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Úvod 
 

Vážení spoluobčané, 

 

dostává se vám do rukou obsáhlé dílo, které mapuje a charakterizuje hlavní problémy 

a perspektivy našeho krásného města Postoloprty a jeho místních částí. Města, jehož další 

vývoj je v našich rukou. Města, které si zaslouží naši péči a pozornost. Strategický plán je 

vlastně živý organismus, do kterého můžeme vkládat vše, co považujeme za pozitivní pro 

rozvoj Postoloprt. Je na nás všech kolik energie vložíme ve prospěch místa, ve kterém žijeme 

a které máme rádi. 

Město Postoloprty věnuje mnoho úsilí, pracovních sil i finančních prostředků do integračních 

opatření pro různě znevýhodněné skupiny obyvatel, služeb. Věřím, že zpracovaný Strategický 

plán sociálního začleňování bude představovat pro lokalitu zásadní přínos nejen ve formě 

získaných finančních prostředků, ale jeho průběžným naplňováním bude docházet ke 

zlepšování situace ve městě pro všechny občany. 

  

Snaha o integraci nemusí být pro obyvatele našeho města populární a její výsledky se mohou 

projevit až za delší časové období. Jsem však přesvědčen, že správné uchopení efektivních 

nástrojů v legislativě, dotační tituly, koordinace přístupu jednotlivých ministerstev 

a naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování představují základní podmínky 

pro snížení sociálního vyloučení v našem městě a regionu. 

  

Závěrem bych ještě rád vyjádřil poděkování všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto 

klíčového dokumentu a budou usilovat o zodpovědné naplňování stanovených priorit. 

  

Přeji nám i všem budoucím obyvatelům města Postoloprty, aby se nám společné dílo 

podařilo. 

  

Mgr. Zdeněk Pištora 

starosta města Postoloprty 
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Identifikace nositele strategie  

 

 Postoloprty jsou menším městem, které se nachází v jižní části Ústeckého kraje 

a spadá do správního obvodu ORP Louny. Město leží 7 km na západ od Loun na levém břehu 

Ohře. Území Lounska je v kontextu České republiky velmi řídce osídleno. Obyvatelstvo je 

roztroušeno do velkého počtu malých obcí a dvou sídelních center, Loun a Postoloprt. 

Lounsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky a na jeho území nalezneme pouze 

minimum lesů. Oblast Lounska je proslulá chmelařstvím a ovocnářstvím. I když oblast leží 

mimo území těžby hnědého uhlí, v Počeradech se nachází tepelná elektrárna.  

 

Obr. 1 Administrativní rozdělení okresu Louny 

 

 
zdroj: ČSÚ, zvýrazněny Postoloprty 

 

 

V kontextu správního členění jsou Postoloprty obcí s pověřeným úřadem, jejíž spádová 

oblast se rozkládá na 46,5 km². Spádová oblast Postoloprt1 je rozčleněna na katastrální 

území Postoloprt, které má 13 místních částí. Kromě města Postoloprty jde o místní části 

vesnického typu (Březno a Dolní Březno, Dolejší Hůrky, Hradiště, Levonice, Malnice, Mradice, 

                                                           
1
 Spádovou oblastí se rozumí obce ve správním obvodu obce s pověřeným úřadem. Dále v textu celý správní 

obvod Postoloprt budeme nazývat zjednodušeně „Postoloprty“. 
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Rvenice, Seletice a Seménkovice, Skupice, Strkovice, Vrbka)). Dále do spádové oblasti 

Postoloprt patří obec Výškov (včetně její části Počerady). Postoloprty jsou menším městem s 

necelými pěti tisíci obyvatel (4 784 obyvatel k 1. 1. 2016), z čehož zhruba tři čtvrtiny bydlí v 

místní městské části Postoloprty (v roce 2011 to bylo 3 697 obyvatel), zbytek obyvatel bydlí v 

přilehlých místních částech vesnického typu (1 116 obyvatel v roce 2011). 

 

Co se týče vzdělání, celková populace Postoloprt vykazuje podprůměrnou vzdělanostní 

strukturu. Skoro třetina populace má nejvýše základní vzdělání a dvě pětiny mají nižší střední 

vzdělání, nebo jsou vyučeny. Vysokou školu mají vystudovanou jen 4 % obyvatel. 

 

V Postoloprtech a spádových obcích bylo na úřadu práce evidováno ke konci předloňského 

roku (k 31. 12. 2014) 461 uchazečů o zaměstnání. Míra registrované nezaměstnanosti 

v Postoloprtech činila 14,11 %. 

 

V Postoloprtech jako takových nelze vymezit sociálně vyloučené lokality, lze zde však 

vystihnout termín lokalita s vyšším podílem sociálně vyloučených osob. V rámci Postoloprt 

existuje několik budov, kde se shromažďují obyvatelé bojující se sociálním vyloučením, 

nicméně tyto budovy jsou rozmístěny hlavně v centru města. Velká část obyvatel nesoucí 

znaky sociálního vyloučení bydlí rozptýlena v panelových domech v různých částech města. 

Významným faktorem sociálního vyloučení je zde také etnicita, která posiluje hranici 

vnímaného „my a oni“. V kontextu ČR je zejména okolím rozpoznaná romská etnicita 

přitěžujícím faktorem sociálního vyloučení, který se výrazně rýsuje i v Postoloprtech2. 

 

Na základě zhoršující se sociální situace zpracovalo v loňském roce o.s. MOSTY pro město 

Postoloprty Komunitní plán rozvoje sociálních služeb (2013– 2017), jemuž předcházelo 

dotazníkové šetření v létě 2013. Z tohoto šetření vzešly tři priority občanů, bezbariérový 

přístup ve městě, zachování stávající zdravotní péče a koncepční přístup v prevenci 

kriminality. Základem komunitního plánování byly pracovní skupiny Sociální péče, Sociální 

prevence a odborné sociální poradenství, Zaměstnanost a Kultura a volný čas. Na jeho 

základě byly definovány potřeby, na jejichž naplňování se město chce zaměřit i ve spolupráci 

s Agenturou. Ty se týkají zejména podpory vzniku pracovních míst prostřednictvím sociálního 

podnikání, zintenzivnění práce s rodinami, zajištění možnosti kvalitního trávení volného času 

pro děti a mládež, řešení drogové problematiky ve městě, nastavení sociálního bydlení a 

zvýšení bezpečnosti. V rámci komunitního plánování každý rok město Postoloprty vyčleňuje z 

rozpočtu města 200 000 Kč na podporu cílů a opatření platného komunitního plánu, 

                                                           
2
 Zdroj: Vstupní analýza města Postoloprty 
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podpořeny byly projekty: pečovatelská služby, dluhové poradenství, terénní programy, 

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, vypracování vstupní výstupní zprávy o stavu 

drogové scény na území města Postoloprty, adaptační pobyt žáků 6. ročníků Základní školy v 

Postoloprtech, aktivity školní sociálního pracovníka. Před zpracováním komunitního plánu 

rozvoje sociálních služeb v Postoloprtech byla poskytována pouze pečovatelská a asistenční 

služba. 

 

Velkým problémem je zadluženost, probíhající exekuce a rozšiřující se problematika drogově 

závislých osob. Ve městě je vytvořena omezená síť sociálních služeb, která je tvořena 

výhradně neziskovými organizacemi (Vavřinec, z. s. – terénní program, sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi, Romano Jasnica – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, 

pověření pro výkon sociálně právní ochrany dětí, Centrum služeb pro zdravotně postižené – 

pečovatelská služba, dluhová poradna).   

 

Představení lokálního partnerství Postoloprty  

 

Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování ve 

všech lokalitách, kde působí. Lokální partnerství je platformou pro pravidelné setkávání 

zástupců obce a dalších institucí, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního 

začleňování. 

Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně 

v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní 

projekty pro podporu sociálního začleňování. Svolavatelem a garantem činnosti Lokálního 

partnerství Postoloprty je Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR. Lokální 

partnerství Postoloprty bylo založeno v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 

č. 85 k vytvoření Agentury pro sociální začleňování, podepsáním memoranda o spolupráci 

Agenturou pro sociální začleňování s městem Postoloprty a přistoupením členů partnerství k 

tomuto jednacímu řádu.  

 

Členové Lokálního partnerství Postoloprty:  

● Město Postoloprty 

● Městská policie Postoloprty 

● Základní škola Postoloprty 

● Základní umělecká škola Postoloprty 

● Probační a mediační služba Louny 

● Spolek Romano Jasnica 
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● Služby města Postoloprty, s. r. o. 

● Vavřinec, z. s.  

● Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s. 

● Dům dětí a mládeže Postoloprty 
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Pracovní skupiny  

Pracovní skupiny jsou vytvořené z členů Lokálního partnerství a to tak, že každý z partnerů si 
dobrovolně zvolil jednu, či více pracovních skupin, kde se podílel na tvorbě tohoto plánu 
v dané oblasti. Byly vytvořeny tři pracovní skupiny: 

● Bydlení, sociální služby, bezpečnost a zdraví 
● Vzdělávání, volný čas a zaměstnanost 
● Projekty a implementace 

 

Ve skupinách se se na tvorbě strategického plánu podíleli následující instituce: 

● Město Postoloprty 

● Městská policie Postoloprty 

● Policie ČR 

● Úřad práce ČR 

● Základní škola Postoloprty 

● Městský úřad Louny 

● Probační a mediační služba Louny 

● Spolek Romano Jasnica 

● Služby města Postoloprty, s. r. o. 

● Vavřinec, z. s.  

● Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s. 

● Dům dětí a mládeže Postoloprty 

● Okresní správa bytového družstva 

● Agentura pro sociální začleňování 
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Postup tvorby Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ)3
  

 

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro Postoloprty, který má za cíl aktivizaci místních 

kapacit, podporu místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů 

(finančních, personálních, organizačních atd.). Na přípravě plánu se podílejí všichni aktéři 

uvedení v cílové skupině Agentury a členové Lokálního partnerství Postoloprty. Role 

Agentury je v podobě koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování 

a podpory partnerům v procesu jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce jako závazného 

rozvojového dokumentu. 

 

Strategické plánování je proces, který odpovídá na tři základní otázky: 

- Kde jsme? (analýza současného stavu) 

Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu Agentury do 

lokality, během prvních setkání s členy LP. Úkolem lokálního partnerství je 

shromáždit dostatek informací o situaci v oblasti sociálního vyloučení, identifikovat 

potenciál dalšího rozvoje, současné problémy a ohrožení, která hrozí v případě, že 

neproběhne žádná intervence. 

- Kam se chceme dostat? (formulace vize, priorit, cílů a opatření) 

Představa o budoucnosti obce, hlavní oblasti zájmu a návrh dlouhodobých cílů 

a vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál 

a řešit problémy sociálního vyloučení v obci. 

- Jak se tam dostaneme? (proces implementace) 

Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti 

partnerů.  

 

Funkce lokálního partnerství: Jedná se o platformu, na které dochází k pravidelnému 

setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří 

jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové 

partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických 

pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro 

podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti 

Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách4.  

 

                                                           
3
 Viz metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám: http://www.socialni-
zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam 
4
 Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Základní platformou pro tvorbu a implementaci SPSZ je Lokální partnerství členěné na 

pracovní skupiny (PS): 

● Bydlení, sociální služby, bezpečnost a zdraví 
● Vzdělávání, volný čas a zaměstnanost 
● Projekty a implementace 

 

První dvě skupiny jsou tematické a věnují se jednotlivým částem plánování v příslušných 

oblastech, PS projekty a implementace je složena z vedení obce, projektového manažera 

obce (manažera SPSZ), zástupce Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní 

vzdělávání) a významných předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit 

a sledovat indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích práce 

a dopadech na cílové skupiny). 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, vč. dopadů na cílové skupiny, 

vč. speciálně Romů. 

 

Popis postupu práce v jednotlivých tematicky členěných pracovních skupinách:  

1) Analýza současného stavu:  

a) očekávání, 

b) kde jsme teď, 

c) co aktuálně nejvíce ovlivňuje situaci, 

 d) kam se chceme dostat, 

2) Zpracování SWOT analýzy (slouží jako podklad pro úvahy o volbě celkové strategie, 

identifikaci priorit). 

3) Stanovení vize (stručný, veřejně deklarovaný popis cílového stavu v dlouhodobém 

horizontu). 

4) Formulace dlouhodobých SMART cílů. 

5) Sepsání implementačního plánu: krátkodobé cíle, aktivity, zdroje – lidské, finanční, 

materiální. 

6) Sestavení zásobníku projektových záměrů. 

 

Na základě potřeb, absorpční kapacity obce a jejích partnerů pro realizaci projektů byl 

sestaven zásobník projektových záměrů s typovými aktivitami pro operační programy OPZ, 

OPVVV a IROP. Pro účely OP VVV bude seznam typových aktivit podkladem pro maximální 

využití formy zjednodušeného vykazování, tedy jako podklad pro přípravu tzv. šablon. 

