit bezpečí - služebna PČR, činnost 

APK, terénních pracovníků, 

domovníků 

   

Podpora společenského 

soužití v obci 

- akce na podporu místního 

života, na podporu a rozvoj 

sousedských a mezilidských 

vztahů, vzáj. propojenost 

všech obyvatel pomocí 

různých akcí – Obrnické 

slavnosti, den dětí, 

mikulášská, den seniorů atd. 

  

Komunikace s veřejností 

ohledně opatření chystaných 

a zaváděných v obci, situaci 

v obci a další informace 

- obecní zpravodaj – 

měsíčník Maják 

  

Komunikace s médii - spolupráce navázána s p. 

Foukalem - tisk 
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1. OBLAST BYDLENÍ 

Otázka bydlení je v obci vnímána jako velmi problematická. Mezi hlavní nedostatky patří 

omezená nabídka různých typů bydlení, například nedostatek rodinných domů, nedostatek 

malometrážních bytů, a dále existence panelového sídliště, tzv. Velké a Malé sídliště, které vykazuje 

všechny průvodní jevy sociálně vyloučených lokalit, jako je zvýšená kriminalita, chudoba, zadluženost 

obyvatel, nízká úroveň dosaženého vzdělání, vysoká míra nezaměstnanosti, závislosti, aj. Dle údajů 

obecního úřadu se v obci nachází celkem 815 bytů, z toho je 96 bytů v rámci tzv. Malého sídliště a 

531 bytů v rámci tzv. Velkého sídliště. Ve vlastnictví obce je 187 bytů a téměř všechny tyto byty se 

nacházejí na tzv. Velkém sídlišti s výjimkou jedné bytové jednotky č. p. 128. 

Faktory jako privatizace bytového fondu, aktivní trh s levnými byty a nesnadná situace 

v oblasti zaměstnanosti, přispěly ke zhoršující se situaci obyvatel obce, zejména obyvatel sídliště, 

kde bydlí převážná část obyvatel Obrnic, menší část obyvatel bydlí v rodinných domech, především 

ve starší části Obrnic, Chanova a Českých zlatníků. Obytnou zástavbu Malého a Velkého sídliště tvoří 

23 panelových domů o 3 – 7 podlažích, v nichž se nachází cca 589 bytů. Panelové domy byly 

vystavěny převážně v 70. letech dvacátého století. Bytový fond vlastní z převážné části společenství 

vlastníků jednotek (některé byty zde již odkoupila obec), dále pak dva soukromí vlastníci a 2 panelové 

domy na adrese Nová Výstavba č. p. 198 a 210 - 212 vlastní obec. Dva z panelových domů jsou 

v současné době z důvodu devastace zakonzervovány, 2 panelové domy byly na podzim roku 2014 

zbourány. Zatímco panelové domy ve vlastnictví obce procházejí postupnou revitalizací, problémem 

zůstávají domy a byty v soukromém vlastnictví. Nejpalčivěji zasaženým domem je v Obrnicích dům 

č.p. 215 – 218. V tomto domě se s nájemníky a obyvateli řeší problémy se zajištěním základních 

služeb – elektřina, voda, teplo apod., navíc je v tomto domě nejvyšší počet prázdných bytů a dluhy 

stále narůstají, což nezadržitelně směřuje k jeho vybydlení. Velmi často jsou lidé značně ovlivněni 

vysokou zadlužeností a exekucemi, které je odrazují od legálních příjmů, nedostatek peněz řeší dalšími 

půjčkami, zejména u nebankovních institucí (lichváři, nebankovní sektor, apod.). Vznikají 

tak dlouhodobé pasti, ze kterých v podstatě není úniku. 

Obec se snaží problematiku bydlení aktivně řešit. Vzhledem k neuspokojivé situaci v oblasti 

bydlení se obec rozhodla vytvořit systém sociálního bydlení a zajistit tak standardní a stabilní bydlení 

pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Na tuto prioritu reaguje strategický plán zejména prvním 

hlavním cílem spolu s jeho specifickými cíli a kroky vedoucími k realizaci záměru vytvořit sociální 

bydlení a je podpořena dalšími cíli a opatřeními v plánu, například provázaností se sociálními 

službami, podporou terénní sociální práce, odborného sociálního poradenství aj. kroků tak, aby otázka 

bydlení byla řešena komplexně. 

Opatření, která obec realizuje, nebo se chystá realizovat, na podporu kvalitního a standardního 

bydlení jsou součástí tohoto strategického plánu. V obecních domech fungují domovníci, kteří 
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pomáhají v domě zajišťovat pořádek, zamezují znehodnocování nemovitosti, přispívají ke zvyšování 

pocitu bezpečí nájemníků a vytváření si lepšího vztahu k místu, kde žijí. Činnost domovníků se v obci 

osvědčila, proto je jedním ze specifických cílů tohoto plánu zajistit pokračování jejich činnosti 

a následně navýšení počtu domovníků v souvislosti se sociálním bydlením a využitím domovníků 

i mimo obecní domy. Mezi další opatření na podporu kvalitního a standardního bydlení patří 

preventivní programy na ochranu před ztrátou bydlení, na obci funguje pozice referenta, který řeší 

například splátkové kalendáře, programy pro posilování kompetencí lidí k řádnému užívání bytových 

jednotek a jiné. Specifické cíle strategického plánu a jednotlivé kroky se mimo jiné zaměřují na 

udržení činnosti asistentů prevence kriminality, podporu sociálních služeb a podporu sdružení 

vlastníků bytových jednotek a pokrývají tak potřeby mít kompetentní nájemníky, zabránění devastace 

bytového fondu a zajištění stabilního a dostupného bydlení. 

Jednotlivá opatření jsou podrobněji rozepsaná dle priorit a cílů níže.  
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Priorita 1.1: Zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel (v obci OBRNICE) 

Hlavní cíl 1.1.1: Do roku 2018 vznikne v obci 16 bytů v rámci sociálního 

bydlení 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Do konce roku 2017 proběhnou stavební úpravy 4 bytových jednotek v panelovém domě č. p. 198 

(Velké sídliště) a stavební úpravy 6 bytových jednotek v panelovém domě č. p. 211 a 212, čímž 

vznikne 10 bytů 

i. Je hotov projektový záměr na 

č. p. 198 

polovina 

2015 

obec, ASZ IROP  

ii. V rámci výběrového řízení je 

vybrána firma 

2016 obec   

iii. Firmou a VPP obce je 

provedena rekonstrukce 

(celková oprava 

zdevastovaných bytů) č. p. 

198 

2016-2017 obec, firma   

iv. Je hotov projektový záměr na 

č. p. 211 a 212 

polovina 

2015 

obec, ASZ IROP  

v. V rámci výběrového řízení je 

vybrána firma 

2016 obec   

vi. Firmou a VPP obce je 

provedena rekonstrukce č. p. 

210-212   

2016-2017 obec, firma   

Do konce roku 2017 je dokončena výstavba nízkopodlažního domu s 6ti malometrážními byty 

(demolice zdevastovaného a vybydleného panelového domu č. p. 196/197 a na původních základech 

výstavba nízkopodlažního bytového domu) 

i. Je zpracována projektová 

dokumentace a vydáno 

stavební povolení a demoliční 

rozhodnutí na likvidaci na č. 

p. 196-7 

hotovo obec   

ii. Je podán projektový záměr  polovina 

2015 

obec, ASZ IROP  

iii. Proběhne výběrové řízení na 

stavební firmu (podmínka 

10%) 

2016 obec   

iv. Firmou (podmínka 10%) je 

provedena demolice č. p. 

196-197 

Do konce 

roku 2016 

firma, obec   

v. Firmou (podmínka 10%) 

provedena následná výstavba 

nízkopodlažního domu 

2017 firma, obec   
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Hlavní cíl 1.1.2: do konce roku 2018 dojde k vyřešení problematiky 

s poskytováním a cenou tepla (v rámci bytových domů Velkého a Malého 

sídliště, MŠ, ZŠ, ICVA, NZDM, bytového domu č. p. 128, objektu PČR, 

sportovní haly TJ Sokol) 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Do konce roku 2018 bude vyřešena stávající problematická situace nebo nalezena vhodná alternativa 

odebírání tepla 

i. Vyřešení právní jistoty 

smluvního vztahu na 

provozování kotelny 

2015 obec   

ii. Hledání levnějších alternativ 

poskytování 

tepla/technických řešení 

vedoucích ke zlevnění tepla 

2016 obec   

 

Priorita 1.2: Zajistit zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití 
obyvatel jednotlivých domů 

Hlavní cíl 1.2.1: Obyvatelé obce Obrnice se podílejí na zvyšování kvality 

bydlení v obci 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

V následujících letech pokračují domovníci v obecních domech č. p. 198, 210-212, nově působí 

domovníci v domech mimo vlastnictví obce, od roku 2018 provázáno domovnictví se sociálním 

bydlením 

i. Je zajištěno pokračování 

domovníků v obecních 

domech č. p. 198, 210-212 

2015 obec PPK MV; 

OPZ 

 

ii. Jsou zajištěni domovníci i 

mimo obecní domy 

2016 obec, SVJ, NNO ÚP  

iii. Jsou vytipováni kandidáti na 

domovníka pro SVJ 

2016 SVJ, NNO, ÚP   

iv. Je uskutečněna domovní 

schůze, na níž jsou vybráni 

noví domovníci 

2016 SVJ, NNO   

v. Noví domovníci podepíší 

smlouvu s SVJ 

2016 SVJ   

vi. Jsou vytipováni kandidáti na 

domovníka v rámci 

sociálního bydlení 

2018 obec OPZ  

vii. Noví domovníci podepíší 

smlouvu s obcí 

2018 Obec 
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V následujících letech pokračuje činnost asistentů prevence kriminality 

i. Do konce 2015 působí 4 APK 

z programu prevence 

kriminality 

2015 obec PPK MV  

ii. Je podán tříletý projekt na 

zajištění pokračování APK 

2015 obec OPZ; ITI  

iii. Jsou vybráni APK 2016 obec   

iv. APK začínají působit 2016 obec   

Alespoň 1x za rok nebo dle potřeby jsou pořádány domovní schůze v obecních domech, č. p. 198 

(OCSS), v domech s SVJ (participace nájemníků na správě domu);  

i. Nutnost dořešit co nejdříve č. 

p. 210-212 

2015 obec   

ii. Schůze jsou svolávány 

výborem společenství 

průběžně předseda SVJ   

iii. Nájemníci jsou zpraveni TSP 

obce 

průběžně TSP   

iv. Schůze jsou řízeny 

facilitátorem a je z nich 

pořizován zápis 

průběžně SVJ   

Do konce roku 2018 vznikne spolek sdružení společenství (zastřešující platforma) vlastníků (pozn. 

záleží, zda vzniknou Technické služby) 

i. Zřízení Technických služeb 

obce 

2018 obec   

ii. Zaměstnání vhodných osob – 

správa, účetní, aj. 