Základem zásobníku jsou projektové záměry jednotlivých partnerů. Dále se v jednotlivých 



 

12 

 

pracovních skupinách a v jednání s vedením obce sestavily další projektové záměry, které 

reflektují potřeby občanů a které by rovněž mohly být řešeny prostřednictvím projektů 

z ESIF. Projektové záměry byly konzultovány s pracovníky Agentury a prostřednictvím 

lokálního konzultanta písemně s jednotlivými řídícími orgány. 

Po vypořádání připomínek Řídících orgánů prošel SPSZ schvalovacími procesy lokálního 

partnerství a následně zastupitelstvem obce. Dokument bude po dokončení a schválení 

vedením obce předán k posouzení Agentuře, která SPSZ doporučí k realizaci, a tedy také 

k otevření čerpání prostředků z výzev jednotlivých programů. Schválený SPSZ, včetně 

usnesení zastupitelstva obcí zašle nositel (obec) v tištěné a elektronické podobě jednotlivým 

Řídícím orgánům. 
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Souhrnný přehled SPSZ Postoloprty  

 

1. Řešené území – katastrální území obce Postoloprty 

 

Název Postoloprty 

Typ sídla Město 

Kraj Ústecký 

Okres Louny 

Obec s rozšířenou působností Louny 

Pověřená obec Postoloprty 

Počet základních sídelních jednotek 24 

Místní části Postoloprty 

Březno a Dolní Březno  

Dolejší Hůrky  

Hradiště 

Levonice  

Malnice  

Mradice 

Rvenice  

Seletice a Seménkovice  

Skupice  

Strkovice 

Vrbka  

Katastrální území Postoloprty, 726117 

Katastrální výměra 46,5 km² 

Počet obyvatel ke dni 01. 01. 2016 4 784 obyvatel 

 

 

http://postoloprty.cz/brezno-a-dolni-brezno/d-2309/p1=1486
http://postoloprty.cz/dolejsi-hurky/d-2310/p1=1486
http://postoloprty.cz/hradiste/d-2311/p1=1486
http://postoloprty.cz/levonice/d-2312/p1=1486
http://postoloprty.cz/malnice/d-2313/p1=1486
http://postoloprty.cz/mradice/d-2314/p1=1486
http://postoloprty.cz/rvenice/d-2315/p1=1486
http://postoloprty.cz/seletice-a-semenkovice/d-2316/p1=1486
http://postoloprty.cz/skupice/d-2317/p1=1486
http://postoloprty.cz/strkovice/d-2318/p1=1486
http://postoloprty.cz/vrbka/d-2319/p1=1486
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2. Cílová skupina  

 – která je sociálně vyloučena nebo sociálním vyloučením ohrožena 

a) osoby dlouhodobě nezaměstnané (déle než rok 182 uchazečů, déle než dva roky 

135 uchazečů o zaměstnání, vyskytují se i případy, kdy jsou uchazeč o zaměstnání 

registrováni na ÚP 20 let) 

b) osoby s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu práce 

c) osoby závislé na sociálních dávkách a dávkám pomoci v hmotné nouzi 

d) osoby zadlužené a nekompetentní hospodařit s finančními prostředky 

e) rodiny s dětmi s mnohačetnými sociálními problémy 

f) osoby bez přístřeší, žijící v nevyhovujících podmínkách či osoby ohrožené ztrátou 

bydlení 

g) osoby závislé na omamných a psychotropních látkách a na alkoholu 

h) děti do 15 let ohrožené školním neúspěchem, drogovou problematikou 

(dostupnost OPL), patologické trávení volného času, 

i) mládež od 15 do 26 let ohrožená nezaměstnaností, tréninková místa, nízké 

vzdělání, drogovou problematikou (dostupnost OPL), patologické trávení volného 

času, 

  

3. Hlavní problémy  

(zdroj: Situační analýza města Postoloprty  - ASZ, Lenka Nižnanská, 20165) 

a) Vysoká nezaměstnanost, nedostupnost pracovních míst pro Romy v Postoloprtech, 

nízká motivace CS a bariéry pro vstup na legální trh práce (viz bod c) 

b) špatné sousedské vztahy a občanské soužití, vypjaté vztahy mezi majoritní a 

minoritní společností 

c) vysoká zadluženost a probíhající exekuce 

d) nepříznivá rodinná situace, vysoká míra migrace soc. vyloučených obyvatel z, do i 

v rámci Postoloprt 

e) omezené možnosti trávení volného času dětí ze SVL (absence NZDM, předškolního 

klubu, vysokoprahovost DDM pro děti ze soc. vyloučeného prostředí) 

f) velký výskyt osob závislých na omamných a psychotropních látkách a alkoholu 

(výskyt varen pervitinu a pěstíren konopí) 

g) riziko ztráty bydlení, ztráta či absence (soc.) bydlení, nevyhovující bydlení pro 

seniory a osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené. 

h) spekulace s byty (byty skupují podnikatelé a pronajímají osobám, které pobírají 

SSP a dávky pomoci v HN) 

                                                           
5
 www.socialni-zaclenovani.cz  
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i) nedostatečná finanční podpora sociálních služeb 

j) nedostatek kvalifikovaného personálu  
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4. Popis/schéma intervenční logiky SPSZ Postoloprty 

Oblast Priorita Obecné cíle Specifické cíle 

BEZPEČNOST, 
VOLNÝ ČAS A 

ZDRAVÍ 

P1. Zvýšení pocitu bezpečí mezi 
všemi obyvateli vč. obyvatel SVL, 
snížení nebo stabilizace rizikového 
chování 

1.1. Do roku 2019 bude min. 9 osob 
participovat na eliminaci sociálně 
patologických jevů a zvyšování pocitu bezpečí 
ve městě.  

1.1.1. Do roku 2018 budou  4 osoby ze SVL 
působit na pozicích asistent prevence 
kriminality dle metodiky MVČR (vč. 
metodického vedení ze strany MP).    
1.1.2.  Do roku 2019 se bude 5 osob ze SVL 
podílet na zvyšování kvality bydlení v obci na 
pozici domovníků – preventistů dle metodiky 
MVČR (-> SC 1.4 oblast BYDLENÍ) 

1.2. Stabilizace a snížení dopadů rizikového 
chování v Postoloprtech, vč. zajištění 
volnočasových aktivit 

1.2.1.  Od školního roku 2017/2018 bude 
zaveden certifikovaný program primární 
prevence na škole.   

1.2.2. V roce 2017 bude zahájena komunikace 
s majiteli pozemků v oblasti kolem řeky Ohře s 
cílem vytvoření rekreační stezky a in-line 
dráhy. 

Oblast Priorita Obecné cíle Specifické cíle 

BYDLENÍ P2. Stabilizovat migraci, zvýšit míru 
identifikace a spoluodpovědnosti 
za místo bydliště, zajistit nabídku 
odpovídajícího a dostupného 
bydlení pro všechny obyvatele 
Postoloprt vč. nízkopříjmových 
skupin obyvatel a osob, které jsou 

2.1 Do roku 2019 se cca 60 osob soc. 
vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených 
z Postoloprt aktivně zapojí do řešení obtíží 
s bydlením za pomoci systému sociálního 
bydlení, prostřednictvím sociálních pracovníků 
stabilizuje své bydlení a nebudou ohrožení 
ztrátou bydlení.  

2.1.1. Do roku 2018 bude v Postoloprtech 
vytvořena metodika sociálního bydlení, která 
bude jasně stanovovat pravidla pro přidělení 
bytů a bude zde uveden návazný systém 
podpory v  bydlení vč. sociální práce města.   

2.1.2. Do roku 2019 bude 60 osob za 3 roky 
stabilně bydlet, nebudou ohroženi ztrátou 
bydlení. Prostřednictvím sociální práce dojde 
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ohroženy ztrátou bydlení nebo 
bydlení postrádají.  
 

 k řešení i ostatních problémových oblastí, zej, 
se zaměřením na oddlužení, získání 
zaměstnání a celkovou stabilizaci životní 
situace.  
2.1.3. Do roku 2019 se bude 5 osob podílet na 
zvyšování kvality bydlení v obci v pozici 
domovníka – preventisty dle metodiky MVČR. 
2.1.4. Od 1. 1. 2018 město bude pořádat a 
účastnit se pravidelných schůzí (domovních 
výborů) s nájemníky městských bytů, které 
budou realizovány čtvrtletně se zaměřením na: 
- zajištění pořádku a úklidu 
- nastavení a dodržování pravidel spolužití dle 
Domovního řádu 
- spolurozhodování všech obyvatel vč. soc. 
vyloučených o podmínkách a kvalitě bydlení 

2.1.5. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 
poskytována sociální služba odborné sociální 
poradenství – dluhové poradenství 
s okamžitou kapacitou 20 uživatelů.  

2.2. Zajištění infrastruktury soc. bydlení 2.2.1. V Postoloprtech bude vyčleněno 9 
sociálních bytů z IROP pro potřeby osob 
ohrožených ztrátou bydlení se zaměřením na 
stabilizaci jejich situace a posilování jejich 
dovedností si bydlení udržet. 
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Oblast Priorita Obecné cíle Specifické cíle 

SOCIÁLNÍ  
SLUŽBY, RODINA 

a 
SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 

P3. Snižování zadluženosti 
obyvatel, zlepšení rodinné situace v 
SVL, stabilizovat migraci, zlepšit 
sousedské vztahy a občanské 
soužití 

3.1 Do roku 2019 bude v Postoloprtech 
prostřednictvím sociálních služeb podpořeno 
min. 275 osob se zaměřením na zlepšení 
celkové životní situace, vybrané osoby se 
aktivně zapojí do řešení své krizové situace.  

3.1.1. Do roku 2019 budou v Postoloprtech 
realizovány sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství 
(dluhové i právní poradenství), terénní 
program, s kapacitou celkem 95 osob, z toho: 
a) 15 rodin, které přistupují aktivně k péči o 
děti prostřednictvím spolupráce se SAS 
b) 40 osob, které přistupují aktivně ke svým 
problémům prostřednictvím terénního 
programu.  
c)  40 osob, které přistupují aktivně ke svým 
problémům prostřednictvím spolupráce s 
dluhovým poradcem 
3.1.2. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 
realizována sociální služba nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, s kapacitou celkem 
20 osob ve věku 15 – 26 let. 

3.1.3. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 
realizován terénní program pro uživatele drog 
a jejich blízké s kapacitou 2 osoby. 

3.2 Do roku 2018 bude zefektivněna sociální práce 
na obci ke zmírnění nepříznivě životní situace osob 
sociálně vyloučených nebo soc. vyloučením 
ohrožených. 

3.2.1. Od 1. 7. 2017 bude vytvořeno 
samostatné oddělení sociálních věcí pod 
odborem vnitřních věcí při Městském úřadu v 
Postoloprtech. 
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3.2.2. Od 1. 1. 2018 bude vyčleněn pracovník, 
který bude zajišťovat metodické vedení 
komunitního centra, koordinovat sociální práci 
ve městě, koordinovat a komunitně plánovat 
sociální služby ve městě.   

3.2.3. Do roku 2018 bude zajištěna terénní soc. 
práce na obci se zaměřením na obyvatele SVL i 
ostatní obyvatele ohrožené soc. vyloučením 
prostřednictvím 3 terénních sociálních 
pracovníků. 

3.2.4. Od 1. 7. 2017 bude vytvořena 
komunikační platforma složenou z organizací 
poskytující sociální služby a pracovníky za 
účelem zefektivnění sociální práce ve městě. 
Tato skupina se bude scházet min. 1x za 2 
měsíce. 

3.3. Zlepšení sousedských vztahů a 
občanského soužití, zlepšení vztahů mezi 
majoritní a minoritní společností 

3.3.1. Od 1. 1. 2018 budou obyvatelé SVL 
prostřednictvím komunitního soc. pracovníka 
se vzděláním podle zák. 108/2006 Sb. zapojeni 
do rozhodování a do přímé realizace opatření 
na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, 
města, mikroregionu, a to s cílem získání 
lepšího přístupu těchto osob ke společenským 
zdrojům (sociální ochrana, bydlení, vzdělání, 
zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva 
atd.). 
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3.3.2. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 
vytvořen prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř 
komunity prostřednictvím komunitního centra. 

Oblast Priorita Obecné cíle Specifické cíle 

VZDĚLÁVÁNÍ 4. Kvalitní zázemí vzdělávacích 
subjektů pro práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

4.1. Vytvoření podmínek pro vzdělávání 
dětí/žáků se zdravotním hendikepem, rozvoj 
klíčových kompetencí, zejm. u dětí a žáků se 
SVP. 