2018 obec   

iii. Vznik zastřešujícího 

společenství vlastníků 

a. seznámení jednotlivých 

společenství vlastníků 

s tímto záměrem 

b. volba 

2018 SVJ, obec   

iv. Pravidelná setkávání 

zastřešujícího SV 

s jednotlivými SV, 

představiteli obce 

2018 SVJ, SV   

 

Hlavní cíl 1.2.2: Mít přehled o obyvatelích stěhujících se do bytů na území 

obce Obrnice 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

V průběhu roku 2016 nastavit spolupráci a komunikaci se soukromými vlastníky bytů, mapovat situaci 

a vytvořit efektivní informační systém 
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i. Pokračovat v mapování - 

terénní pracovníci obce a 

OCSS, evidence obyvatel 

(matrika), školy (nové děti) 

průběžně obec, OCSS, 

MŠ, ZŠ 

PPK MV; 

OPZ 

 

ii. Zapojit další aktéry - 

předsedové SVJ, domovníci, 

majitelé bytů (předávat info); 

zaměstnanec obce 

(shromažďuje a zpracovává 

informace), ÚP, další složky 

APK, PČR dle potřeby 

2016 obec, SVJ, ÚP, 

APK 

  

iii. Vytvořit informační systém  2016 obec a další 

zapojení partneři 

  

Získat co největší počet bytů zpět do vlastnictví obce 

i. Mít přehled o prodeji bytů v 

obci 

průběžně obec   

ii. Účastnit se dražeb, 

vykupování bytů apod. 

průběžně obec   

 

Hlavní cíl 1.2.3: Realizace programů pro posilování kompetencí lidí 

k řádnému užívání bytových jednotek 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Dle potřeby probíhají individuální konzultace k posílení kompetencí uživatelů bytových jednotek 

i. probíhají individuální 

konzultace v rámci 

poskytování sociálních služeb 

– TP, SAS, NZDM 

průběžně OCSS OPZ  

ii. poučení obce při podpisu 

nájemní smlouvy 

(shromažďuje a zpracovává 

informace), ÚP, další složky 

APK, PČR dle potřeby 

průběžně obec   

 

Priorita 1.3: Vytvoření systému sociálního bydlení 

Hlavní cíl 1.3.1: Do roku 2018 existuje v obci 16 sociálních bytů pro různé 

cílové skupiny a je tak zajištěno kvalitní a standardní bydlení 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Do 2016 dojde k aktualizaci dokumentů nakládání s bytovým fondem v obci a dopracování koncepce 

bytové politiky obce – Strategie nakládání s bytovým fondem v obci Obrnice 
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i. aktualizace dokumentů – 

Strategie nakládání 

s bytovým fondem v obci 

Obrnice včetně revize 

pravidel přidělování obecních 

bytů 

2015 obec   

ii. projednání Radou 

obce/Zastupitelstvem obce 

2016 obec   

Do konce roku 2018 dojde k vyčlenění 16 obecních bytů pro různé CS v rámci sociálního bydlení 

i. dokončení výstavby (2018) a 

rekonstrukce (2016) bytů pro 

sociální bydlení 

2016-2018 obec   

ii. začátek využívání bytů 

v rámci sociálního bydlení 

2017 obec, OCSS   

iii. provázáno se sociálními 

službami a terénními 

programy 

2017 OCSS OPZ  

 

Hlavní cíl 1.3.2: Podpora programů prevence ztráty bydlení 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Pokračování institutu domovník (podrobněji viz výše) 

Od ledna 2016 je zabezpečeno pokračování odborného sociálního poradenství včetně dluhového 

poradenství 

i. je podána projektová žádost 

na zajištění pokračování OSP 

2015 obec, OCSS, 

ASZ 

OPZ  

ii. služby jsou poskytovány 2016 MPSV, obec, 

OCSS, ASZ 

  

Pokračování činnosti referenta vymáhání pohledávek 

i. pokračování činnosti 

zaměstnance obce (hlídá 

splátkové kalendáře, účastní 

se předávání a přebírání bytů, 

mapuje počet bytů, sleduje 

dluhy, příprava nájemních 

smluv..) 

probíhá Obec   

ii. provázání činnosti 

s mapováním migrace a se 

sociálními službami 

2016 Obec, OCSS   
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2. OBLAST ZAMĚSTNANOSTI 

Otázka nezaměstnanosti je v regionu Mostecka jedním z hlavních sociálních problémů. 

Vysoká nezaměstnanost není krátkodobým či nahodilým jevem, okres Most se během posledních 

deseti let objevuje na předních místech v celorepublikových statistikách nezaměstnanosti pravidelně. 

K 1. 1. 2015 činila míra nezaměstnanosti 17,63 %, což je nejvyšší z celého okresu Most. Aktuálně ke 

květnu 2015 je v registru Úřadu práce celkem 269 uchazečů z Obrnic, z čehož má většina (204 osob) 

ukončené pouze základní vzdělání. Specifickou podskupinu tvoří mladí nezaměstnaní, zejména 

náctiletí ve věku 15-18 let. Na Úřadu práce je z této skupiny registrováno 13 uchazečů, z toho 6 mužů 

a 7 žen. Obecně na jedno pracovní místo připadá v průměru 10 uchazečů. Vysoká nezaměstnanost je 

důsledkem hromadného propouštění spojeného s postupným útlumem těžebního průmyslu a jeho 

restrukturalizací v průběhu 90. let. Propuštění zaměstnanci měli navíc kvalifikaci, kterou na daném 

území a ani v nejbližším okolí nemohli uplatnit. Ke konci 90. let došlo také v rámci privatizace těžkého 

průmyslu ke kvalitativním změnám v požadavcích na zaměstnance. Nevyhovující vzdělanostní úroveň, 

nízká kvalifikace místního obyvatelstva a nedostatek praxe spojen s neschopností přizpůsobit se 

měnícím se podmínkám a požadavkům na trhu práce má za následek faktickou nezaměstnatelnost 

některých osob. 

Obec Obrnice se proto rozhodla realizovat programy na podporu zaměstnanosti 

a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob. Z výzkumu k zaměstnanosti, který byl v obci realizován 

v první polovině roku 2015, vyplývá, že obec je subjektem, který zaměstnává nejvíce osob 

s ukončeným základním vzděláním a vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných a obyvatel obce 

obec svou politikou zaměstnanosti výrazně snižuje procento nezaměstnaných občanů 

a to i s ohledem na to, že v obci nevyučené populace neustále přibývá. Obrnice využívají nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti, zejména veřejně prospěšné práce. V roce 2015 je pod obcí 

zaměstnáno 40 osob na veřejně prospěšné práce („VPP“). Dále na území obce působí nezisková 

organizace k Srdci klíč, která zaměstnává osoby na společensky účelná pracovní místa. Dotované 

formy zaměstnávání nabízí také organizace Duhovka a TJ SOKOL. V ideálním případě by VPP a další 

formy podporovaného zaměstnávání měly sloužit pouze jako „trénink“ pro dlouhodobě 

nezaměstnané, spolu s dalšími stupni tvoří tzv. systém prostupného zaměstnávání, kterým jedinci 

projdou a dostanou se až ke klasickému pracovnímu poměru a klasické pracovní smlouvě. Ve většině 

případů se to bohužel nestává a jedinci zůstávají zacykleni pouze v rámci dotovaného zaměstnávání. 

Je potřeba podpořit větší prostupnost v jednotlivých stupních a formách zaměstnávání. Na tuto 

potřebu jsou navázané cíle a opatření strategického plánu. Jedním z cílů je pokračovat ve využívání 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, i jiných forem kromě VPP. Pokud by došlo k obnově veřejné 
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služby, je obec připravena podílet se i na realizaci tohoto nástroje. Další specifické cíle plánu se týkají 

individuálních projektů Úřadu práce, který je v oblasti zaměstnanosti jedním z klíčových aktérů.  

Jiné specifické cíle reagují na potřebu vybavit dlouhodobě nezaměstnané potřebnými 

kompetencemi a namotivovat je před vstupem na trh práce. Obzvláště motivace je často velmi 

obtížně uchopitelná, zejména z toho důvodu, že rozdíl v příjmech mezi prací za minimální mzdu a 

životem na sociálních dávkách, je minimální, v horším případě představuje pobírání sociálních dávek 

dokonce vyšší příjem. Jinou alternativou je práce v domácnosti a péče o rodinu, což jsou také časté 

důvody, proč jsou, zejména ženy, nezaměstnané. I přes tyto obtíže se zapojení partneři snaží díky 

pracovnímu poradenství a osvojování základních dovedností skrze sociální služby, spolupráci 

s Úřadem práce ČR („ÚP ČR“) v rámci rekvalifikačních kurzů a zaměstnanostních projektů klienty 

podporovat. Vzájemné spolupráce si obec, ÚP a další zapojení partneři velice cení, a proto je jedním 

z opatření v rámci strategického plánu spolupráci udržet i nadále a více ji rozvíjet. Jiný specifický cíl 

plánu reaguje na kritickou situaci na poli zaměstnanosti a nabízí další možnosti, jak dlouhodobě 

nezaměstnané zaměstnat. Obec pilotně využije podmínku společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek, kdy 10% zaměstnanců firmy musí být z řad dlouhodobě nezaměstnaných, a poté 

se rozhodne o jejím začlenění či nezačlenění do Zásad zadávání veřejných zakázek.  

Dlouhodobým záměrem obce z minulého období zůstalo zřízení sociální firmy obce – 

technické služby. Vzhledem k nastavení podmínek pro sociální podnikání a úpravu forem sociálních 

podniků již není možné tento záměr uskutečnit, a proto bude vedení obce promýšlet jinou variantu a 

formu, jakou budou technické služby mít.  

Záměry pro roky 2016-2018 jsou podrobněji rozepsané do jednotlivých priorit a cílů níže. 
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Priorita 2.1: Vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby (a mladé lidi) 
kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce 

 Hlavní cíl 2.1.1: Minimálně 40 osob ročně je připraveno na pracovní trh 

prostřednictvím dotovaných forem zaměstnání (VPP, SÚPM, VS) 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

40 osob ročně vykonává VPP u obce a 3 osoby ročně vykonávají VPP u jiných subjektů (TJ Sokol) 

i. Zajistit pokračování průběžně obec ÚP  

3 osoby ročně vykonávají SÚPM u dalších subjektů (K srdci klíč, Duhovka) 

i. Zajistit pokračování průběžně K srdci klíč, 

Duhovka 

ÚP  

10 osob ročně vykonává VS 

i. Obec připravena realizovat, 

pokud bude VS obnovena 

? MPSV, obec ÚP  

 

Hlavní cíl 2.1.2: 34 osob je do 2018 připraveno pro trh práce díky 

pracovnímu poradenství 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

10 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi díky sociálním službám (SAS, TP, 

OSP, NZDM) 

i. Zabezpečit poskytování 

služeb do konce roku 2015 

hotovo Obec, OCSS IPO, 

krajské 

dotace 

 

ii. Podání projektových žádostí  2015 Obec, 

poskytovatelé 

OPZ  

iii. Je zabezpečeno poskytování 

služeb v potřebné míře a 

financování služeb na další tři 

roky 

Od ledna 

2016 

Obec, 

poskytovatelé 

OPZ, 

krajské 

dotace 

 

iv. Pracovní poradenství pro 

klienty služeb je vykazováno 

v dokumentaci služby 

2016 poskytovatelé   

Minimálně 5 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v regionálních 

individuálních projektech ÚP 
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i. je vyhlášena výzva pro 

Krajské ÚP 

Červenec 

205 

MPSV MPSV  

ii. je vyjednáno zapojení 

(partneři, dodavatelé, 

spolupracující organizace, 

zaměstnavatelé) členů LP 

Obrnice v RIP ÚK  

Srpen 2015 Obec, ASZ, ÚP   

iii. projekt je ve spolupráci 

s členy LP Obrnice 

realizován 

2016 LP, obec, ÚP   

 

Hlavní cíl 2.1.3: 20 osob je do roku 2018 připraveno na pracovní trh 

prostřednictvím vykonání praxe 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

10 osob získá v roce 2017 praxi díky podmínce 10% 

i. Podmínka 10% je pilotně 

využita v rámci realizace 

sociálního bydlení 

2016-2017 Obec, firma   

ii. Podmínka je včleněna do 

Zásad zadávání veřejných 

zakázek (u zakázek nad 2 mil. 

Kč) 

2016 obec   

iii. Podmínka je uplatňována 2017 obec   

 

Priorita 2.2: Kvalifikovat dlouhodobě nezaměstnané pro konkrétní 
pracovní pozice 

Hlavní cíl 2.2.1: 15 osob do roku 2018 získá kvalifikaci prostřednictvím 

rekvalifikačních kurzů 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

5 osob ročně se rekvalifikuje prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP  

i. je vyhlášena výzva pro 

Krajské ÚP 

Červenec 

205 

MPSV MPSV  

ii. je vyjednáno zapojení 

(partneři, dodavatelé, 

spolupracující organizace, 

zaměstnavatelé) členů LP 

Obrnice v RIP ÚK  

Srpen 2015 Obec, ASZ, ÚP   
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iii. projekt je ve spolupráci 

s členy LP Obrnice 

realizován 

2016 LP, obec, ÚP   

10 osobám ročně je díky sociálním službám zprostředkována rekvalifikace 

i. Poptávka od klientů 

sociálních služeb 

průběžně Klienti, OCSS   

ii. Pomoc se zprostředkováním průběžně OCSS, ÚP ÚP  

 

Priorita 2. 3: Nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním 
trhu práce 

Hlavní cíl 2.3.1: Do roku 2017 jsou vytvořeny podmínky vhodné pro 

zaměstnávání místních lidí 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Od roku 2017 je zadávání veřejných zakázek s podmínkou 10% pro dlouhodobě nezaměstnané ve 

směrnici obce doprovozeno nabídkou předvýběru zaměstnanců pro zaměstnavatele (seznam zájemců o 

zaměstnání) 

i. Podmínka 10% je pilotně 

využita v rámci realizace 

sociálního bydlení 

2016-2017 Obec, firma   

ii. Podmínka je včleněna do 

Zásad zadávání veřejných 

zakázek 

2016 obec   

iii. Podmínka je uplatňována 2017 obec   

Od roku 2016 pokračuje spolupráce s místními firmami, které poskytují pracovní místa osobám 

dlouhodobě nezaměstnaným (EDUARD, No. 1, Family, k.s) 

i. Pokračování spolupráce 2016 Obec, místní 

firmy, OCSS, ÚP 

  

ii. Využití seznamu zájemců o 

zaměstnání a databáze OCSS 

2016 Obec, OCSS, 

místní firmy, ÚP 

  

Do konce roku 2017 jsou zřízeny Technické služby obce 

i. Záměr je připraven hotovo obec   

ii. Čekání na vhodnou 

výzvu/zřízení 

podnikatelského subjektu 

(a.s., s.r.o.) 

2016 obec   

iii. Záměr realizován 2017 obec   
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Hlavní cíl 2.3.2: od roku 2016 do roku 2018 je ročně zaměstnáno z řad 

obtížně zaměstnatelných obyvatel Obrnic 55 osob  

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

5 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech ÚP 

i. je vyhlášena výzva pro 

Krajské ÚP 

Červenec 

205 

MPSV MPSV  

ii. je vyjednáno zapojení 

(partneři, dodavatelé, 

spolupracující organizace, 

zaměstnavatelé) členů LP 

Obrnice v RIP ÚK  

Srpen 2015 Obec, ASZ, ÚP   

iii. projekt je ve spolupráci 

s členy LP Obrnice 

realizován 

2016 LP, obec, ÚP   

Minimálně 40 osob je ročně zaměstnáno na VPP/SÚPM/VS obce a jiných subjektů 

i. 40 osob ročně vykonává VPP 

u obce 

průběžně obec ÚP  

ii. 3 osoby ročně vykonávají 

VPP u TJ Sokol 

průběžně TJ Sokol ÚP  

iii. 2 osoby ročně vykonávají 

SÚPM u subjektu K srdci klíč 

průběžně K srdci klíč ÚP  

iv. 1 osoba ročně vykonává 

SÚPM u subjektu Duhovka 

průběžně Duhovka ÚP  

v. 10 osob ročně vykovává VS 

(pozn. pouze pokud bude VS 

obnovena) 

? Obec, ÚP ÚP  

Do roku 2018 je 10 osob zaměstnáno prostřednictvím veřejných zakázek obce s podmínkou 10% 

 

i. Uplatňování podmínky 10% 2017 Obec, firmy   

Minimálně 6 osob je ročně zaměstnáno pod obcí jako APK, domovníci, správci aj. 

i. do konce 2015 působí 4 APK 

z programu prevence 

kriminality 

2015 obec PPK MV  

ii. je podán tříletý projekt (fiše) 

na APK 

2015 obec OPZ  

iii. je zajištěno pokračování 2 

domovníků v obecních 

domech č. p. 198, 210-212 

2015 obec OPZ  

iv. noví domovníci pro SVJ 2015-2016 SVJ, obec, NNO ÚP  

v. noví domovníci v rámci 

sociálního bydlení  

2018 obec OPZ  
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3. VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS, RODINA 

Většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit patří do kategorie osob se základním, případně 

nedokončeným základním vzděláním. V Obrnicích představují lidé bez vzdělání a se základním 

vzděláním téměř polovinu obyvatel obce. O něco menší je počet vyučení a dosažení středního 

odborného vzdělání bez maturity. Výrazně nižší už je procento lidí, kteří dosáhli vyššího vzdělání 

(úplné střední s maturitou přes 10%, vyšší odborné a nástavbové méně než 1% a vysokoškolské okolo 

1%). Cíle strategického plánu se zaměřují na podporu vzdělání zajištěním pravidelné docházky 

a podporou v rámci studia. 

V Obrnicích je jedna mateřská škola a jedna základní škola, jejichž zřizovatelem je obec. 

I přes aktivitu a ochotu mateřské školy vyjít rodičům vstříc, nenavštěvují školku všechny děti z obce, 

zejména děti ze SVL, a často nevyužívají žádnou jinou alternativu. Některé děti navštěvují místo 

mateřské školy organizaci Duhovku, která má program i pro předškolní děti, částečně se nedostatek 

předškolního vzdělávání snaží sanovat pracovníci sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi 

a částečně pomůže povinný ročník předškolního vzdělávání, nicméně je potřeba tento problém řešit 

a podchytit děti v co nejútlejším věku. Kapacita mateřské školy je dostatečná i vzhledem 

k chystanému povinnému ročníku předškolního vzdělávání. Cíle plánu se proto věnují podpoře 

spolupráce MŠ a sociálních služeb či zajištění vhodného prostředí pro děti.  

Základní škola je spádovou oblastí pro děti z okolních obcí Želenice, Patokryje a Korozluky. 

Roste procento dětí, které i za základním vzděláváním dojíždějí do Mostu, ale i přes to je kapacita 

základní školy v Obrnicích využívána v dostatečném počtu dětí.  Základní škola je od roku 2009 

zapojena do projektu inkluzívního vzdělávání a snaží se využívat různá inkluzivní opatření, například 

asistenta pedagoga, speciálního pedagoga, nově bude moci využívat služeb psychologa. V rámci 

inkluzivního vzdělávání potřebují podporu nejen žáci, ale také pedagogové, školy proto svým 

pracovníkům umožnují využívat další vzdělávání. Opatření ve strategickém plánu počítají s udržením 

nastavených inkluzivních opatření a jejich rozšiřováním. 

Za vyššími stupni vzdělání musejí studenti z Obrnic dojíždět do blízkého okolí. V bývalém 

okrese Most působí 18 středních škol, z nichž 11 se nachází v Mostě a ostatní ve městě Litvínov a 

Meziboří. V Mostě také působí 5 pracovišť vysokých škol. Častým problémem v oblasti vzdělávání 

v souvislosti se středním stupněm vzdělávání je vysoké procento dětí, které ze střední školy odejdou 

předčasně a střední stupeň nedokončí. Výsledky výzkumu zaměřeného na vzdělávání, který proběhl 

v Obrnicích v první polovině roku 2015, ukazují totéž, většina dětí opouští střední školu v prvním 

měsíci po zahájení výuky, což není dáno náročností studia, ale zejména změnou prostředí, nutností 

dojíždět a možností příliš snadným způsobem ukončit studium. Základní škola v Obrnicích, 

příspěvková organizace OCSS a nezisková organizace Duhovka se tento trend snaží zmírňovat 

podpůrnými programy doučování, kariérního poradenství a dalšími aktivitami, nicméně výzkum 
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ukazuje, že je potřeba žáky podporovat intenzivněji při přechodu a střední školu. Nelze očekávat, 

že střední škola pozná své nové studenty během pár týdnů a bude schopna zmobilizovat své podpůrné 

programy v kritické době na začátku roku, kdy většina studentů studium předčasně ukončuje. Na tuto 

potřebu plán reaguje zavedením nové pozice asistenta přechodu na střední školu v rámci velkého 

vzdělávacího projektu. Asistent bude žáky motivovat je ještě před nástupem na střední školu 

a pomáhat jim i po nástupu zvládnout náročnost nového prostředí.  