4.1.1. Do poloviny roku 2019 bude na ZŠ 
zajištěn bezbariérový přístup do všech 
prostor. 

4.1.2. V návaznosti na klíčové kompetence 
vzniknou do poloviny roku 2019 na ZŠ 
Postoloprty 3 odborné učebny včetně 
vybavení (jazyková laboratoř, 
přírodovědná laboratoř a multimediální 
učebna) a dojde k rekonstrukci a 
dovybavení školního skleníku. 

4.1.3. Do konce roku 2019 bude mít MŠ 
bezbariérový přístup. 

4.1.4. Čtyři třídy MŠ Postoloprty budou 
vybaveny interaktivními tabulemi, 
nábytkem a dalšími pomůckami s ohledem 
na děti se SVP, v souladu s klíčovými 
kompetencemi. 

4.1.5. Rozvoj klíčových kompetencí v 
neformálním vzdělávání (DDM) 
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Vize (do roku 2020) 
Zlepší se pocit bezpečí života v Postoloprtech.  Lidé si dokážou sami poradit v obtížných 

situacích nebo ví, na koho se obrátit. Do spolupráce jsou zapojeny místní autority. Lidé tráví 

aktivně volný čas, dokážou sami vyvinout např. soc. tlak na pachatele protiprávního jednání. 

Místní autority a místní sdružení (sportovní, kulturní, hasiči, církev) mají uznání jako zástupci 

místních neformálních sdružení s určitým vlivem na komunitu. Ve městě budou užitečně 

fungovat asistenti prevence kriminality, nebo školní dohledová služba při školských 

zařízeních.    

Každý obyvatel bude mít šanci získat bydlení odpovídající jeho snaze zapojit se do komunity. 

Obyvatelé města zde budou rádi bydlet a žít a budou na své město pyšní. Místní občané se 

aktivně zapojují do řešení problémů, využívají místních zdrojů. Funguje odpovědná 

spolupráce nájemníků a majitelů, vzdělávání ve finanční gramotnosti a oddlužování rodin. 

V oblasti vzdělávání jsou v Postoloprtech zajištěny podmínky pro děti a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami ze strany pedagogů a dalších specializovaných pracovníků s cílem 

zajistit adekvátní úroveň služeb pro žáky, u kterých je tím sníženo riziko školního neúspěchu 

a předčasného ukončení školní docházky. Infrastruktura základní školy a mateřské školy 

umožňuje díky bezbariérovosti rovný přístup ke vzdělávání pro hendikepované děti a žáky. 

Vybudování kvalitního zázemí vzdělávacích subjektů (ZŠ, MŠ, DDM a ZUŠ) s ohledem na 

rozvoj klíčových kompetencí napomáhá k bezproblémovému přechodu na vyšší stupeň 

vzdělávání a ke vstupu na trh práce. Veškeré aktivity směřují k vytvoření podmínek pro 

společné a kvalitní vzdělávání. 
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Analytická část 
 

KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
 

Popis byl vytvořen ze vstupní analýzy města Postoloprty zpracovanou v roce 2016 Mgr. 

Lenkou Nižnanskou a Petrou A. Beránkovou.  

 

Postoloprty jsou menším městem, které se nachází v jižní části Ústeckého kraje a spadá do 

správního obvodu ORP Louny. Město leží 7 km na západ od Loun na levém břehu Ohře. 

Území Lounska je v kontextu České republiky velmi řídce osídleno. Obyvatelstvo je 

roztroušeno do velkého počtu malých obcí a dvou sídelních center, Loun a Postoloprt. 

Lounsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky a na jeho území nalezneme pouze 

minimum lesů. Oblast je proslulá chmelařstvím a ovocnářstvím. V oblasti je mnoho 

zemědělských stavení, jedná se o vesnickou zástavbu.   

 

Dopravní dostupnost z města je výborná nejen do Loun, ale také do ostatních větších měst – 

Praha, Most, Chomutov. Město disponuje obsáhlou občanskou vybaveností, dostatkem v 

oblasti vzdělávání, zdravotní péče, sportovního i kulturního vyžití. Pokud je potřeba 

specializovaná pracoviště jsou dostupná v blízkých městech. Nechybí ani neziskový sektor, 

který zajišťuje volnočasové vyžití a oblast sociálních služeb.  

 

Celková populace Postoloprt vykazuje podprůměrnou vzdělanostní strukturu. Skoro třetina 

populace má nejvýše základní vzdělání a dvě pětiny mají nižší střední vzdělání, nebo jsou 

vyučeny. Vysokou školu mají vystudovanou jen 4 % obyvatel. 

 

Městský bytový fond je tvořen asi 120 byty, z nichž je 24 volných (únor 2016) z důvodů 

neobyvatelnosti. Bytový fond neustále roste, neboť město vykupuje domy v centru města. 

Polovina budov potřebuje opravy či rekonstrukce, což se týká hlavně nově kupovaných 

objektů. 

 

V oblasti nezaměstnanosti je možné sledovat trend poklesu počtu nezaměstnaných, ke konci 

března 2016 bylo evidováno 360 uchazečů o zaměstnání. 

 

Město je souženo vysokou nezaměstnaností, zvýšenou dostupností OPL a jejich užívání, 

etnickým napětím, nedostatkem pracovních míst a chybějící identitou k městu. 
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KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
 

Název indikátoru Definice Jednotka Výchozí 
hodnota 

BEZPEČNOST, VOLNÝ ČAS A ZDRAVÍ 

Počet pachatelů 
trestných činů 
a přestupků 

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

Pachatel Trestné činy: 

nezjištěno 

Přestupky: 146 

Počet trestných činů 
a přestupků 

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

Trestný čin/ 
Přestupek 
 

Trestné činy: 187 
Fyzické útoky: 9 
Loupeže: 1 
Vloupání do 
obydlí: 5 
Vloupání do chat 
a chalup: 4 
Krádeže 
automobilů: 6 
Krádeže věcí 
z automobilů: 5 
Krádeže jízdních 
kol: 2 
Výroba, držení a 
distribuce drog: 6 
Řízení pod vlivem: 
6 
Všechny zbývající 
činy: 143 
 
Přestupky: 158 
Z toho proti 
občanskému 
soužití: 96 

Počet navrátilců z 
výkonu trestu 
odnětí svobody 

Počet navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody 
za poslední kalendářní rok. 

Počet 
navrátilců 

4 

Míra drogové 
závislosti 

Kvalifikovaný odhad terénních pracovníků 
o povaze drogové závislosti v SVL za poslední 
kalendářní rok. 

Počet 
uživatelů 
drog 

100 uživatelů 

Počet heren a 
zastaváren 

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

Počet 
zařízení 

0/0 

Počet programů 
prevence 
Kriminality 

Počet a druh programů prevence kriminality 
zaměřených na SVL za poslední kalendářní rok. 
 

Program  
 

1 / pobyty pro 

děti – pořádá 

ORP Louny 
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Počet probačních a 
mediačních 
Programů 

Počet a druh probačních a mediačních programů 
zaměřených na SVL za poslední kalendářní rok. 
 

Osoba 1 – v Lounech 

Kapacita programů 
prevence 
Kriminality 

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

Produkt 1/1 Plán 

prevence 

kriminality 

BYDLENÍ  

Počet příjemců 
dávek na bydlení 

Počet příjemců dávek (příspěvků a doplatků) na 
bydlení  

Příjemce/mě
síc 

220 

Výše vyplacených 
dávek na bydlení 

Výše vyplacených dávek (příspěvků a doplatků) 
na bydlení  

Kč 4 851 980 

Počet osob/rodin, 
které přišly o bydlení 

Počet osob/rodin, které přišly o bydlení v 
obecním bytovém fondu za poslední kalendářní 
rok. 

Domácnost 0/0  

Počet osob/rodin 
bez domova nebo 
kterým hrozí ztráta 
bydlení 

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

Osoba/rodin
a 

a) 43 
b) 48 
c) 17 
d) 4 
 
  
 

Počet osob/rodin, 
které úspěšně 
procházejí programy 
podporovaného/pro
stupného bydlení 

Počet osob/rodin, které byly zařazeny v 
programu prostupného/podporovaného bydlení 
(nejméně v "tréninkovém" stupni) za poslední 
kalendářní rok. 

Rodina 0 

Počet osob/rodin, u 
kterých bylo 
zamezeno ztrátě 
bydlení 

Počet osob/rodin, kterým se podařilo bydlení si 
udržet (pomocí preventivního nástroje např. 
splátkového kalendáře nebo vstupu do programu 
tréninkového bydlení s dohodnutým splácením 
dluhu apod.) za poslední kalendářní rok. 

Osoba/rodin
a 

11 

Počet programů 
podporovaného/pro
stupného bydlení 

Počet programů podporovaného/prostupného 
bydlení (vč. výčtu, charakteristiky, realizátorů, 
cílových skupin) za poslední kalendářní rok. 

Program 0 

Počet programů 
domovnictví a 
domovních 
samospráv 

Počet programů domovnictví a domovních 
samospráv zaměřených na obyvatele SVL (vč. 
výčtu, charakteristiky, realizátorů, cílových 
skupin) za poslední kalendářní rok. 

Program/  
Samospráva 

3 

Počet sociálních 
služeb zaměřených 
na krizi bydlení 

Počet sociálních služeb zaměřených na krizi 
bydlení (noclehárny, azylové domy, tréninkové 
bydlení, prevence bezdomovectví apod.) 
dostupných obyvatelům SVL za poslední 
kalendářní rok. 

Služba 0 

Počet poskytovatelů 
krizového bydlení 

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

Objekt Vstupní: město 0 
Soukromník 0 
Výstupní: město 0 



 

25 

 

roky plnění SPSZ soukromník 0 

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

Objekt/byt Město:  
NNO: 
Soukromý 
subjekt:  
Rodiny s dětmi:  
Jednotlivci: 4 

Kapacita programů 
podporovaného/pro
stupného bydlení 

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

Uživatel 9 

Počet domů/bytů 
vyžadujících 
rekonstrukci 

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

Dům/byt 24/5 

Počet sociálních bytů 
podle jednotlivých 
kategorií 

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

Byt Vstupní rok:  
4 byty ve 
vlastnictví města 
(z toho 0 na 
městské 
ubytovně) 
NNO: 0 
Soukromý 
subjekt: 0 
 
Výstupní rok: 
MĚSTO: 9 
NNO: 0 
Soukromý 
subjekt: 0 

Počet metodických 
produktů 

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

Produkt 0 / 1 Metodika a 
pravidla pro 
přidělování 
sociálního bydlení  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, RODINA a SOCIÁLNÍ  VYLOUČENÍ 

Počet příjemců 
příspěvků/dávek 

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

Příjemce  SSP:  
RP – 200 
PnD – 750 
PnB – 250 
HN: 
PnŽ – 200 
DnB – 70 
MOP – 15 

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

Počet osob/rodin ze SVL (nejen), které využívají 
sociální služby (podle typů registrovaných 
sociálních služeb).  

Uživatel  TP – 28 
SAS -  35 
OSP – 15 

Počet osob/rodin, Počet osob/rodin ze SVL (nejen),  Uživatel  SAS – sociální 
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které  
využívají fakultativní 
činnosti ke změně 

které využívají fakultativní činnosti ke změně 
(podle jednotlivých typů).  

šatník – cca 30 
rodin 

Počet osob 
zapojených do 
komunitních aktivit 

Počet obyvatel SVL zapojených do komunitních 
aktivit.  

Osoba  0  

Počet 
dlužníků/zadluženýc
h domácností 

Kvalifikovaný odhad podílu zadlužených obyvatel 
SVL (dle situační analýzy) – a), počet klientů 
dluhových poraden – b), počet domácností 
v exekuci - c), počet dlužníků vůči městu (na 
nájemném, odpadech, MHD) - d).  

dlužník/zadl
užená 
domácnost  

a) 28% 
b) 15 
c) nezjištěno 
d) 43 
 

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

Počet osob/domácností se splátkovými 
kalendáři/instituty zvláštního příjemce za město 
Postoloprty.  

Osoba/rodin
a  

Nezjištěno.  

Počet osob/rodin, 
které využívají 
odborného 
sociálního 
poradenství/dluhové
ho poradenství 

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

Osoba/rodin
a  

0 

Počet osob/rodin, 
které využívají 
programy finanční 
gramotnosti 

Počet osob/rodin, které využívají programy 
finanční gramotnosti.  

Osoba/dom
ácnost  

15 

Počet vyhovujících 
objektů, v nichž se 
poskytují sociální 
služby 

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

Objekt  2 

Počet sociálních 
služeb 

Počet registrovaných sociálních služeb 
dostupných pro obyvatele SVL.  