Jiný faktor ovlivňující studijní výsledky, na který výzkum upozorňuje, je časté stěhování 

a s tím související časté změny školy. Rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách lze považovat 

za výrazně mobilnější. S velkou fluktuací žáků se potýká jak mateřská škola v Obrnicích, tak základní 

škola i střední školy v daném regionu. Tento fakt má na děti negativní dopad, zatěžuje celý třídní 

kolektiv, děti se neustále dokola musejí sžívat s novými spolužáky, vyrovnávat se s odchodem jednoho 

ze svých kamarádů, což klade zvýšené nároky na pedagoga při práci s kolektivem, ale zatěžuje to také 

školy zejména po administrativní stránce. Jde o složitou problematiku, kterou nelze vyřešit pomocí 

několika oddělených opatření, ale komplexním pohledem, od podpory pedagogů, posilování sociálních 

služeb při práci s dětmi a celými rodinami, přes podporu v oblasti bydlení, realizaci preventivních 

opatření až po řešení zaměstnanosti. Tento komplexní pohled odráží strategický plán jako celek.  

Co se týče oblasti volného času, působí na území obce několik organizací, které nabízejí 

poměrně širokou paletu volnočasových aktivit – NZDM, Duhovka či školy. Další možností jsou 

kroužky pod TJ Sokol Obrnice nebo Sborem dobrovolných hasičů, aj. Nabídka aktivit a kroužků 

v obci je poměrně pestrá, nicméně placené kroužky či pravidelné aktivity jsou zpravidla dětmi 

ze sociálně vyloučených lokalit využívány minimálně nebo vůbec, a proto se organizace působící 

v Obrnicích snaží vyvažovat obě roviny a vytvářet adekvátní nabídku pro všechny děti z obce a okolí. 

Navíc obec každoročně pořádá nejrůznější akce a slavnosti (například dětský den, mikulášskou, 

Obrnické slavnosti, a mnoho dalších) na podporu sounáležitosti a komunitního života v obci.  

Kromě zajištění možností nepatologického trávení volného času se organizace a sociální 

služby zaměřují na všestranný rozvoj dětí, mládeže a spolupracují i s celými rodinami. Služby jsou 

zaměřeny na podporu dovedností nezbytných pro rodinný život a osvojování rodičovských 

kompetencí, podporu fungování rodiny mimo jiné také z ekonomického hlediska, klienti se mohou 

například učit hospodařit v rámci programů na zvyšování finanční gramotnosti, a umět ocenit sebe 

sama díky motivačním programům a osvojováním si dalších nezbytných sociálních dovedností. 

Opatření strategického plánu jsou zaměřená na podporu sociálních služeb, podporu volnočasových 

aktivit a dalších programů tak, aby navazovaly na potřeby jednotlivých cílových skupin. 

Jednotlivá opatření jsou podrobněji rozepsaná dle priorit a cílů níže. 
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Priorita 3.1: Podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně 
znevýhodňujícího prostředí a vyrovnat šance dětí nastupujících povinnou 
školní docházku 

Hlavní cíl 3.1.1: Zajištění programů rané a včasné péče pro 80% dětí ze SVL 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

60 dětí (95% ze SVL) ročně projde SAS  

i. Zajištění pokračování sociální 

služby SAS 

2015 Obec, OCSS OPZ, 

krajské 

dotace 

 

ii. Realizace činnosti 

a. příprava na vstup do 

základního vzdělávání 

pro děti, které 

nenavštěvují MŠ – 

možnost práce s dětmi 

v rodině nebo v herně 

SAS 

b. v případě potřeby 

zajištění pomoci 

speciálního pedagoga 

nebo psychologa 

c. pomoc s adaptací dítěte 

na jiné než domácí 

prostředí a cizí osoby 

d. možnost využití 

spolupráce SAS s MŠ – 

návštěvy v MŠ s dětmi, 

apod. 

2016 OCSS   

120 dětí ročně projde programy Duhovky, programy ICVA, programy MŠ 

i. šíření povědomí o nabídce 

programů a volnočasových 

aktivit 

Od 2015 TP, Duhovka, 

MŠ, ICVA 

  

ii. realizace programů a 

volnočasových aktivit 

průběžně ICVA, Duhovka, 

MŠ 

  

 

Hlavní cíl 3.1:2: 60% z nám známých dětí z lokalit Velké a Malé sídliště 

projde ročně alespoň jeden rok trvající předškolní přípravou 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

65 dětí ročně pravidelně navštěvuje MŠ 
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i. spolupráce SS a MŠ, TP obce průběžně OCSS, MŠ, TP   

ii. TP obce a OCSS motivuje 

rodiče a doprovází je s dětmi 

na dny otevřených dveří a 

k zápisům 

průběžně TP, MŠ   

 

Hlavní cíl 3.1.3: Jednotlivá předškolní a školní zařízení spolupracují mezi 

sebou a se sociálními službami 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Minimálně 2x ročně proběhne setkání relevantních subjektů v rámci předškolní přípravy dětí (MŠ, ZŠ, 

OCSS, Duhovka) 

i. pokračovat v setkávání 

v rámci LP 

průběžně obec   

Práce s dětmi je doprovozena prací v terénu v rodině (SAS) 

i. OCSS nabídne práci 

s rodinou mateřské škole 

Průběžně 

od 2016 

OCSS, MŠ   

ii. MŠ je v případě potřeby 

využívá 

Průběžně 

od 2016 

MŠ, OCSS   

Rodičům využívajících služeb SAS bude 2x ročně představeno prostředí MŠ 

i. motivace rodičů k využívání 

MŠ 

průběžně OCSS, MŠ   

ii. doprovod rodičů na dny 

otevřených dveří, zápisy 

průběžně OCSS, MŠ   

 

Priorita 3.2: Zajistit úspěch dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího 
prostředí v hlavním vzdělávacím proudu na základní škole 

Hlavní cíl 3.2.1: Děti ze SVL se budou i nadále vzdělávat společně s ostatními 

dětmi v obrnické ZŠ 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od ledna 2016 se 150 dětí ročně připravuje na školu v programech doučování v rámci OCSS, 

Duhovky a školních programů doučování  

i. zajistit pokračování realizace 

programů doučování 

2015 OCSS, Duhovka, 

ZŠ, obec 

OPVVV  

ii. je podán projekt v rámci 

vzdělávání 

2015 Obec + partneři OPVVV  
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iii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV  

 

Hlavní cíl 3.2.2: Děti zbytečně neabsentují v MŠ, ZŠ, je zajištěna pravidelná 

docházka 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Pokračování spolupráce relevantních subjektů (MŠ/ZŠ, SAS, TP, APK..) 

i. pokračování vzájemného 

informování 

průběžně všichni   

ii. pravidelná setkávání 

relevantních aktérů 

(minimálně 3x ročně v rámci 

LP, porady, jinak dle potřeby) 

Od 2016 Obec   

iii. zapojení dalších aktérů (APK, 

OSPOD, lékař…) dle potřeby 

Od 2016 obec   

V případě potřeby ihned navázána komunikace s rodiči (škola, TP, APK) 

i. pokračování vzájemné 

komunikace – škola – podnět 

- TP, APK->rodina, lékař 

průběžně všichni   

ii. zajištění zpětné vazby průběžně všichni   

iii. vyhodnocení rizik a domluva 

dalšího postupu 

průběžně všichni   

 

Hlavní cíl 3.2.3: Učitelé na MŠ i ZŠ mají adekvátní servis pro práci s dětmi ze 

sociálně vyloučených lokalit 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od roku 2016 působí 3/3 asistentů pedagoga v MŠ/ZŠ  

i. asistenti pedagoga jsou 

součástí velkého obecního 

OPVVV projektu, podání 

projektového záměru  

2015 Obec + partneři, 

ASZ 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV  

Nadále působí v MŠ a ZŠ 4 speciální pedagogové 

i. speciální pedagogové jsou 

součástí velkého obecního 

OPVVV projektu, podání 

projektového záměru 

2015 Obec + partneři, 

ASZ 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV  
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Od ledna 2016 působí v obci dětský psycholog 

i. dětský psycholog je součástí 

velkého obecního OPVVV 

projektu, podání 

projektového záměru  

2015 Obec + partneři, 

ASZ 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV  

iii. jednotlivé subjekty využívají 

služeb psychologa dle 

potřeby 

Od 2016 všichni   

MŠ a ZŠ pokračují v logopedických programech, od ledna 2016 spolupráce logopedickým asistentem 

i. součástí velkého obecního 

OPVVV projektu, podání 

projektového záměru  

2015 Obec + partneři, 

ASZ 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři   

Od ledna 2016 je zajištěno pokračování sociálních služeb v terénu a jejich spolupráce se školami 

i. zajištěno pokračování služeb 

do konce roku 2015 

hotovo Obec, OCSS Krajské 

dotace 

 

ii. zajištěno pokračování služeb 

od 2016 

2015 Obec, ASZ, 

OCSS 

OPZ, 

krajské 

dotace 

 

Minimálně 1x za rok je pedagogům a dalším pracovníkům umožněno další vzdělávání formou 

workshopů, seminářů v různých oblastech 

i. DVPP a další vzdělávání 

jiných pracovníků součástí 

velkého obecního OPVVV 

projektu, projekt je podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři   

 

Hlavní cíl 3.2.4: Děti se vzdělávají ve vhodných a nezávadných prostorách 

(MŠ, ZŠ) 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Do konce roku 2016 je zajištěn dobrý technický stav budov MŠ a ZŠ  

i. oprava a rekonstrukce budov 

MŠ a ZŠ 

2016 obec IROP  

ii. výběrové řízení – firma 

(atrium – podmínka 10% - u 

zakázek nad 2 mil. Kč) 