Sociální 
služba  

1x Terénní 
program 
2x Sociálně 
aktivizační služba 
pro rodiny 
s dětmi (Vavřinec, 
z.s., Romano 
Jasnica), 
Pečovatelská 
služba, Osobní 
asistence, 
Odborné sociální 
poradenství 
(všechny tři 
Centrum pro 
zdravotně 
postižené Louny, 
o.p.s.)  

Počet fakultativních Počet fakultativních činností sociálních služeb fakultativní  
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činností dostupných pro obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit. 

činnost  1 – sociální šatník 
 

Počet občanských 
iniciativ 
organizovaných s 
podporou komunitní 
práce 

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

Iniciativa  0 

Počet programů 
finanční gramotnosti 
a dluhového 
poradenství 

Počet programů finanční gramotnosti a 
dluhového poradenství.  

Program  3 

Kapacita sociálních 
služeb 

Roční a okamžitá kapacita jednotlivých 
registrovaných sociálních služeb dostupných pro 
obyvatele SVL.  

uživatel/kon
takt/interve
nce/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/roč
ní kapacita  

TP: 2/76 
SAS V: 2/25 
SAS RJ:  2/6 
PS: 4/136 
OA: 2/54 
OSP: 2/78 

Kapacita 
fakultativních  
Činností 

Roční a okamžitá kapacita  
fakultativních činností SVL.  

uživatel/kon
takt/interve
nce/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/roč
ní kapacita)  

0 

Kapacita občanských 
iniciativ 
organizovaných s 
podporou komunitní 
práce 

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

Osoba  0 

Počet případových a 
rodinných konferencí 

Počet případových a rodinných konferencí se 
sociálně vyloučenými rodinami.  

rodina  25 

Kapacita programů 
finanční gramotnosti 
a dluhového 
poradenství 

Kapacita programů finanční gramotnosti a 
dluhového poradenství.  

kontakt/oso
ba/zakázka  

15 

Počet metodických 
produktů 

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

Produkt  1/1 – Komunitní 
plán rozvoje 
sociálních služeb 

VZDĚLÁVÁNÍ  

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

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou 
podpůrných a vyrovnávacích opatření podle věku 
(předškolní, ZŠ, SŠ). Poslední školní rok.  

Dítě/žák  0/51 

Záškoláctví ve 
školách 
vzdělávajících děti ze 
sociálně vyloučených 
lokalit 

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

Žák  43 
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Počet dětí se SVP 
nebo s potřebou 
podpůrných a 
vyrovnávacích 
opatření ve všech 
formách 
předškolního 
vzdělávání 

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

Dítě 20 dětí  

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

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

Dítě/žák 30 dětí  

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

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), 
které podporovaly děti a žáky se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření; 
vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové 
skupiny, provozovatele za poslední školní rok.  

Organizace  4 

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

Počet partnerství vztahujících se ke vzdělávání 
žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření (včetně zaměření a výčtu 
relevantních strategií, koncepcí a metodik);  

Partnerství  1   
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ANALÝZA PROBLÉMŮ A JEJICH PŘÍČIN 
 

1. Oblast bezpečnost, volný čas a zdraví 

Společenská marginalizace významně souvisí se sociálními patologiemi a kriminalitou. 

Postoloprty jsou relativně klidným a bezpečným městem, kde výskyt hlášených kriminálních 

činů ve vztahu k počtu obyvatel je významně nižší než ve zbytku Ústeckého kraje, což může 

být dáno menší velikostí města a převládajícím venkovským charakterem okolí Postoloprt. 

Ve statistikách figurují hlavně přestupky. Mezi trestnými činy se vyskytují hlavně majetkové 

trestné činy, zejména krádeže prosté a krádeže vloupáním. Výrazným problémem však jsou 

drogy. Ve městě sídlí obvodní oddělení Policie ČR a městská policie, která byla zřízena 

městskou vyhláškou v roce 2004.  Kmenový stav městské policie činil na konci roku 2015 

sedm strážníků, které od 1. prosince 2015 doplňují dva asistenti prevence kriminality (APK). 

 

Co se týče složení trestných činů, v posledních dvou letech výrazně ubylo krádeží (z 29 % 

všech trestných činů na 21 %) a loupeží (ze 42 % na 16 %), které dominovaly statistikám 

kriminality. Naopak mírně přibylo deliktů spadajících do kategorie „ostatní činy“, což je 

hlavně výroba a držení psychotropních látek a maření výkonu úředního rozhodnutí. Mírně 

narůstá také kategorie „zbývající činy“, zejména pak zanedbání povinné výživy, 

a hospodářské činy, hlavně podvody a úvěrové podvody.  

  

Pokles počtu loupeží a krádeží souzní s celospolečenským trendem poklesu tohoto typu 

kriminality. Jde však spojovat i s dvěma výraznými opatřeními pro prevenci kriminality. 

Jednak s instalací bezpečnostních kamer na území Postoloprt, a za druhé se změnou 

fungování sběrných surovin. Od března 2015 je totiž možné za kovový odpad platit jen 

bezhotovostně a navíc výrazně poklesly ceny kovů kvůli změnám na trhu s kovy (s ohledem 

na přebytky čínské oceli). Snížily se tak počty krádeží kovů a výkup železa v postoloprtské 

sběrně poklesl o 80 % a dva pracovníci ze čtyř byli propuštěni.  Dalším faktorem, který mohl 

hrát v úbytku kriminálních činů výraznou roli, bylo zrušení heren na území města.  

 

Drogy 

Výrazným problémem Postoloprt je toxikomanie, zejména rozšířené užívání pervitinu 

a marihuany. Podle okresního státního zástupce si uživatelé pervitinu na Lounsku dojíždějí 

pro drogy hlavně na Chomutovsko a Mostecko.   

Městská policie odhaduje zhruba 100 narkomanů, 7-10 dealerů a 3 výrobce pervitinu. 

Překážkou k jejich dopadení je hlavně nedostatek přímých důkazů.  
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Bezpečnostní agenda města Postoloprty 

Bezpečnost je jednou z hlavních dlouhodobých agend města. Kromě městské policie (MP) byl 

zřízen institut asistentů prevence kriminality (APK). Asistenti dohlíží hlavně na přechody 

u škol a monitorují dětskou šikanu. Na poli bezpečnosti je vyvíjena také strategicky plánovací 

činnost. V rámci ní vznikly dokumenty, jako je Plán prevence kriminality 2012–2014 či 

Bezpečnostní analýza 2014. Přítomnost sociálně vyloučených lokalit byla v této analýze 

identifikována jako významný kriminogenní faktor.  

Implementaci bezpečnostní agendy město realizuje hlavně skrze vyhlášky. V roce 2008 

zastupitelstvo města přijalo dvě regulační vyhlášky. První byla vyhláška č. 1/2008, o regulaci 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, kterou bylo zakázáno požívání alkoholu na vymezených veřejných 

prostranství (mj. náměstí, okolí školy, okolí nádraží). Druhá vyhláška, č. 2/2008, o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních akcí, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních akcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku, upravila povolený čas společenských akcí.  

Před pěti lety byl ve městě zaveden Program nulové tolerance Postoloprty 2011 jako soubor 

represivních a kontrolních opatření zaměřených na prevenci a potírání problémového 

chování občanů. 

V dubnu 2011 přijalo město dvě nové obecně závazné vyhlášky. Šlo o vyhlášku č. 1/2011, 

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města, která 

vymezuje a zakazuje „škodlivé činnosti“ ve vymezeném veřejném prostoru (několik oblastí, 

převážně náměstí): „a) sezení na stavebních částech a zařízeních, které k takovému účelu 

nejsou určeny (např. zděné a betonové zídky a zábrany, palisády, odpadkové koše, zábradlí, 

opěradla laviček, kašny, apod.); b) umísťování předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci 

a stravování (sedací soupravy, křesla, židle, stoly, lavice, lavičky, apod.) a přípravě pokrmů 

(udírny, grily, vařiče), jakož i užívání těchto předmětů na některých veřejných 

prostranstvích.“ Druhá vyhláška, č. 2/2011, o regulaci provozování loterií a jiných podobných 

her, upravovala provozní dobu výherních hracích automatů (od 12:00 do 22:00 hod.) 

a vymezila okruh 100 m od škol, zařízení zdravotní a sociální péče aj., kde jsou výherní 

automaty zakázány. Na konci roku pak byla přijata nová vyhláška, č. 6/2011, která kompletně 

zakázala provozování sázkových, loterijních a podobných her na území města. V roce 2015 

pak ještě přibyla obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky 

a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk, kterou se zakazuje 

používání zábavní pyrotechniky na území města (s výjimkou Silvestra a úředně potvrzených 

výjimek).  

Aktuálním velkým tématem v oblasti bezpečnosti je rozšíření kamerového systému. 

V současnosti Postoloprty disponují čtyřmi kamerami a dvěma fotopastmi.  
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Pocit bezpečí 

Ačkoli má město nízký index kriminality, snížený pocit bezpečí vnímá jak majoritní, tak 

minoritní společnost. Vzrůstá nedůvěra vyloučených osob ve své okolí, k institucím a policii. 

Obavy kvůli nedostatku bezpečí vyjadřovaly zejména matky.  

 

SWOT analýza BEZPEČNOST, VOLNÝ ČAS A ZDRAVÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

· státní i městská policie v obci (8) 
· dostatečné zajištění zdravotní péče (7) 
· dobrá dojezdová vzdálenost složek IZS (4) 
· fungující přestupková komise na 
  MÚ Postoloprty (2) 
· společná pochůzková činnost sociálních 
  pracovnic města a městské policie (1) 
·  nízká kriminalita (1) 
· dobrá spolupráce města a PMS 
· dobrá dostupnost do nemocnice (0) 

· velká komunita drogově závislých (9) 
· chybí kamerový systém (7) 
· nízká míra osvěty a preventivních programů (6) 
· výskyt zanedbávání zdravotní péče dětí ze 
  sociálně slabých rodin (4) 
· nedostatečné množství zaměstnanců státní i 
  městské policie (3) 
· nízký pocit bezpečí obyvatel (3) 
· chybí terénní programy pro uživatele drog (3) 
· diskotéka Modrá Hvězda – prostor pro páchání 
  trestné činnosti (2) 
· nedostupnost zubaře pro sociálně vyloučené 
  osoby (2) 
· absence psychologa a psychiatra ve městě (1) 
· krátká dojezdová vzdálenost pro obchod s 
  drogami (0) 
· nedostatek služeb rané péče (otázka 
  potřebnosti) (0) 

Příležitosti Hrozby 

· terénní programy pro uživatele drog (9) 
· prevence kriminality a drogové problematiky 
  určené mládeži (6) 
· zkvalitnění a rozšíření počtu asistentů prevence 
  kriminality (APK) (5) 
· mentor asistentů prevence kriminality (2) 
· spolupráce s agenturou pro sociální 
  začleňování (2) 
· APK zapojit do preventivních programů (0) 
· možnost zapojení terénních programů pro 
  osoby s psychickým onemocněním (0) 

· snižování věkové hranice experimentátorů a 
  uživatelů drog, alkoholu a tabáku (5) 
· migrace sociálně slabých do města v souvislosti 
  s nízkou celou dostupného bydlení (5) 
· diskotéka Modrá Hvězda – hrozí další příliv 
  kriminálně závadových osob (3) 
· nedostatek finančních prostředků (2) 
· snazší dostupnost drog, alkoholu a tabáku (1) 
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2. Bydlení 

K výraznější segregaci podle prostorového uspořádání v Postoloprtech nedochází. Některé budovy se 

nacházejí či nacházely přímo v centru Postoloprt. Podobně i panelákové byty s obyvateli ohroženými 

sociálním vyloučením jsou rozprostřeny po celých Postoloprtech. Výraznější prostorové oddělení 

pozorujeme u obou Březen.  

 

Bytový fond města 

Městský bytový fond je tvořen asi 120 byty, z nichž je 24 volných (únor 2016) z důvodů 

neobyvatelnosti. Bytový fond neustále roste. 

Podmínky k zažádání městského bytu jsou bezdlužnost, složení jistoty (tři holé nájmy), trvalý pobyt 

v Postoloprtech alespoň tři roky. Podle jedné pracovnice MÚ tvoří Romové menšinu z nájemců 

v městském bytovém fondu. 

Byty jsou přidělovány tzv. obálkovou metodou, kdy je vypsáno řízení na uvolněné byty, kdy žádosti 

jsou zasílány na městský úřad v zalepených obálkách a žadatelé nabízejí částky za nájem. V řízení je 

vždy uvedeno minimální nájemné. Rada města následně vybere nejvhodnějšího uchazeče, 

neznamená to, že je vybrán ten, který učiní nejvyšší nabídku. 