2016 Obec    

iii. realizace 2016 firma   
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Priorita 3.3: Zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího 
prostředí navazující vzdělání (a následně tak připravit děti a mládež na trh 
práce) 

Hlavní cíl 3.3.1: 95% dětí (80% ze SVL) pokračuje ročně po skončení 

povinné školní docházky ve vzdělávání na středním stupni 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od ledna 2016 je zajištěno pokračování programů kariérového a pracovního poradenství (škola, 

NZDM) 

i. programy jsou součástí 

velkého obecního OPVVV 

projektu, projektový záměr je 

podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři   

Od ledna 2016 zaveden program zvyšování finanční gramotnosti (NZDM) 

i. program součástí projektu 

OPZ, projektový záměr je 

podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPZ  

ii. projekt je realizován 2016 Obec, OCSS   

V průběhu roku 2016 je zavedena spolupráce ZŠ-SŠ v oblasti přechodu žáků na SŠ (exkurze, dny 

otevřených dveří, ochutnávky oborů – provázanost přechodu ZŠ-SŠ; „asistent“) 

i. součástí velkého obecního 

OPVVV projektu, projektový 

záměr je podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPVVV  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři   

Pro žáky od 8. ročníku je zajištěno kariérní poradenství v rámci ZŠ, prostřednictvím besed na Úřadu 

práce v Mostě, dny otevřených dveří, veletrh vzdělávání 

i. konzultace – výchovný 

poradce 

Průběžně ZŠ   

ii. pokračování třídních schůzek 

tzv. Minisokrates pro rodiče a 

žáky od 8. ročníku 

Průběžně ZŠ   

iii. Besedy - ÚP Most průběžně ÚP Most ÚP  

iv. Dny otevřených dveří, veletrh 

vzdělávání 

Od 2016 Asistent, ZŠ   
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Hlavní cíl 3.3.2: 30% dětí ze SVL studujících střední stupeň vzdělávání 

zdárně dokončí 1. ročník SŠ 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od ledna 2016 je zavedena pozice „asistenta studia na SŠ“, který podporuje děti při přechodu ze ZŠ na 

SŠ a během studia na SŠ 

i. součástí projektového záměru 

OPVVV, projekt je podán 

2015 Obec + partneři, 

ASZ 

  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV  

iii. nabídka stipendijních 

programů 

2016 asistent různé  

15 středoškoláků ročně je podpořeno programy doučování 

i. realizace programů 

doučování 

průběžně OCSS, ZŠ, 

asistent (od 

2016)  

OPVVV  

ii. podpora středoškoláků včetně 

práce s jejich rodiči 

Od 2016 OCSS, asistent 

(od 2016) 

OPZ, 

OPVVV 

 

 

Priorita 3.4: Zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení 
volného času 

Hlavní cíl 3.4.1: 100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 

ročně účastní pravidelných bezplatných volnočasových a zájmových aktivit 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

60 dětí ročně navštěvuje volnočasové aktivity NZDM, 50 dětí navštěvuje školní aktivity a další 

volnočasové aktivity (Duhovka, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů aj.) 

i. podán projektový záměr na 

NZDM 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPZ  

ii. služba realizována 2016 OCSS    

iii. podán projektový záměr – 

volnočasové aktivity 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPVVV  

iv. projekt realizován 2016 Obec + partneři   
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Hlavní cíl 3.4.2: Od ledna je 60 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího 

prostředí ročně klientelou NZDM 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od ledna 2016 je zajištěno pokračování NZDM v Obrnicích 

i. podán projektový záměr na 

NZDM 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPZ  

ii. služba realizována 2016 OCSS    

Od 1. 7. 2015 je přestěhováno NZDM v Obrnicích z budovy ICVA do nově postaveného areálu 

i. do 1. 6. 2015 podání žádosti o 

změnu registrace NZDM na 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

hotovo OCSS   

ii. do 1. 7. 2015 vyřízení žádosti 2015 KÚ ÚK   

iii. nejpozději od 1. 7. 2015 

zahájení provozu NZDM 

v novém prostoru se 

schválenými změnami 

(požadované změny 

v registraci: navýšení 

okamžité kapacity ze 30 na 

50 osob, změna provozní 

doby z 12 na 10 hodin denně, 

navýšení pracovních úvazků 

o 1x 1,0 PvSS, změna místa 

poskytování) 

2015 OCSS   

 

Hlavní cíl 3.4.3: Od roku 2016 se 200 dětí ze socio-kulturně 

znevýhodňujícího prostředí ročně účastní nárazových aktivit 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

ročně proběhne s účastí 200 dětí minimálně 10 jednorázových kulturních a osvětových akcí 

i. každoročně se konají různé 

aktivity (kulturní akce - 

Obrnický talent, Cesta do 

pohádky, taneční zábava 

s OCSS, taneční odpoledne, 

sportovní olympiáda a 

turnaje, apod.; osvětové akce 

- přednášky na téma 

plánované rodičovství, 

bezpečný sex, dluhová 

prevence, jak na dluhy 

průběžně Obec   
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(sekundární prevence), 

bezpečnost, drogová 

prevence, zdravá výživa, 

poradna speciálního 

pedagoga, aj.) - pokračovat 

ii. podpora komunitních akcí – 

projektový záměr  

2015 Obec, OCSS, 

školy, NNO 

OPZ  

 

Priorita 3.5: Připravit mladé lidi na svět dospělosti 

Hlavní cíl 3.5.1: 80 dětí a mládeže je ročně vybaveno dovednostmi 

nezbytnými pro rodinný život 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Ročně proběhne minimálně 10 akcí na podporu osvěty v rámci NZDM, SAS, školy 

i. besedy s odborníky (cca 4x 

do roka 

Od 2016 OCSS, školy OPZ  

ii. individuální konzultace dle 

potřeby 

průběžně OCSS, školy   

iii. skupinová sezení (cca 1x do 

měsíce) 

Od 2016 OCSS, školy OPZ  

 

Priorita 3.6: Posílit rodičovské kompetence v sociálně vyloučených 
rodinách 

Hlavní cíl 3.6.1: Minimálně 50 rodičů je ročně podpořeno v získávání 

rodičovských kompetencí 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od 2016 do 2018 je zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 50 rodin s dětmi 

v celé obci  

i. Je podán projektový záměr 

na SAS 

2015 Obec, OCSS OPZ  

ii. Služba je poskytována Od 2016 OCSS   

od 2016 do roku 2018 je zajištěno poskytování terénních programů pro 50 osob v celé obci  

i. Je podán projektový záměr 

na TP 

2015 Obec, OCSS OPZ  

ii. Služba je poskytována Od 2016 OCSS   
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4. Prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost 
 

V oblasti bezpečnosti a prevence realizuje obec spoustu aktivit se zaměřením na zvýšení 

preventivních opatření a na posílení preventivní činnosti v oblasti sociálně patologických jevů, 

snižování vandalismu a drobné kriminality. Jedním z opatření, které již obec začala realizovat 

v minulosti, bylo zavedení asistentů prevence kriminality. Asistenti prevence kriminality dohlížejí 

především na veřejný pořádek, ochranu veřejného majetku, dodržování nočního klidu, kontrolu dětí 

potulujících se ve večerních hodinách a jejich odvedení domů, kontrolu místních heren, kontrolu dětí 

potulujících se venku v době vyučování ve škole, spolupracují s Policií ČR, s Městskou policií 

a terénními pracovníky, kteří jsou také přímo pod obcí a podílejí na udržování veřejného pořádku 

v obci.  

Obrnice spolupracují s Policií České republiky, která má oddělení přímo v jedné 

z problémových lokalit, dále s Městskou policií města Most, která zajišťuje pravidelné každodenní 

hlídky a kontroly přímo v obci. Bezpečnostní opatření doplňuje činnost domovníků, kamerový systém, 

besedy na školách v rámci primární prevence, vzájemná komunikace a spolupráce relevantních 

subjektů.  

Všechna opatření by obec chtěla udržet, včetně asistentů prevence kriminality, terénních 

pracovníků obce, spolupráce s Policí ČR a Městskou policí, a dále posílit spolupráci daných subjektů, 

tak aby pocit bezpečí obyvatel v obci rostl, což se odráží v jednotlivých cílech a opatřeních 

strategického plánu, která jsou zaměřená právě na zajištění pokračování asistentů prevence 

kriminality, podporu domovníků a terénních pracovníků obce, podporu preventivních programů, 

představení činnosti policie na školách, provázanost se sociálními službami a realizace aktivit a akcí 

vedoucích k zapojení širší veřejnosti do dění v obci a zlepšení soužití obyvatel. 

Opatření pro oblast prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost jsou níže podrobněji 

rozepsaná do priorit, cílů a opatření níže. 
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Priorita 4.1: Zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně a posílit pocit 
bezpečí obyvatel obce 

Hlavní cíl 4.1.1: Pocit bezpečí v Obrnicích se každým rokem zvyšuje 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Je zajištěno pokračování činnosti 4 asistentů prevence kriminality 

i. Do konce 2015 působí 4 APK 

z programu prevence 

kriminality 

2015 Obec PPK MV  

ii. Od roku 2016 je zajištěno 

pokračování činnosti 4 APK, 

podání projektového záměru 

Od 2016 Obec  OPZ  

iii. Realizace projektu 2016 obec   

Je zajištěno pokračování činnosti stávajících domovníků a navýšení jejich počtu 

i. Pokračování činnosti 2 

domovníků v obecních 

domech 

2015 Obec ÚP  

ii. Vyjednávání s SVJ o 

navýšení počtu 

Do konce 

roku 2015 

Obec, SVJ, NNO   

iii. Navýšení počtu domovníků 

v souvislosti se sociálním 

bydlením 

2018 Obec   

Od ledna 2016 pokračuje činnost 2 TP pod obcí 

i. Do konce roku 2015 žádost o 

dotaci na TP od ÚV 

2015 obec ÚV  

ii. Realizace od ledna 2016 

(nutné předfinancovat) 

2016 obec   

Pokračuje fungování oddělení PČR v lokalitě nad MŠ (Nová výstavba č. p. 226) 

i. Zajištěno pokračování 

činnosti 

2015 Obec, PČR   

ii. Navázání nové spolupráce 

mezi vedoucími oddělní PČR, 

MP, mentor APK 

Od 2016 Obec   

iii. Vzájemná informovanost, 

kontakt mezi obcí, PČR a MP 

(1x měsíčně nebo dle 

potřeby) 