 

Soukromé byty 

Sociální vyloučení se týká jednotlivých domů a vyloučené domácnosti jsou rozptýlené i mezi 

majoritou v panelácích. Proto není v Postoloprtech prostorová segregace velkým problémem, 

s výjimkou „Horního“ Března. Existuje tu několik jednotlivých domů (ulice Alšova, Wolkerova, 

5. května, Březno u cukrovaru), kde žijí obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením. Jedná se ale 

o jednotlivé budovy, ve kterých není více jak 12 bytů.  

 

Budova bývalé spořitelny 

Ze strany města bývá jako nejproblematičtější budova ve městě označován objekt bývalé spořitelny 

z důvodů své polohy a velkému počtu dětí, které se vyskytují v jejím okolí. Budova stojí přímo na 

náměstí. Bydlí v ní čtyři rodiny s vysokým počtem dětí (pět až sedm v každé rodině). Dvě jsou rodiny 

potomků starousedlíků.  

 

Březno u cukrovaru 

Březno u cukrovaru je vzdáleno od centra města cca 1,5 km, což je asi 25min chůze, většinou po úzké 

silnici a bez osvětlení. Jinou možností je použití auta a autobusu (cca 10 spojů za den, nerovnoměrně 

rozprostřeny, cena 13 Kč). Není tu žádné vybavení v oblasti služeb (obchod atd.). Mladší ročníky 

a rodiny s malými dětmi by se z tohoto důvodu rády odstěhovaly do Loun nebo Postoloprt, ale je to 

otázka nejčastěji financí (dluhy, nezaměstnanost). Starší ročníky, lidé v důchodu či před důchodem 

jsou tu celkem spokojeni. V létě, nebo když je teplo, sem o víkendech jezdí pastoři z evangelické 

církve a provozují aktivity zaměřené na děti. 
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„Horní“ Březno 

Daleko dramatičtější je situace u druhého "Horního" Března, kde je ve dvou budovách 18 bytů s asi 

40-50 nájemníky většinou důchodového věku (dvě rodiny mají malé děti), dále jsou zde budovy 

původního státního statku, služby tu nejsou žádné. Lokalita je geograficky odříznuta od Postoloprt, 

pěšky to mají obyvatelé do města 5km, stejně tak autem (které většina nemá).  

 

Alšova 31 

Objekt má vchody ze dvou stran. V Budově je 14 bytů, ale asi polovina byla neobydlená či před 

rekonstrukcí. Problematické bývá soužití dvou znepřátelených rodin.  

 

Budova bývalého pivovaru – Wolkerova 659 

V budově jsou pronajímány asi čtyři byty z pěti. Odhadem zde bydlí 15 osob. Dům není připojen na 

plyn. V budově se topí pomocí kotle. Tato budova má společně s budovou „spořitelny“ nejhorší 

pověst.  

  

Sídliště 

Největším problémem na sídlištích je soužití mezi většinou a menšinou. Obyvatelé bydlí třeba i ve 

vlastním, nebo v podnájmu u jednotlivců, často příbuzných či kamarádů. Třetí možností je bydlení 

u majitelů, kteří záměrně kupují byty, které následně pronajímají obyvatelům ohrožených sociálním 

vyloučením.  

 

Nemožnost zlepšení situace v rámci bydlení souvisí s několika bariérami při snahách o získání lepšího 

bydlení. Klíčovým problémem je nedostatek financí. Lidé často nemají na kauci. Téměř 

nepřekonatelným problémem je sehnat bydlení pro rodinu s více dětmi. V neposlední řadě pak 

nesmíme zapomenout na zadluženost vůči městu v případě zájmu o pronájem městských bytů. Dluhy 

vznikají v drtivé většině případů na poplatcích za odpady. Výraznou bariérou je také etnická 

diskriminace na trhu s bydlením. 

 

SWOT analýza BYDLENÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

levné bydlení (14) 
· velké množství obecních bytů (8) 
· občanská vybavenost (7) 
· nesoustředěnost sociálně slabých do 
  uzavřených lokalit (7) 
· dostupné veřejné služby (6) 
· dobrá dostupnost do vzdálenějších měst (5) 
· úzká spolupráce města a ÚP HN (4) 
· domovnictví (2) 
· relativně nízká kriminalita (0) 
· pěkné město s historií (0) 

· obtěžující chování sousedů (17) 
· špatné veřejné mínění o bydlení (15) 
· vysoká nezaměstnanost (10) 
· pocit nebezpečí (9) 
· vysoká zadluženost obyvatel (7) 
· vysoké procento nedostatečně vzdělaných (5) 
· velký počet drogově závislých (4) 
· nedostatečná nabídka parcel na novou 
výstavbu 
  (3) 
· nízká koupěschopnost (3) 
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· nezájem řešit pracovní uplatnění ze strany 
  nezaměstnaných (2) 
· potřeba rekonstrukce bytů, domů – některé 
jsou 
  zastaralé (0) 
· nedostatek parkovacích míst na sídlištích (0) 
· nesoustředěnost soc. slabých do uzavřené 
  lokality (0) 
· kriminalita, byť relativně nízká (0) 

Příležitosti Hrozby 

· byty pro seniory (11) 
· sociální byty (9) 
· intenzivnější činnost terénních pracovníků 
   (NNO, MÚ) – (8) 
· prostupné bydlení (6) 
· příprava parcel pro výstavbu bydlení (6) 
· domovnictví (5) 
· rekonstrukce, modernizace bytů (4) 
· revitalizace sídliště (2) 
· přednášková, osvětová, výchovná, vzdělávací 
  činnost k povinnostem spojených s bydlením  
  a zadlužováním (0) 

· spekulace s byty (16) 
· nárůst sociálně vyloučených obyvatel (7) 
· nárůst zadluženosti vůči městu (5) 
· rozšíření škůdců do okolních domů, institucí (3) 
· nízké kauce soukromých pronajímatelů  
   - lákadlo pro osoby soc. vyloučené (3) 
· zvýšení kriminality (2) 
· varny v bytech – ničení bydlení (0) 

 

3. Sociální služby, rodina a sociální začleňování 

Sociální dávky 

V posledních letech byl zaznamenán výrazný nárůst výdajů na dávky hmotné nouze 

obyvatelům Postoloprt. Počet domácností pobírajících dávky hmotné nouze je relativně 

stabilní (kolem 270 domácností), ale rostou výše jednotlivých dávek. 

Počet osob/domácností v hmotné nouzi (pobírající PnŽ a DnB) je zhruba 200, státní sociální 

podporu (PnB) každým rokem pobírá cca 220 osob/domácností.  

Detašovaného pracoviště hmotné nouze ÚP ČR je v Lounech, což je vnímáno žadateli 

negativně z důvodu dojíždění.   

 

Sociální práce a sociální služby  

Město Postoloprty nemá samostatný sociální odbor. Sociální pracovnice spadají pod odbor 

vnitřních věcí, v současné době jsou na obci tři sociální pracovnice. Klienty mají rozdělené 

podle abecedy. Nejvíce řeší s klienty dluhy, bydlení a třeba i životopisy. Krizové bydlení 

pomáhají zajišťovat hlavně mimo město, např. na ubytovně v Lounech (Oharka) nebo 

v azylovém domě v Žatci či Lounech. Ubytovna (kromě Mety) ani azylový dům 

v Postoloprtech nejsou.  
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V Postoloprtech působí několik neziskových organizací.  

Vavřinec působí v Postoloprtech od roku 2014, kdy začal provozovat terénní programy 

(podpora osob ohrožených sociálním vyloučením v přirozeném prostředí – pomoc 

s hledáním bydlení, dluhové poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání, vyřizování listin, 

jednání s úřady, pomoc s nákupy apod.). Od října 2015 v Postoloprtech Vavřinec dále nabízí 

SAS (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – pomoc rodinám s nezletilými dětmi, 

např. doučování). Dále provozuje sociální šatník.  

Sdružení Romano Jasnica jako „Poradenské centrum Louny“ od října 2013 poskytuje SAS 

a rovněž disponuje pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro oblast Postoloprty a 

Louny. V Postoloprtech působí dvě sociální pracovnice a v loňském roce pracovali se šesti 

rodinami.  

Dále je s obyvateli ohroženými sociálním vyloučením nejvíce v kontaktu Centrum služeb pro 

zdravotně postižené, které v Postoloprtech poskytuje dluhovou poradnu, pečovatelskou 

službu a osobní asistenci.  

Mosty o.s., vypracovávali komunitní plánování a provozují sociální podnik, kantýnu 

na Základní škole v Postoloprtech, která zároveň slouží jako tréninkové pracoviště pro 

mládež bez kvalifikace. Dále provozují tréninkovou restauraci v Žatci.  

V Postoloprtech také působili jeden čas terénní sociální pracovníci K–Centra Žatec (Most 

k naději), které se věnuje drogové problematice. V současné době však služba není 

poskytována. Město hledá nového poskytovatele. Z komunitního plánování a i naší analýzy 

vyplynula potřebnost terénního programu pro uživatele drog, stejně tak celková přímá 

podpora poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Zadluženost  

Zadluženost je velké téma pro sociálně vyloučené obyvatele nebo obyvatele ohrožené 

sociálním vyloučením, jedná se o častý problém, který je s klienty řešen. Ve vztahu k městu 

dluží obyvatelé na nájmech, poplatcích za popelnice, přestupcích. K 31. 1. 2016 mělo město 

na dluh na nájemném v obecních bytech 1 700 632,73 Kč. A dluhy celkově na přestupcích 

k 31. 12. 2015 jsou 741 925 Kč a za komunální odpad v roce 2015 činily nedoplatky částku 

4 318 927 Kč.  

 

Obyvatelé se zadlužují nejen vůči městu. Někteří obyvatelé mají i dluhy na službách. Situace 

má po té neblahé následky hlavně v zimních měsících, kdy jsou kvůli nedoplatkům na plynu 

nebo na elektřině bez vytápění. To má přímý dopad na zhoršený zdravotní stav obyvatel. 

Obyvatelé půjčují od finančních institucí jako je GE Money Bank, ČEZ či nebankovních 

institucí typu Provident nebo FairCredit.  
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Sociální pracovnice města, Vavřince a Romano Jasnica poskytují klientům základní 

poradenství v oblasti dluhové problematiky, Vavřinec má i svou právní poradkyni. Pokud je 

případ komplikovanější, zasílají klienty do dluhové poradny. Dluhovou poradnu provozuje 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Poradna začala fungovat v návaznosti 

na opatření v Komunitním plánování Rozvoj programů na předcházení a řešení zadluženosti. 

Obyvatele přistupují k půjčkám z finanční nouze, životní situace nebo i z finanční 

negramotnosti.  

 

SWOT analýza SOCIÁLNÍ SLUŽBY, RODINA a SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

· multidisciplinární přístup (dobrá spolupráce TP 
  s MP, s ÚP, se ZŠ při řešení záškoláctví) – (13) 
· působení NNO v obci (SAS, TP, dluhové 
  poradenství) – (10) 
· dobrá spolupráce s městem (6) 
· vysoké nasazení pracovníků (6) 
· komunitní plán (0) 
· dotační tituly města na podporu služeb (0) 
· dobrá komunitní práce (0) 
· dobře zmapovaný terén (0) 

· nedostatečná finanční podpora (10) 
· absence soc. služeb pro děti a mládež ze soc. 
  znevýhodněného prostředí (8) 
· prosazování politických zájmů (8) 
· nízké finanční ohodnocení pracovníků v přímé 
  péči (7) 
· absence služeb pro drogově závislé (6) 
· nedostatečná legislativní podpora procesu 
spolupráce v sociální oblasti (5) 
· nedostatečné zasíťování sociálních služeb pro 
  různé CS (4) 
· absence zázemí pro NNO (4) 
· absence služeb pro skupinu seniorů (4) 
· chybí systematická komunitní práce 
· vysoká administrativní zátěž – na úkor přímé 
  práce, při získávání finančních prostředků 

Příležitosti Hrozby 

· čerpání z operačních programů (15) 
· vznik nových služeb (NZDM, předškolní klub, 
  K-centrum) – (11) 
· rozšíření kapacity stávajících služeb (SAS, TP, 
  dluhová poradna) – (10) 
· osvěta veřejnosti (8) 
· založení sociálního odboru na MÚ (7) 
· vytvoření zázemí pro služby (5) 
· rozšíření pracovních příležitostí (3) 
· systematičtější práce s komunitou – zapojení 
do 
  veřejného dění (3) 
· rozšíření nabídky služeb pro seniory (2) 
· spolupráce s ÚP na evropském projektu (1) 
· zřízení místa koordinátora soc. služeb (1) 
· rozšíření fakultativních služeb (šatník) (1) 

· negativní vnímání procesu ze strany veřejnosti 
  (9) 
· nedostatek financí (8) 
· nepochopení potřebnosti komunálními politiky 
  (6) 
· nedostatečná legislativa státu (4) 
· nedostatek kvalifikovaného personálu (1) 
· zneužívání soc. služeb (1) 
· nízké příjmy CS zadlužených – neschopnosti 
  hradit služby (PS) (1) 
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· provázání současných a budoucích 
  strategických dokumentů (0) 
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4. Oblast vzdělávání 

Hlavními nositeli formálního vzdělávání v Postoloprtech jsou Mateřská škola a Základní škola. 

Zájmové a neformální vzdělávání se uskutečňuje v Základní umělecké škole a v Domě dětí 

a mládeže. Město v budoucnu plánuje vznik komunitního centra, kde budou v oblasti 

neformálního vzdělávání působit nestátní neziskové organizace, např. Romano Jasnica.  

Mateřská škola má téměř naplněnou kapacitu (104 dětí/110). Navštěvují ji děti od 2 do 7 let, 

z toho romské jen výjimečně (5 rodin). Předškolní přípravu zajišťuje také přípravná třída 

základní školy s 19 dětmi.  

Základní školu navštěvuje 467 žáků, z toho 35% z romského etnika. Školské poradenské 

pracoviště, které pracuje při ZŠ, napomáhá integraci 51 žákům se SVP. 

ZUŠ a DDM nabízejí řadu aktivit (oborů, kroužků) v odpoledních hodinách. Spolupráce všech 

vzdělávacích institucí je na malém městě na velmi dobré úrovni. 

 

Prioritou zřizovatele je v první řadě vytvořit podmínky a materiální zázemí pro inkluzivní 

a kvalitní vzdělávání s ohledem na bezbariérovost objektů a rozvoj klíčových kompetencí ve 

výuce.  

V plánu je modernizace a pořízení vybavení učeben v Základní a Mateřské škole, které 

umožní rozvoj klíčových kompetencí u dětí/žáků  jako je komunikace v cizích jazycích 

a přírodní vědy.  

Úprava rozvodů inženýrských sítí a zajištění vnitřní konektivity na Základní škole a vybavení 

Mateřské školy interaktivními tabulemi umožní dětem/žákům pracovat s digitálními 

technologiemi.  

Dům dětí a mládeže se zaměřuje na environmentální výchovu a technické a řemeslné obory, 

kde chce v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ vybudovat řemeslné dílny. Jejich účastníci 

získají praktické dovednosti, které v budoucnosti mohou pomoci rozhodnout při volbě 

povolání. 

Ve všech zmiňovaných objektech bude vyřešena potřebná bezbariérovost. Na tyto aktivity 

chce město získat prostředky prostřednictvím podání projektových žádosti v rámci aktuálních 

výzev IROP.  

 

Problémem v Postoloprtech je vysoké procento romských žáků a jejich migrace, 

problematická komunikace s romskými rodinami, záškoláctví, dojíždění dětí z majority na 

základní školy do Loun. Romské předškolní děti jen v malé míře pravidelně docházejí do 

mateřské školy. Část z nich se soustřeďuje v přípravných třídách při ZŠ. 
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V souladu s koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám se touto 

problematikou a možnostmi čerpání prostředků z OP VVV bude podrobně zabývat 

navazující strategický dokument Místní plánu inkluze, jehož schválení se předpokládá  

v 1. pololetí roku 2017. 

 

Silné stránky Slabé stránky 
· bezplatné volnočasové aktivity (9) 
· spolupráce jednotlivých subjektů (7) 
· spolupráce ZŠ a soc. pracovnic MÚ 
v řešení záškoláctví (5) 
· sportoviště u školy (4) 
· integrace dětí v běžných třídách (3) 
· doučování v ZŠ (2) 
· městské veřejné akce (1) 
· levné volnočasové aktivity + možnost 
slev (0) 
· družina v ZŠ (0) 
· sportovní centrum při ZŠ (0) 

· absence NZDM (6) 
· nízká informovanost mezi subjekty (6) 
· absence předškolního klubu s přípravou 
pro 
vstup dětí do školy (5) 
· nízká motivace rodičů a dětí ve využívání 
  kroužků (obyvatelé z SVL) – (4) 
· vysoké procento dojíždějících dětí do ZŠ 
(3) 
· málo hřišť, sportovišť (0) 
· vysoká organizace volnočasových aktivit – 
  chybí nízkoprahovost (0) 
· vysoká absence dětí ve speciálních třídách 
(0) 

Příležitosti Hrozby 
· vznik nízkoprahového volnočasového 
zařízení 
  pro děti (7) 
· vznik předškolního klubu s přípravou pro 
vstup 
  do školy (7) 
· vznik dobrovolnictví (5) 
· doučování (4) 
· vybavení (technické, odborné) školy pro 
  vzdělávání dospělých (4) 
· zachování asistentů pedagoga (3) 
· sloučení všech věkových kategorií do 
  volnočasových aktivit (3) 
· vznik hřišť (2) 
· zvyšování finanční gramotnosti obyvatel 
(1) 
· rodinné centrum (0) 

· nepochopení potřebnosti komunálními 
politiky 
  (6) 
· nenajdou se prostory pro zřízení služeb (5) 
· nedostatek finančních prostředků (4) 
· nepochopení ze strany občanů (3) 
· nedostatek dobrovolníků (3) 
· nezájem o služby a vzdělávání dospělých 
(3) 
· absence realizátora (1) 
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5. Trh práce 

Ke konci března 2016 bylo evidováno 360 uchazečů o zaměstnání. Navzdory tomu, že počet 

uchazečů pozvolna klesá, míra nezaměstnanosti zůstává vysoká, a to i v rámci celého 

Lounska, kde se míra registrované nezaměstnanosti dlouhodobě pohybuje kolem 9 %. 

Velkým problémem je nelegální práce, protože legální práce se finančně nevyplácí a část 

oficiálně registrovaných uchazečů o práci nelegálně pracuje, což je z jejich pohledu mnohdy 

finančně výhodnější. 

 

K 18. dubnu 2016 bylo Úřadem práce v Lounech evidováno 973 volných míst, z toho 463 

na Lounsku a 345 na Žatecku. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo k dispozici 274 míst, 

zejména na pozicích montážní dělník, pomocný dělník a řidič. Pro vyučené bylo k dispozici 

549 míst, hlavně na pozicích dělník na stavbě, kuchař, číšník, obsluha strojů, ostraha, 

prodavač a truhlář. Pro uchazeče se středoškolským vzděláním se nabízí 106 míst, hlavně 

v oblasti obchodu, administrativy, logistiky ve výrobě a strojírenské techniky. Pro 

vysokoškoláky je pak evidováno 44 míst, zejména v oblasti zdravotnictví, strojní techniky 

a vzdělávání. Nejproblémověji zaměstnatelnou skupinou jsou pochopitelně osoby se 

základním vzděláním. Nabízená místa dělníků a řidičů jsou mnohdy náročná, což není vhodné 

pro matky s dětmi a starší osoby. Fyzická a časová náročnost se tak stává jednou z bariér 

zaměstnatelnosti těchto osob. Mezi další bariéry patří nezájem zaměstnavatelů přijímat 

osoby žijící na okraji společnosti. 

 

Hlavní zaměstnavatelé:   

V současnosti je dominantní oblastí na trhu práce průmysl. V okolí Postoloprt se nacházejí 

dvě průmyslové zóny. První je ve směru na Žatec, průmyslová zóna Triangl, kde sídlí několik 

zahraničních firem. Zde je velký počet pracovních míst, ale častým problémem je jejich 

dosažitelnost z hlediska kvalifikace, praxe či diskriminace. 

 

Další velký zaměstnavatel je průmyslová zóna u Loun, kde sídlí továrny např. Pragovka (Praga 

Louny - strojírenství) a Legios (Louny - výroba železničních vagónů). Podle údajů ÚP ČR je 

v  současnosti na Lounsku nejvíce volných pracovních míst. Na druhou stranu se jedná 

o těžkou fyzickou práci na směny.  

 

Dalším možným zaměstnavatelem je Amazon v Dobrovízi. Také se jedná o fyzicky náročnou 

práci, ale zase Amazon nabízí svoz, avšak požadují čistý trestní rejstřík, což bývá v mnohých 

případech problém.  
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Romové jsou zaměstnáváni v rámci společensky účelného pracovního místa na Městském 

úřadě Postoloprty, na technických službách, u policie a jako asistenti pedagogů ve škole. 

Největšími zaměstnavateli na městě jsou firmy KB Blok, Písky Elsnic a pan Mráz. Jediným 

sociálním podnikem ve městě je kantýna na Základní škole v Postoloprtech. Tato slouží jako 

tréninkové pracoviště pro mládež bez kvalifikace.  

 

SWOT analýza TRH PRÁCE 

Silné stránky Slabé stránky 

· dobrá spolupráce s ÚP (7) 
· individuální TP + práce ÚP s nezaměstnanými 
  (psaní životopisů, doprovod na pohovory) – (5) 
· dotovaná pracovní místa (3) 
· blízkost zóny Triangle a průmyslové zóny 
  Louny (3) 
· Služby města Postoloprty (2) 
· Zaměstnavatelé s vlastní dopravou (Amazon) 
  (1) 
· dobrá dostupnost do ostatních měst (0) 

· velká skupina nízkokvalifikovaných obyvatel 
  (8) 
· demotivující systém sociální dávek (7) 
· nízká motivace nezaměstnaných ke vstupu na 
  trh práce (5) 
· nemotivace pracovat v souvislosti se 
  zadlužením (exekuce) (4) 
· nejsou atraktivní pro zaměstnavatele (2) 
· chybí zaměstnavatel nekvalifikovaných přímo v 
  Postoloprtech (1) 
· málo pracovních míst pro osoby z VTOS (1) 
· vysoká nezaměstnanost (0) 
· velká skupina nezaměstnaných mladistvých po 
  ZŠ (0) 
· práce na černo (0) 

Příležitosti Hrozby 

· sociální podnikání (7) 
· kurzy získání základního vzdělání (5) 
· získat finanční prostředky na vytvoření nových 
  pracovních míst (5) 
· kvalifikovat mladistvé a rekvalifikovat 
  nezaměstnané (4) 
· chráněná dílna pro osoby se sníženou pracovní 
  schopností (3) 
· ve spolupráci s místními zaměstnavateli, 
  vytvořit pracovní místa (3) 
· navýšení VPP, SÚPM (3) 
· monitoring práce na černo (2) 
· zázemí pro poskytovatele soc. služeb (2) 
· pracovní agentura v místě (1) 
· příspěvek na dojíždění do zaměstnání (SPZ ÚP) 
  (0) 

· zánik pracovních míst po ukončení programu 
  (6) 
· nebudou finanční prostředky na zřízení 
  pracovních míst (3) 
· nezájem ze strany nezaměstnaných (3) 
· únik do nemoci v případě získání zaměstnání 
  (2) 
· nezaměstnaní nejsou atraktivní pro 
  zaměstnavatele (0) 
· práce na černo (0) 
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Návrhová část 
 

Vazba oblasti na strategické dokumenty střešní, oborové, regionální: 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučných činností. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění 

pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk 

Obecně závazná vyhláška města Postoloprty č. 4/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku a estetického vzhledu města 

Obecně závazná vyhláška Města Postoloprty č. 1/2013, o regulaci provozování loterií a jiných 

podobných her. 

Obecně závazná vyhláška Města Postoloprty č. 1/2012, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 

Obecně závazná vyhláška Města Postoloprty č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

Obecně závazná vyhláška Města Postoloprty č. 2/2011, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů 

na území města Postoloprty. 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

1. Bezpečnost, volný čas a zdraví  

V oblasti bezpečnosti a zdraví jsou opakující se opatření z oblasti sociální služby, rodina a sociální 

začleňování. Jedná se především o zajištění terénního programu pro osoby užívající OPL a odborné 

poradenství pro jejich blízké a dále o vytvoření pozic domovník preventista. Dlouhodobým cílem je 

zvýšit pocit bezpečí jak u majoritní, tak minoritní společnosti prostřednictvím prvků situační prevence 

a práce s komunitami. Dalším cílem je vytvoření komunitního centra s akcentem na zapojení obyvatel 

Postoloprt do rozhodování o dění v obci, vytvoření prostoru pro aktivní trávení volného času, 

eliminaci patologických jevů v chování dětí a mládeže.  

 

Oblast: BEZPEČNOST, VOLNÝ ČAS a ZDRAVÍ 

1. Priorita: Zvýšení pocitu bezpečí mezi všemi obyvateli vč. obyvatel SVL, snížení 
nebo stabilizace rizikového chování 

1.1. Obecný cíl: Do roku 2019 bude min. 9 osob participovat na eliminaci sociálně 
patologických jevů a zvyšování pocitu bezpečí ve městě. 

1.1.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2018 budou  4 osoby ze SVL působit 
na pozicích asistent prevence kriminality dle 
metodiky MVČR (vč. metodického vedení ze 
strany MP).    