Od 2016 Obec, PČR, MP   

Pokračuje činnost MP Most v Obrnicích 

i. pravidelná činnost hlídky MP 

Most (4x denně 2h) 

průběžně MP Most   

ii. vzájemná komunikace a 

zpětná vazba obec-MP 

průběžně Obec, MP   
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Modernizace kamerového systému 

i. Žádost přes PPK 2015 obec MV  

 

Hlavní cíl 4.1.2: Narůstá důvěra obyvatel sociálně vyloučených lokalit v PČR 

a MP 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Zástupci PČR a MP se prezentují 3x ročně dětem již od předškolního věku (pozn: v MŠ, na ZŠ, 

v NZDM ,aj.) 

i. účast na besedách v MŠ, ZŠ, 

OCSS 

průběžně Školy, OCSS, 

policie 

  

ii. pokračuje realizace 

preventivních programů – 

intenzivnější spolupráce 

(akce na hřišti, dětský den, 

příměstský tábor, aj.) 

průběžně všichni    

 

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

Hlavní cíl 4.2.1: Vytvoření nabídky aktivit na zvyšování sociálních a 

rodičovských kompetencí 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od roku 2016 je pro celou obec zajištěno poskytování služby SAS v objemu 3 pracovníků na 30 smluv 

ročně 

i. Je podána projektová žádost 

na SAS 

2015 obec OPZ  

ii. Služba je poskytována 2016 OCSS    

Od roku 2016 je pro celou obec zajištěno poskytování služby TP v objemu 4 pracovníků na 50 klientů 

ročně 

i. Je podána projektová žádost 

na TP 

2015 obec OPZ, ÚV  

ii. Služba je poskytována 2016 OCSS    

Je zajištěno pokračování konání případových konferencí SAS a OSPOD dle potřeby 

i. Navázána úzká spolupráce 

s OSPOD Most 

2016 OCSS   
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ii. Vytvoření systému 

spolupráce v rámci pověření 

k výkonu SPOD 

2016 OCSS    

Je zajištěno pokračování činnosti psychologa v NZDM v potřebné míře a bezplatného využívání jeho 

služeb klienty 

i. Zajištěna spolupráce 

s psychologem na DPP 

2016 OCSS 

 

  

 

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

Hlavní cíl 4.3.1: u 100 dětí a mládeže ročně jsou od ledna 2016 učiněny 

kroky vedoucí k předcházení užívání OPL, ke snížení závadového chování 

dětí a mládeže (kriminalita, patologie, záškoláctví…) 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od 2016 je zajištěn program primární prevence pro školy, NZDM a Duhovka, jímž je zasaženo 100 

dětí ročně (sekundární a terciární prevenci zajišťuje K-centrum v Mostě) 

i. Besedy s odborníky 2015 škola, NZDM, 

obec, NNO 

  

Ročně se 100 dětí účastní volnočasových a zájmových aktivit nebo je klientelou NZDM  

i. Zajištěno pokračování 

fungování NZDM – podána 

projektová žádost  

2015 obec OPZ  

ii. Nabídka volnočasových 

aktivit různých subjektů 

2016 OCSS, škola, 

NNO 

OPVVV, 

zdroje 

obce 

 

 

Priorita 4.4: Zlepšení soužití a zapojení veřejnosti do dění 
 

Hlavní cíl 4.4.1: Ročně proběhne minimálně 10 společensko-kulturních a 

sportovních akcí na podporu komunitního života v obci se zapojením co 

největšího počtu obyvatel Obrnic 
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SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

V roce 2015 proběhne příměstský tábor pro minimálně 25 dětí (Duhovka) 

i. Oslovení rodičů a dětí 

s nabídkou příměstského 

tábora v rámci škol, OCSS 

2015 Duhovka   

ii. Realizace tábora 2015 Duhovka   

Ročně proběhne minimálně 10 akcí (společenské, kulturní, sportovní – maškarní, den dětí, masopust, 

divadlo, aj.) na podporu komunitního života v obci  

i. Příprava akce průběžně realizátor různé  

ii. Realizace akce průběžně realizátor různé  

1x měsíčně je vydán Obrnický Maják a jsou využívány další kanály pro informování a komunikaci 

s občany a veřejností 

i. Pravidelné vydávání 

Obrnického majáku 

měsíčně OCSS   

ii. Spolupráce s regionálními 

médii 

průběžně všichni   

iii. Aktualizace webových 

stránek obce 

průběžně obec   

iv. Obnovení a aktualizace 

webových stránek školy 

do 2016 ZŠ   
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Závěr 

Strategický plán předkládá jednotlivé cíle a kroky vedoucí k naplnění potřeb cílových skupin 

v rámci sociálního začleňování v obci Obrnice, na kterých jsme se shodli v rámci Lokálního 

partnerství. Potřeby jsme zjišťovali v rámci zpracování analýzy potřeb, poté jsme z nich vybrali 

prioritní potřeby, na které jsme schopni reagovat, ovlivnit je a řešit. Na priority jsme v procesu 

strategického plánování navázali cíle a kroky. Vytvořením a sestavením strategického plánu tento 

proces nekončí, nýbrž začíná. Vybraná opatření je nutné realizovat, vyhodnotit a následně 

na ně navázat.  

Na řízení, koordinaci, monitoringu a evaluaci SPSZ se podílejí jednotliví partneři, zejména 

prostřednictvím lokálního partnerství, které se bude dál pravidelně scházet a podílet se na vyhodnocení 

jednotlivých cílů, kroků a opatření a následné aktualizaci plánu. Další velmi důležitou součástí 

koordinace a monitoringu strategického plánu je pracovní skupina pro projekty a implementaci, která 

v úvodní fázi přípravy plánu sestavila indikátory, připravila zásobník projektů, jež mají být v rámci 

SPSZ realizovány, v průběhu celého procesu dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, 

účelnost, návaznost na identifikované potřeby a indikátory a v další fázi, při naplňování strategického 

plánu a při realizaci projektů, dohlíží na jejich propojování a vyhodnocování. Každý projekt má svého 

projektového manažera, který bude dohlížet na správnou realizaci projektu a v rámci lokálního 

partnerství bude probíhat vzájemná komunikace o stavu projektů, průběhu realizace, aby se řízenými 

procesy co nejvíce předcházelo možným rizikům, nebo se podařilo případná rizika podchytit včas 

a efektivně řešit. 

Tento Strategický plán sociálního začleňování v Obrnicích pro období 2015-2018, který tvoří 

základ pro další intenzivní práci v oblastech sociálního vyloučení a sociálního začleňování, je třeba 

vnímat jako živý a dynamický dokument, který se stále vyvíjí. Aby byla zajištěna kontinuita sociálně 

integračních aktivit, je potřeba provádět pravidelné revize tohoto dokumentu, v rámci revize je možné 

zhodnotit míru úspěšnosti realizace daných opatření, upravit stávající cíle či přidat další cíle a opatření 

podle aktuálních potřeb a aktuálního vývoje v obci. Je vhodné tento dokument propojovat s dalšími 

strategickými a jinými dokumenty, které se v Obrnicích vytvářejí, jedná se například o Plán prevence 

kriminality, zprávy z výzkumů zaměřených na sociální vyloučení a další. Na procesech realizace 

opatření, vyhodnocení plánu a jeho revize se budou podílet všichni relevantní a zapojení aktéři. 

 

Strategický plán sociálního začleňování ve spolupráci se členy Lokálního partnerství zpracovala 

Martina Heryšerová 

lokální konzultantka 
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Seznam použitých zkratek 

AD – Azylový dům 

AP – Asistent pedagoga 

APK – Asistent prevence kriminality 

APZ – Aktivní politika zaměstnanosti 

ASZ – Agentura pro sociální začleňování  

CS – Cílová skupina 

DP – Dluhové poradenství 

DVPP – Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

ESIF - Evropských strukturálních a investičních 
fondů  

ICVA – Integrované centrum volnočasových 
aktivit 

IPO – Individuální projekt obce  

IROP – Integrovaný regionální operační 
program 

KPSVL – Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám 

LK – Lokální konzultant 

LP – Lokální partnerství 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

OCSS – Obrnické centrum sociálních služeb 

OPVVV – Operační program výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

OPZ – Operační program zaměstnanost 

OSP – Odborné sociální poradenství 

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PPK MV – Program prevence kriminality 
Ministerstva vnitra 

PS – Pracovní skupiny 

PvSS – Pracovník v sociálních službách 

RIP – Regionální individuální projekty 

SAS – Sociálně aktivizační služby 

SP – Sociální podnik/sociální podnikání 

SPSZ – Strategický plán sociálního začleňování 

SSP – Státní sociální podpora 

SÚPM – Společenský účelná pracovní místa 

SV(B)J – Společenství vlastníků (bytových) 
jednotek 

SVL – Sociálně vyloučená lokalita 

SZ – Sociální znevýhodnění 

TP – Terénní programy/Terénní pracovník 

TSP – Terénní sociální práce 

ÚP – Úřad práce 

VPP – Veřejně prospěšné práce 

VS – Veřejná služba 

VZ – Veřejné zakázky 

ZP – Zdravotní postižení
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PŘÍLOHY 

INDIKÁTOROVÁ SOUSTAVA 

I. Vstupní rámcové indikátory 

Sociální služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba Poskytov
atel 

Počet 
úvazků v 

přímé 
práci 

Roční 
kapacita 

služby 

Okamžitá 
kapacita 

služby 

Počet 
podpořených 
osob/rodin za 

1 rok 
(vč. vymezení 

cílové skupiny) 

Fakultati
vní 

aktivity 
spojené 

se 
službou 

Roční 
kapacita 

fakultativ
ní 

aktivity 

Počet 
podpořenýc

h osob ve 
fakultativní 

aktivitě 

Velikost 
cílové 

skupiny 

Zařazení 
to 

krajské 
sítě 

SAS 

 
 
 

OCSS 
3 

roční - 30 
smluv (50 
dospělých, 

100 dětí 
do 18 let) 6 

27 rodin 
s dětmi/46 
dospělých/ 

88 dětí X X X 

 
 

300  

ANO 

NZDM 
OCSS 

4 
40 (po 

změně 60) 30/3 46 osob X X X 
300 

ANO 

TP 
OCSS 

1,5 
30 (po 

změně 50) 3 40 osob 
X 
 X X 

2000 
ANO 

OSP OCSS 1,5 50 3 15 osob X X X 2000 ANO 
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Typy zakázek u sociálních služeb: 

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 % 

 OCSS SAS  

Intervence a doprovody – 
dávky, finanční zajištění 
rodiny (50%)  

 Intervence – bydlení – 
30% 

Intervence – dluhy – 
15%  

 
 
Intervence – zaměstnání – 
5% 

 OCSS  NZDM 
 Intervence – pomoc při 
studiu – 40% 

 Intervence – 
zaměstnávání a 
zvyšování kvalifikace – 
25% 

 Volnočasové aktivity 
– 25% 

Intervence, konzultace, 
skupinová práce – 
osobnostní rozvoj – 10% 

 OCSS  TP 
 Intervence – pomoc při 
jednání s třetí stranou – 50% 

 Doprovody – asistence 
při jednání – 50%   

 

 OCSS  OSP 
 Intervence – konzultace – 
dluhy – 40% 

 Intervence – 
zaměstnání – 30% 

 Intervence – bydlení – 
20% 

 
 
Intervence – ostatní – 10% 
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Bydlení  

Počet osob, kterým hrozí ztráta bydlení: 

a) osoby bez přístřeší - 0 

b) osoby, které byly vystěhovány z obecních bytů v posledním roce - 0 

c) osoby, které mají alespoň dvouměsíční dluh na nájemném vůči obci – 10 dlužníků 

d) ubytovaní v nevyhovujících objektech (technicky, hygienicky) – 0 (v obecních bytech) 

e) obyvatelé ubytoven – 0 (toto zařízení v obci není) 

f) klienti azylových domů a nocleháren a osoby v krizových bytech obec – 0 (funguje Dům na půl cesty- pro specifickou CS) 

g) počet příjemců dávek na bydlení (příspěvků a doplatků) – 1390 vyplacených dávek 

 

Počet osob, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení: 

a) preventivní programy 

- prevence v rámci soc. poradenství a terénních programů v OCSS, prevence v rámci činnosti Domu na půl cesty, prevence vykonávaná obcí v rámci 

sestavování splátkových kalendářů – počet osob nelze přesně určit 

b) splátkové kalendáře 

- za rok 2014 mělo splátkový kalendář u obce 11 osob, 3 jsou již zaplaceny 

c) sociální bydlení s podporou sociální služby 

OCSS – TP/OSP – pracovnice soc. služby pomohly v 31 případech při řešení bytové problematiky (preventivní opatření před ztrátou bydlení nebo zvýšení 

úrovně bydlení získáním jiného bytu) 

OCSS – SAS – pracovnice pomohly celkem 11ti rodinám před ztrátou bydlení a 18ti rodinám pomohly zvýšit úroveň bydlení (pomoc s vybavením, výměna 

bytu, apod.) 

OCSS – NZDM – bydlení bylo vyřešeno pouze v 1 případě (zvýšení úrovně bydlení – z ubytovny do podnájmu) – není zájem řešit toto téma 
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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 – počet 

klientů 

Kapacita a cílová 
skupina pobytové 

sociální služby (azylový 
dům, noclehárna 

apod.) 

Počet uzavřených 
splátkových 
kalendářů 

 

Domovnictví 
 (počet programů a 

zapojených 
nájemníků) 

Obec   x x  x  x   11 2 domovníci/ 
113 nájemníků 

OCSS   preventivní 
programy v rámci 
sociálních služeb - 

45 

   

 

Dluhy: 

Počet dlužníků/zadlužených domácností a výše dluhů: 

o Počet klientů dluhových poraden 

V rámci OCSS: 

TP/OSP – pracovnice soc. služby řešily celkem ve 32 případech dluhovou problematiku (prostřednictvím zajištění insolvence, splátkových kalendářů, 

poradenstvím s dluhovou poradnou v Janově, komunikací s exekutory a soudy apod.) 

SAS – pracovnice pomohly řešit 21 rodinám dluhovou problematiku (splátkové kalendáře, komunikace s exekutory, věřiteli apod.) 

NZDM – pracovníci řešili cca v 5ti případech, není příliš zájem toto řešit 

o Počet domácností v exekuci/počet exekucí v obci/ORP – nelze zjistit 

o Počet dlužníků vůči obci (na nájemném, odpadech, MHD) – nájemné - 206 dlužníků dluží obci celkem, z toho 16 v současné době bydlí v Obrnicích, 

odpady – cca 1200 dlužníků 

o Výše dluhů vůči obci – nájemné + s ním spojené pokuty a sankce celkem - cca 8,5 mil. Kč, z toho aktuálně bydlící v Obrnicích dluží cca 940 tis – 

z toho cca 340 tis. dluží nájemníci obecních bytů, cca 600 tis. dluží nájemníci bydlící v jiných než obecních bytech 

o Rozpětí zadlužení sociálně vyloučených obyvatel (podle situační analýzy) 



63 
 

 

Nástroje prevence či řešení zadlužení: 

Poskytovatel/ 
realizátor 

Splátkové kalendáře 
(počet osob/ 
domácností) 

Institut zvláštního 
příjemce 

(počet osob/ 
domácností) 

Dluhová poradna 
(počet klientů) 

Programy finanční 
gramotnosti (cílová 

skupina, počet 
absolventů) 

Další protidluhová 
opatření (např. 

dluhová amnestie 
apod.) 

 Obec 14 osob  x  x 0  x 

 OCSS x  x   32  0  x 

 

Počet příjemců příspěvků a dávek a výše dávek v Obrnicích za rok 2014: 

hmotná nouze (příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc, doplatek na bydlení): 

- příspěvek na živobytí – 2 119 vyplacených dávek v celkové částce 10 717 711,- Kč 

- Doplatek na bydlení – 1 390 vyplacených dávek v celkové částce 4 188 918,- Kč 

- Mimořádná okamžitá pomoc – 62 vyplacených dávek v celkové částce 52 936,- Kč. 
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Zaměstnanost 

Území 
 

Míra nezaměst-
nanosti 

Počet 
nezaměst-

naných 

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 

Obec celkem 17,63 272  194  199  145/  127  44/26 10,25 54  

KoP ÚP/ okres 12,79 9942 6962 4461 4643/ 
5299 

1547/ 2657 13,77 1560 

 

 
Rekvalifikační obor – kurzy 
realizované pro uchazeče 
z Obrnic v roce 2014 

Počet 
podpořených 
lidí 

Z toho 
muži/ženy 

Z toho našli 
uplatnění 

Holičské a kadeřnické práce  1  0/1  0 

 Pracovník v sociálních 
službách 

 1  0/1 0 

 Obsluha osobního PC  1  1/0 0 

 Příprava teplých pokrmů  1  1/0 1 

 Pracovník sociálních 
službách 

 1 zájemce, 
hrozila ztráta 
zaměstnání 

 1/0 1 

ŘP sk. D+ „PPZŘ“ 1 1/0 1 

Svářeč 1 1/0 0 
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Nástroj podpory – 
v Obrnicích v roce 2014 

Počet 
podpořených 

osob 

Činnost/obor Zaměstnavatelé 

VS  0     

APP  0     

VPP 55  Veřejná sféra + NNO 

SUPM 15/1  Komerční sféra 

Prostupný systém 15  Komerční sféra 

Poradenské a tréninkové 
programy (vč. diagnostiky, 

motivace, rekvalifikace, 
poradenství, zaměstnání) 

 3 
1 
2 
8 
3 

Bilanč. diagnostika 
Hledám práci 

Jak vhodně na to 
Fin. a funkč. gram. 
Skupinové porad.  

0 
0 
0 
8 
2  

Sociální firmy 0   
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Vzdělávání, volný čas, rodina 

Druh zařízení 
(MŠ, předškolní 
klub, přípravná 
třída, ZŠ, ZaPŠ, 

SŠ)  

Provozovatel 
(obec, 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 neomluvenými 
hodinami) 

Počet žáků, 
kteří 

předčasně 
ukončili 

docházku 

Výčet 
podpůrných 

opatření (např. 
asistent, 

psycholog) 

 MŠ Obec Obrnice  75  10% ZP a 52% se 
SZ 

7  0  0  2x AP  

ZŠ Obec Obrnice 460 2% SVP a 53% se 
SZ 

5 7 0 AP, speciální 
pedagog 

OCSS – SAS Obec Obrnice      17 rodin využilo 
pomoc 

speciálního 
pedagoga 

v rámci služby, 
40% rodin 

využívá 
doučování 

 OCSS - NZDM Obec Obrnice            U 40 uživatel 
probíhalo 
doučování 

základního a 
středoškol. učiva 

 

Přestupy mezi jednotlivými stupni vzdělávání: 

a) počet dětí, které nastoupily na ZŠ z MŠ – 18, z přípravné třídy – 1, z předškolního klubu – 0, bez přípravy – 4, počet odkladů - 7 

b) počet dětí, které přestoupily na ZaPŠ z MŠ/přípravné třídy/ZŠ/bez přípravy - 0 

c) počet žáků, kteří nastoupili na SŠ/SOU ze ZŠ/ZaPŠ - 17 

d) počet žáků, kteří dokončili SŠ – obec nemá údaje k dispozici 
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Sociálně patologické jevy a bezpečnost 

Počet asistentů prevence kriminality – 4 (od roku 2015 jsou 2, žádost o dotaci podána na 4) 

Počet běžících probačních programů a počet lidí, kteří byli podpořeni z probačních programů - 0 

Typy preventivních projektů – Program prevence kriminality z MV ČR (asistenti prevence kriminality, domovník/preventista, příměstský tábor, investiční 

projekt – Bezpečný dům č.p. 198), program Terénní práce od Úřadu vlády ČR – terénní pracovníci obce 

Počet (a výčet) metodických produktů (metodik, koncepcí, strategií) vztahujícím se k bezpečnosti a prevenci kriminality – Koncepce prevence kriminality 

obce Obrnice a lokalit ve správním obvodu obce na období 2014 – 2017. Strategický plán sociálního začleňování obec Obrnice 2013 – 2015. 