 4 APK 

Náklady na SC 1.1.1. nespecifikováno Zdroj: VPP (ÚP ČR) / 

Program prevence 
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kriminality (MVČR) 

1.1.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 se bude 5 osob ze SVL podílet 

na zvyšování kvality bydlení v obci na pozici 

domovníků – preventistů dle metodiky MVČR 

(-> SC 1.4 oblast BYDLENÍ) 

5 domovníků - 

preventistů 

Náklady na SC 1.1.2. viz 2.1.4. Zdroj: výzva 52 (OPZ) 

1.2. Obecný cíl: Stabilizace a snížení dopadů rizikového chování v Postoloprtech, vč. 

zajištění volnočasových aktivit 

1.2.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Od školního roku 2017/2018 bude zaveden 

certifikovaný program primární prevence na 

škole.   

1 program primární 

prevence 

Náklady na SC 1.2.1 nespecifikováno Zdroj: Dotační 

program primární 

prevence (MŠMT) 

1.2.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 V roce 2017 bude zahájena komunikace s 
majiteli pozemků v oblasti kolem řeky Ohře s 
cílem vytvoření rekreační stezky a in-line 
dráhy. 

Jednání o odkupu, 

Zápis z jednání, příp. 

odkup nebo vytvoření 

in-line dráhy a 

rekreační stezky 

Náklady na SC 1.2.2. nespecifikováno Zdroj: obec  

 

   

2. Bydlení 

Prostřednictvím terénní sociální práce a sociálních služeb se budou snižovat rizika ztráty bydlení 

a řešit problematika spojená s bydlením, např. aktivní přístup k řešení finančních problémů, užití 

podpůrných opatření, která stabilizují sociální situaci, či vedou k jejímu zlepšení. Součástí bude 

dluhové poradenství, podporované hospodaření rodin ohrožených ztrátou bydlení z důvodu absence 

finanční gramotnosti. Prostřednictvím investičního projektu IROP bude zajištěno vytvoření bytového 

fondu pro sociální bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, resp. nákup čtyř bytů a pět 

rekonstrukcí ve stávajícím bytovém fondu města. 

  

Oblast: BYDLENÍ 

2. Priorita: Stabilizovat migraci, zvýšit míru identifikace a spoluodpovědnosti za 

místo bydliště, zajistit nabídku odpovídajícího a dostupného bydlení pro 

všechny obyvatele Postoloprt vč. nízkopříjmových skupin obyvatel a 
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osob, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení postrádají. 

2.1. Obecný cíl: 2.1 Do roku 2019 se cca 60 osob soc. vyloučených nebo soc. 

vyloučením ohrožených z Postoloprt aktivně zapojí do řešení obtíží s 

bydlením za pomoci systému sociálního bydlení, prostřednictvím 

sociálních pracovníků stabilizují své bydlení a nebudou ohrožení 

ztrátou bydlení. 

2.1.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2018 bude v Postoloprtech 

vytvořena metodika sociálního bydlení, která 

bude jasně stanovovat pravidla pro přidělení 

bytů a bude zde uveden návazný systém 

podpory v  bydlení vč. sociální práce města.   

1 metodika sociálního 

bydlení vč. pravidel 

pro přidělování bytů a 

prevence vystěhování 

2.1.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 bude 60 osob za 3 roky stabilně 

bydlet, nebudou ohroženi ztrátou bydlení. 

Prostřednictvím sociální práce dojde k řešení i 

ostatních problémových oblastí, zej, se 

zaměřením na oddlužení, získání zaměstnání 

a celkovou stabilizaci životní situace. 

Cca 60 osob, které 

aktivně využívají 

podpůrné programy ke 

stabilizaci nebo 

zlepšení své situace s 

bydlením 

2.1.3. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 se bude 5 osob podílet na 

zvyšování kvality bydlení v obci v pozici 

domovníka – preventisty dle metodiky MVČR. 

5 domovníků 

2.1.4. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Od 1. 1. 2018 město bude pořádat a účastnit 

se pravidelných schůzí (domovních výborů) s 

nájemníky městských bytů, které budou 

realizovány čtvrtletně se zaměřením na: 

- zajištění pořádku a úklidu 

- nastavení a dodržování pravidel spolužití dle 

Domovního řádu 

- spolurozhodování všech obyvatel vč. soc. 

vyloučených o podmínkách a kvalitě bydlení 

10 setkání, 10 zápisů 

2.1.5. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

poskytována sociální služba odborné sociální 

poradenství – dluhové poradenství s 

okamžitou kapacitou 20 uživatelů. 

1 program dluhové 

poradenství 

Náklady na specifické cíle 6 187 894,31 Kč Zdroj: výzva 52 (OPZ) 
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2.1.1. - 2.1.5.  

2.2. Obecný cíl: Zajištění infrastruktury soc. bydlení 

2.2.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 V Postoloprtech bude vyčleněno 9 sociálních 

bytů z IROP pro potřeby osob ohrožených 

ztrátou bydlení se zaměřením na stabilizaci 

jejich situace a posilování jejich dovedností si 

bydlení udržet. 

9 bytů (nákup, 

rekonstrukce, 

vybavení) 

Náklady na SC 2.2.1. 8 803 051,76 Kč 

(např. projektová dokumentace, kompletní 

přestavba, úprava venkovního pozemku, 

vybavení bytů, dozor investora) 

Zdroj: sociální bydlení 

v SVL (IROP) 

 

 

3. Sociální služby, rodina a sociální začleňování  

Hlavním cílem v Postoloprtech je vytvořit funkční síť sociálních služeb v koordinaci s komunitním 

plánováním. Jedná se především o podporu a zajištění služeb pro rodiny s dětmi, terénní program pro 

osoby užívající OPL a jejich blízké, dluhové poradenství.  

Dalším cílem je vytvoření komunitního centra s cílem aktivizovat komunitní život v obci. Vytvořit 

prostor pro aktivní trávení volného času pro děti a mládež a tím eliminovat výskyt patologického 

chování. Prostřednictvím aktivit pak snížit napětí mezi jednotlivými komunitami, pochopení komunit. 

Dílčím cílem je pak posílení vztahu k obci, vytvořit podmínky pro zapojení obyvatel do rozhodování 

v obci – podoba komunitního centra, resp. jeho hlavní zaměření. Zapojení osoby ohrožené sociálním 

vyloučením do oblasti prevence kriminality vytvořením pozic domovníků – preventistů a posílení 

pozic asistentů prevence kriminality (přes APZ ÚP ČR) včetně metodického vedení ze strany MP tak, 

aby tento nástroj byl účinný.       

 

Oblast: SOCIÁLNÍ SLUŽBY, RODINA a SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

3. Priorita: Snižování zadluženosti obyvatel, zlepšení rodinné situace v SVL, 
stabilizovat migraci, zlepšit sousedské vztahy a občanské soužití 

3.1. Obecný cíl: Do roku 2019 bude v Postoloprtech prostřednictvím sociálních služeb 
podpořeno min. 300 osob se zaměřením na zlepšení celkové životní 
situace, vybrané osoby se aktivně zapojí do řešení své krizové situace. 

3.1.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 budou v Postoloprtech 
realizovány sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství 
(dluhové i právní poradenství), terénní 
program, s kapacitou celkem 95 osob, z toho: 
a) 15 rodin, které přistupují aktivně k péči o 

 a) 15 rodin, které 
přistupují aktivně k 
péči o děti 
prostřednictvím 
spolupráce se SAS 
b) 40 osob, které 
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děti prostřednictvím spolupráce se SAS 
b) 40 osob, které přistupují aktivně ke svým 
problémům prostřednictvím terénního 
programu.  
c) 40 osob, které přistupují aktivně ke svým 
problémům prostřednictvím spolupráce s 
dluhovým poradcem 

přistupují aktivně ke 
svým problémům 
prostřednictvím 
terénního programu.  
c)  40 osob, které 

přistupují aktivně ke 

svým problémům 

prostřednictvím 

spolupráce s 

dluhovým poradcem 

Náklady na SC 3.1.1. nespecifikováno Zdroj: Podpora 

sociálních služeb v 

Ústeckém kraji (MPSV) 

3.1.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

realizována sociální služba nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, s kapacitou celkem 

20 osob ve věku 15 – 26 let. 

120 osob ve věku 15 – 

26 let 

Náklady na SC 3.1.2. 5 610 841,25 Kč Zdroj: výzva 52 (OPZ) 

3.1.3. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

realizován terénní program pro uživatele 

drog a jejich blízké s kapacitou 2 osoby. 

60 osob 

Náklady na SC 3.1.3. 974 885,00 Kč 

 

Zdroj: výzva 52 (OPZ) 

3.2. Obecný cíl: Do roku 2018 bude zefektivněna sociální práce na obci ke zmírnění 

nepříznivě životní situace osob sociálně vyloučených nebo soc. 

vyloučením ohrožených. 

3.2.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Od 1. 7. 2017 bude vytvořeno samostatné 
oddělení sociálních věcí pod odborem 
vnitřních věcí při Městském úřadu v 
Postoloprtech.    

1 nově vzniklé 

oddělení sociálních 

věcí 

3.2.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Od 1. 1. 2018 bude vyčleněn pracovník, který 
bude zajišťovat metodické vedení 
komunitního centra, koordinovat sociální 
práci ve městě, koordinovat a komunitně 
plánovat sociální služby ve městě.   

1 koordinační 

pracovník 

3.2.3. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2018 bude zajištěna terénní soc. 3 terénní pracovníci 
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práce na obci se zaměřením na obyvatele SVL 
i ostatní obyvatele ohrožené soc. vyloučením 
prostřednictvím 3 terénních sociálních 
pracovníků. 

obce 

3.2.4. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Od 1. 1. 2017 bude vytvořena komunikační 
platforma složenou z organizací poskytující 
sociální služby a pracovníky za účelem 
zefektivnění sociální práce ve městě. Tato 
skupina se bude scházet min. 1x za 2 měsíce.   

18 x setkání, 18 x 

zápis 

Náklady na specifické cíle 

3.2.1. - 3.2.4. 

nespecifikováno 

 

Zdroj: Dotační titul na 

výkon sociální práce 

(MPSV/kraj) 

3.3. Obecný cíl: Zlepšení sousedských vztahů a občanského soužití, zlepšení vztahů 

mezi majoritní a minoritní společností 

3.3.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Od 1. 1. 2018 budou obyvatelé SVL 

prostřednictvím komunitního soc. pracovníka 

se vzděláním podle zák. 108/2006 Sb. 

zapojeni do rozhodování a do přímé realizace 

opatření na úrovni sousedství, vyloučené 

lokality, obce, města, mikroregionu, a to s 

cílem získání lepšího přístupu těchto osob ke 

společenským zdrojům (sociální ochrana, 

bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost 

uplatňovat svá práva atd.). 

1 komunitní 

pracovník, 

10 setkání, 10 zápisů 

ze setkání 

Náklady na SC 3.3.1. 2 371 932,50 Kč 

 

Zdroj: výzva 52 (OPZ) 

3.3.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do roku 2019 bude v Postoloprtech vytvořen 

prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity 

prostřednictvím komunitního centra. 

1 komunitní centrum 

  

Náklady na SC 3.3.2. 21 810 000 Kč 

 

Zdroj: Komunitní 

centra v SVL (IROP) 

 

4. Vzdělávání 

Do poloviny roku 2019 bude na ZŠ zajištěn bezbariérový přístup do všech prostor. Opatření 

se dotkne všech žáků školy, tzn. maximálně 910 žáků, včetně žáků se SVP. Opatření je preventivního 

charakteru pro případ, že se v budoucnu vyskytnou žáci, pro které bude bezbariérový přístup 

nutností. 
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Do konce roku 2019 bude mít MŠ bezbariérový přístup. Čtyři třídy MŠ Postoloprty budou 

vybaveny interaktivními tabulemi, nábytkem a dalšími pomůckami s ohledem na děti se SVP. 

Uvedené aktivity jsou v souladu s klíčovými kompetencemi. Opatření se dotkne všech dětí, tzn. 

maximálně 110 dětí. 

Do poloviny roku 2019 vzniknou na ZŠ Postoloprty tři odborné učebny včetně vybavení – 

jazyková laboratoř, přírodovědná laboratoř a multimediální učebna. Dále dojde k rekonstrukci 

a dovybavení školního skleníku. Všechny tyto aktivity jsou navázány na klíčové kompetence. Opatření 

se dotkne všech žáků školy, tzn. maximálně 910 žáků, včetně žáků se SVP.  

Do konce roku 2019 vznikne stavebními úpravami v přízemí budovy DDM Postoloprty sedm 

řemeslných dílen s vybavením. Dále pak půdní přestavba zajistí prostor pro badatelské dílny. 