Další ukazatele spíše pro kvalitativní popis: 

- Míra drogové závislosti (kvalitativní popis) – tato problematika není v obci stěžejním problémem 

- Herny, zastavárna – počet heren a zastaváren – 0 (vyhláška o regulaci provozování sázkových her platná od roku 2012) 

- Záškoláctví – počty žáků s neomluvenými hodinami – 7 žáků 

- Prostituce, lichva – zmínky o výskytu, kvalitativní popis – jevy se v obci vyskytují, nelze je blíže kvantifikovat 

- Počty oznámení – hlášené trestné činy (majetkové trestné činy -  z nich krádeže, vloupání; násilné trestné činy, drogové trestné činy, extremistické 

trestné činy a akce) a přestupky (z toho proti občanskému soužití) – TČ (majetek – 34, násilí – 5, ostatní 28), přestupky (majetek – 32, násilí – 18, 

doprava – 335, ostatní 31) 

- Kriminalita mládež/delikvence (počet případů dětí a mladých lidí ze SVL řešených sociálním kurátorem, etopedem, psychologem a pedagogem za 

poslední kalendářní rok) - 8 

- Navrátilci – počet navrátilců (zdroj kurátor) - 0 
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II. Indikátory účinnosti (cílů a nástrojů SPSZ) 
oblast Indikátor poznámka hodnota interval 

BYDLENÍ Vytvoření systému sociálního bydlení  1 do 2018 

Počet nově připravených bytů v rámci 

sociálního bydlení 

 16 do 2018 

Vyřešení problematiky tepla  1 do 2018 

Počet podpůrných programů v rámci 

sociálního bydlení 

TP, domovníci, poradenství, 3 2016-2018 

Úprava veřejných prostranství    1 do 2018 

Snížení míry dlužnictví na nájemních 

bytech  

 30% 2016-2018 

Počet programů v rámci prevence ztráty 

bydlení 

domovníci, referent, TP, 

poradenství 

4 ročně 

ZAMĚSTNANOST Počet osob vykonávajících VPP dlouhodobě nezaměstnaní 42 ročně 

Počet osob vykonávající SÚPM dlouhodobě nezaměstnaní 3 ročně 

Počet osob, jimž je poskytováno 

pracovní poradenství 

Poradenské a tréninkové 

programy 

15 ročně 

Počet osob, vykonávajících praxi projekty, podmínka10% 10 2017 

Počet osob absolvujících rekvalifikační 

kurz 

 5 ročně 

Sociálně odpovědné zadávání VZ obce je 

ukotveno jako podmínka ve směrnici o 

VZ 

Pro dlouhodobě 

nezaměstnané  

1 od 2017 

Zřízení Technických služeb obce Pro dlouhodobě 

nezaměstnané 

1 2017 

Počet zaměstnaných osob na legálním 

trhu práce 

dlouhodobě nezaměstnaní 55 2016-2018 

VZDĚLÁVÁNÍ Počet podpořených dětí a žáků  v rámci SPZS 300  2016-2018 
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Počet podpořených organizací, u kterých 

se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a 

vzdělávání a proinkluzivnost 

počet organizací působících 

ve výchově a vzdělávání 

(včetně zájmového a 

neformálního) – MŠ, ZŠ, 

OCSS, Duhovka 

4 2016-2018 

počet dětí ze SVL v předškolní přípravě školky, SAS 40 ročně 

Počet služeb navázaných na MŠ TP, SAS 2 2016-2018 

Počet doučovaných dětí v NZDM, v NNO, ve škole 160 ročně 

Počet asistentů pedagoga na MŠ/ZŠ  3/3 2016-2018 

Počet speciálních pedagogů MŠ/ZŠ  2/2 2016-2018 

Počet dětských psychologů  1 2016-2018 

Počet logopedů/logopedických asistentů MŠ, ZŠ 2 2016-2018 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově získané poznatky 

pedagogický 

pracovník/pracovník NNO 

věnující se výchově a 

vzdělávání 

17 2016-2018 

Zajištění dobrého technického stavu 

budov MŠ, ZŠ 

 2 do 2018 

Míra vycházejících žáků ZŠ 

pokračujících na SŠ 

děti ze SVL 80% ročně 

Počet programů na podporu vzdělávání poradenství, doučování, 

asistent studia na SŠ, 

exkurze,  

4 ročně 

Počet podpořených partnerství počet podpořených 

partnerství v rámci SPSZ 

6 2016-2018 

Míra studentů SŠ ze SVL, kteří zdárně 

dokončí 1. ročník SŠ 

děti ze SVL 30% ročně 

Počet středoškoláků v programu 

doučování NZDM 

děti ze SVL 15 ročně 

Počet středoškoláků využívajících 

stipendia 

děti ze SVL 2 ročně 

Počet dětí v kroužcích NZDM děti ze SVL 60 ročně 
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Počet klientů NZDM  děti 15-26 let 46 ročně 

Počet dětí, účastných volnočasových a 

zájmových aktivit bez pravidelného 

režimu 

děti ze SVL; nárazové akce 110 ročně 

Počet dětí, u nichž je zvýšena finanční 

gramotnost 

OCSS, ZŠ 200 2016-2018 

Počet kulturních a osvětových akcí OCSS, školy, obec 10 ročně 

Počet rodičů podpořených v získávání 

rodičovských kompetencí 

SAS, TP, OSP 50 ročně 

PREVENCE 

SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝC

H JEVŮ A 

BEZPEČNOST 

Počet asistentů prevence kriminality  4 2016-2018 

Počet klientů TP  50 ročně 

Počet klientů SAS  120 ročně 

Oddělení PČR v lokalitě služebna 1 2016-2018 

Hlídky MP Most v Obrnicích  4 denně 

Počet akcí, na kterých se zástupci PČR a 

MP prezentují dětem/veřejnosti 

 3 ročně 

Počet kamer  10 2016-2018 

Psycholog  1 2016-2018 

Počet dětí, zasažených programy 

primární prevence 

 100 ročně 

Snížení míry závadového chování 

mládeže 

Statistiky OSPOD 5% Ročně 

Počet dětí na pobytových a příměstských 

táborech  

Duhovka, OCSS 25 ročně 

Počet prostředků ke komunikaci 

s obyvateli a veřejností 

 3 ročně 
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III. Indikátory projektových záměrů 
operační program projektový záměr indikátor hodnota Interval 

OP zaměstnanost Zajištění sociálních služeb 

prevence - TP, SAS, 

NZDM, OSP 

Počet podpořených osob 830 2016-2018 

NZDM Vulkán Počet podpořených osob 180 2016-2018 

TP sociální bydlení Počet podpořených osob 40 2016-2018 

Pracovní poradenství, 

podporované 

zaměstnávání 

Podpořených osob 50 2016-2017 

Asistenti prevence 

kriminality 

Počet podpořených osob 2000 2016-2018 

Domovníci Počet podpořených osob 100 2016-2018 

Podpora komunitního 

života 

Počet podpořených osob 500 2016-2018 

OP vývoj, výzkum, 

vzdělávání 

Komplexní přístup ke 

vzdělávání a podpora 

inkluzivních opatření 

v rámci vzdělávání 

Počet podpořených osob 500 2016-2018 

Počet dětí, žáků a studentů s 

potřebou podpůrných 

opatření v podpořených 

organizacích 

90 

Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v praxi 

uplatňují nově získané 

poznatky 

17 

Počet nově vytvořených 

pracovních pozic na školních 

poradenských pracovištích 

4 

Počet podpořených 

organizací (škol, NNO, 

ostatních aktérů ve 

vzdělávání), v nichž se 

4 
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zvýšila kvalita vzdělávání a 

proinkluzivnost: 

Počet realizovaných 

programů/služeb/kurzů/jiných 

nástrojů 

4 

Počet nově vytvořených 

partnerství 

2 

Integrovaný regionální 

OP 

Stavební úpravy – č. p. 

198, č. p. 210-212 

Počet objektů 3 2017 

Kapacita podpořených 

zařízení (byty) 

16 

Rekonstrukce budov MŠ a 

ZŠ 

Počet podpořených zařízení 2 2016 

Kapacita podpořených 

zařízení (osoby) 

245 
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Přehled čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
z ESI fondů 

 

Celkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fond Operační program Prioritní osa 
Investiční 
priorita 

Specifický 
cíl 

Alokace 

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1   8 378 160,00 Kč 

2 2.1 2.1.1   2 962 602,00 Kč 

 2 2.1 2.1.1   4 992 000,00 Kč 

 2 2.1 2.1.1   3 342 240,00 Kč 

 2 2.1 2.1.1   5 894 001,00 Kč 

 2 2.1 2.1.1   3 184 800,00 Kč 

 2 2.1 2.1.1      653 184,00 Kč 

ESF OP VVV 3 3.1  11 880 000,00 Kč 

EFRR IROP 2 9A 2.1 17 280 000,00 Kč 

 2 10 2.4 11 347 250,00 Kč 

KPSVL celkem:       69 914 237,00 Kč   
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SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
 

OPZ 

      PROJEKTY 

Číslo fiše Název Zaměření Od Do Částka celkem 

1 
Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež 15+ - VULKÁN 
sociální služby 1.1.2016 31.12.2018 8 378 160,00 Kč 

2 
Odborné sociální poradenství 

- Obrnická sociální poradna 
sociální služby 1.1.2016 31.12.2018 2 962 602,00 Kč 

3 
Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi - OLIVÍN 
sociální služby 1.1.2016 31.12.2018 4 992 000,00 Kč 

4 
Terénní programy - Spolu v 

ulicích 
sociální služby 1.1.2016 31.12.2018 3 342 240,00 Kč 

5 
Podpora komunitního života v 

obci Obrnice 
komunitní činnost 1.1.2016 31.12.2018 5 894 001,00 Kč 

9 Asistenti prevence kriminality prevence sociálně patologických jevů 1.1.2016 31.12.2018 3 184 800,00 Kč 
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10 Domovník 
Sociální bydlení, prevence sociálně 

patologických jevů 
1.1.2016 31.12.2018 653 184,00 Kč 

    

OPZ celkem: 29 406 987,00 Kč 

      IROP 

     

      
PROJEKTY 

Číslo fiše Název Zaměření Od Do Částka celkem 

6 Sociální bydlení sociální bydlení 1.1.2016 30.12.2017 17 280 000,00 Kč 

7 

Startujeme ke vzdělávání (a) 

 vzdělávání 1.1.2016 31.12.2016 11 347 250,00 Kč 

    

IROP celkem: 28 627 250,00 Kč 

 

 

 

      

     



76 
 

OP VVV 

      
PROJEKTY 

Číslo fiše Název Zaměření Od Do Částka celkem 

8 

Startujeme ke vzdělávání (b) 

 

doučování, asistenti pedagoga, školní 

psychologové, logopedičtí asistenti, 

primární prevence, dobrovolnictví, 

předškolní kluby a rodičovská centra, 

kariérové poradenství, peer programy 1.1.2016 31.12.2018 11 880 000,00 Kč 

    

OPVVV 

celkem: 11 880 000,00 Kč 

      

      celkem         69 914 237,00 Kč 

 

 