Venkovními stavebními úpravami vznikne výukový prostor „Živá zahrada“. Opatření se dotkne všech 

dětí, které navštěvují DDM, tzn. maximálně 301 dítěte, včetně dětí se SVP. Uvedené aktivity budou 

realizovány s ohledem na bezbariérovost a klíčové kompetence. 

 

SPSZ zahrnuje v oblasti vzdělávání pouze přehled investičních akcí. Více (OPVVV) bude popsáno 

v příloze SPSZ – Místním akčním plánu inkluze jako samostatně zpracované příloze SPSZ až po jeho 

schválení.  

 

Oblast VZDĚLÁVÁNÍ 

4. Priorita: Zajistit kvalitní zázemí vzdělávacích subjektů pro práci s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

4.1. Obecný cíl: Vytvoření podmínek pro vzdělávání dětí/žáků se zdravotním 

hendikepem, rozvoj klíčových kompetencí, zejm. u dětí a žáků se 

SVP. 

4.1.1. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do poloviny roku 2019 bude na ZŠ zajištěn 

bezbariérový přístup do všech prostor. 

1 základní škola 

Náklady na SC 4.1.1. 19 560 000 Kč 

 

Zdroj: Infrastruktura 

základních škol SVL 

(IROP) 

4.1.2. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 V návaznosti na klíčové kompetence 

vzniknou do poloviny roku 2019 na ZŠ 

Postoloprty 3 odborné učebny včetně 

vybavení (jazyková laboratoř, přírodovědná 

laboratoř a multimediální učebna) a dojde k 

rekonstrukci a dovybavení školního 

skleníku. 

1 základní škola 
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5. Trh práce 

Hlavními problémy, se kterými se nezaměstnaní obyvatelé Postoloprt potýkají, je nedostatečná 

motivace k získání a udržení pracovního místa. Jedním z cílů je jednoznačně spolupráce s pracovnicí 

ÚP, která se tímto problémem zabývá. Plánem je nalezení vhodného realizátora na vytvoření 

sociálního podniku a následné vytvoření tréninkových míst pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením.  

 

Náklady na SC 4.1.2. 16 570 000 Kč 

 

Zdroj: Infrastruktura 

základních škol SVL 

(IROP) 

4.1.3. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do konce roku 2019 bude mít MŠ 

bezbariérový přístup. 

1 mateřská škola 

4.1.4. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Čtyři třídy MŠ Postoloprty budou vybaveny 

interaktivními tabulemi, nábytkem a dalšími 

pomůckami s ohledem na děti se SVP,  

v souladu s klíčovými kompetencemi. 

1 mateřská škola 

Náklady na SC 4.1.3. – 4.1.4. 9 000 000 Kč 

 

Zdroj: Infrastruktura 

pro předškolní 

vzdělávání SVL (IROP) 

4.1.5. Specifický cíl: Popis: Výstupy: 

 Do konce roku 2019 vznikne stavebními 

úpravami v přízemí budovy DDM 

Postoloprty 7 řemeslných dílen s 

vybavením, půdní přestavba pro badatelské 

dílny, venkovními stavebními úpravami 

vznikne výukový prostor „Živá zahrada“. 

1 Dům dětí a mládeže 

Náklady na SC 4.1.5. 18 915 000 Kč 

 

Zdroj: Infrastruktura 

pro zájmové, 

neformální a 

celoživotní vzdělávání 

(IROP) 
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Dalším dílčím cílem je kontaktování zaměstnavatelů v oblasti Postoloprt a ve spolupráci s ÚP ČR za 

účelem motivovat místní zaměstnavatele k zaměstnávání lidí se sociálním vyloučením. Ve spolupráci 

s technickými službami Postoloprty vytvořit místa pro matky s dětmi se zkráceným úvazkem.  

Vhodným nástrojem je rovněž podpora zaměstnávání osob v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na 

veřejně prospěšné práce pod městem Postoloprty. 

V oblasti zaměstnanost se nepodařilo stanovit realistická opatření z důvodu nedostatku kapacit 

vedoucích pracovníků, kteří by byli schopni vytvářet a realizovat výše uvedená navrhovaná opatření. 

Proto strategický plán neobsahuje konkrétní opatření, která by oblast trhu práce řešila. Pro 

plánovanou revizi je oblast trhu práce stanovena jako prioritní. Vedení města plánuje zaměřit se po 

schválení plánu na vytvoření sociálního podniku a hledání vhodného realizátora. 
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Indikátorová soustava 
BEZPEČNOST, VOLNÝ ČAS a ZDRAVÍ 

Počet vytvořených preventivních pozic 

Počet pracovních pozic zabývající se 

otázkou prevence kriminality vytvořené 

v rámci SPSZ. pozice 9 

Počet podpořených osob Počet podpořených osob v oblasti zdraví. osoby 60 

BYDLENÍ       

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 60 

Počet nových bytů pro sociální bydlení 
Počet bytů koupených, 

rekonstruovaných, vybudovaných nebo 

vybavených za účelem sociálního bydlení. 

Byt 9 

Počet metodických produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 

vztahujících se k bydlení v obci/městě 

vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, 

které podle nich koordinovaně postupují. 

produkt 1 metodika sociálního bydlení 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY, RODINA a SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ  

Počet podpořených služeb 

Počet nově registrovaných /zavedených 

služeb v rámci SPSZ. Služba 2 

Počet podpořených osob 

Počet podpořených osob prostřednictvím 

služeb. osoba 120 

Počet rozšířených služeb 

Počet rozšířených stávajících sociálních 

služeb. Služby 1 

VZDĚLÁVÁNÍ  

Počet podpořených dětí a žáků 
počet podpořených dětí/žáků v rámci 

SPSZ. 
dítě/žák 

910 žáků na ZŠ, 110 dětí v MŠ, 

301 dítě v DDM 

Počet podpořených organizací, u nichž se 

zvýšila kvalita vzdělávání 

Počet organizací působících ve výchově a 

vzdělávání (včetně zájmového a 

neformálního) podpořených v rámci 

SPSZ. 

organizace 1 ZŠ, 1 MŠ, 1 DDM 

Počet podpořených partnerství 
Počet podpořených partnerství v rámci 

SPSZ. 
partnerství 

Koordinační platforma škol, DDM, 

NNO, MěÚ a dalších subjektů 
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Implementační část 

ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY SPSZ 

 
Aktér  Odpovědnost  Pravomoc  Součinnost, 

informovanost  

Lokální partnerství  Monitoring realizace 
aktivit,  

Revize SPSZ  Pravidelně se setkává 
a předkládá obci 
zprávu o 
realizovaných 
programech  

PS projekty a 
implementace LP 
(PSPI)  

Monitoring realizace 
aktivit, evaluace 
efektivity  

Doporučení na změny 
koordinace aktivit, 
doporučení k revizi 
SPSZ, brání duplicitě 
aktivit, doporučuje 
obcím změny v 
koordinaci aktivit  

Předává informace LP 
a obcím, koordinace s 
programy ÚP atp.  

Obce  Monitoring realizace 
aktivit, koordinace 
aktivit na území obce  

Schvaluje SPSZ a jeho 
revize, alokaci pro 
realizaci, doporučení 
k projektům a 
programům  

Poskytuje potřebné 
informace LP a PSPI, 
pravidelně dostává 
zprávy o 
realizovaných 
projektech a 
programech  

Realizátoři projektů  Administrativní, 
finanční a věcná 
realizace projektů  

Návrhy na úpravy 
koordinace, sítí  

Spolupráce s dalšími 
poskytovateli, 
informuje o realizaci 
projektů obce, PSPI a 
LP  

Úřad práce  Realizace APZ Brání duplicitním 
aktivitám, doporučuje 
oblasti pro činnost 
sociálních služeb  

Účastní se PSPI  

Veřejnost  Vyjadřuje se k realizaci 
aktivit SPSZ  

Účast v LP, aktivní 
informování o 
realizaci SPSZ  

Agentura  Monitoring a 
evaluace SPSZ  

Návrhy k úpravě 
činností, revizi SPSZ, 
evaluačním 
procedurám, hodnotí 
SPSZ  
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1. Role manažera SPSZ 

- úzce spolupracuje s lokálním konzultantem Agentury a postupně přebírá jeho 

koordinační roli v  lokalitě 

- nejpozději v posledním roce spolupráce obce a Agentury převezme hlavní roli 

v organizaci lokálního partnerství a implementace strategického plánu sociálního 

začleňování (dále SPSZ) 

- v době přípravy plánu připravuje podklady pro jednání PSPI, monitoruje přípravu 

plánu, účastní se jednání pracovních skupin, připomínkuje plán, je styčnou osobou 

města pro jednání s Agenturou, připravuje materiály do orgánů obce, informuje obec 

o všech stránkách práce Agentury, svolává a připravuje operativní schůzky s různými 

pracovníky obce, politiky, se zástupci škol, vede část jednání, připravuje podklady pro 

představitele města a odborů při jednání s Agenturou nebo pro další jednání vedená 

ve prospěch SPSZ 

- svolává ad hoc porady přípravných a následně realizačních týmů k jednotlivým 

projektům 

- pravidelně sleduje a vyhodnocuje úspěšnost v dosahování cílů formulovaných v SPSZ 

a připravuje revizi SPSZ dle předepsané metodiky 

- ve spolupráci s Agenturou se podílí na projektovém poradenství, jak ve fázi přípravy 

projektů, tak ve fázi realizace 

- k řídícím orgánům ESIF se za lokalitu vztahuje jako kontaktní osoba a garant, tedy ten, 

kdo zná projektové záměry v lokalitě, zná podrobně SPSZ, zejména stav přípravy, 

schvalovací procesy v lokalitě, postup přípravy plánu, role dalších obce/obcí při 

přípravě plánu 

- v případě potřeby se účastní porad či seminářů Agentury, čímž zajišťuje vysoký 

stupeň provázanosti činnosti Agentury s obcí, formuluje potřeby obce vůči Agentuře 

a Agentury vůči obci 

- v první fázi implementace, kdy je důraz položený na tvorbu projektů, připravuje 

podklady pro jednání s ministerstvy a účastní se jich, monitoruje přípravu projektů 

a komunikuje se žadateli, připravuje podklady pro jednání PSPI, shromažďuje dotazy 

a připomínky, poskytuje elementární projektové poradenství (informace o výzvách, 

o KPSVL a o dalším směru poradenství) a další relevantní informace 

- ve druhé fázi implementace má na starosti formální monitoring, tedy pravidelný sběr 

dat od partnerů a obce o alokacích a indikátorech 

- s Agenturou a odborníky z obce připravuje metodiku sledování změn a dopadů 

v lokalitě (indikátory dopadu, způsob jejich sledování a projednávání na PSPI, míru 

jejich závaznosti atd.) 

- příležitostně provádí terénní monitoring jednotlivých projektů 
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2. Role pracovní skupiny „Projekty a implementace“ 

- zřízena obcí nebo plénem lokálního partnerství 

- poradním a implementačním nástrojem Lokálního partnerství pro všechna opatření 

SPSZ (financovaná z projektů i z dalších zdrojů) 

- složení zajišťuje účast klíčových aktérů a odborné zastoupení témat obsažených 

v SPSZ. Členy této pracovní skupiny jsou buď všichni realizátoři všech opatření SPSZ 

nebo jde o výbor z těchto realizátorů nebo dohledový orgán nad realizací (v tomto 

případě je třeba z realizátorů utvořit funkční síť na pracovní skupinu napojenou, která 

bude o realizaci SPSZ průběžně informována, koordinována apod.) 

- schází se dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za 2 měsíce 

- vyjadřuje se k  SPSZ před předložením plénu LP 

- vyjadřuje se k souboru projektových záměrů a navrženým alokacím na realizaci KPSVL 

před předložením plénu LP 

- osvědčuje, že projektové záměry jsou v souladu se SPSZ a že jsou navzájem 

synergické 

- monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů KPSVL (vytváří harmonogram příprav 

projektů v souladu s harmonogramem konzultací s Řídícími orgány, koordinuje 

konzultační proces žadatelů z lokality směrem k Řídícím orgánům i k Agentuře, 

zajišťuje sdílení dobrých praxí mezi žadateli 

- monitoruje realizaci projektů KPSVL, jejich synergické působení a koordinaci (sleduje 

plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, plnění indikátorů, čerpání 

alokace stanovené v SPSZ pro jednotlivé operační programy, průběh administrace 

projektů – např. včasné předkládání monitorovacích zpráv atd.) 

- vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování 

- doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování 

cílů SPSZ 

- připravuje stanoviska k realizaci jednotlivých projektů jako podklad pro revizi SPSZ 

a vytvoření návazné alokace KPSVL 

- o své činnosti a výstupech nejméně 2x ročně informuje LP  

- připravuje obsah jednání LP a dává LP návrhy k projednání a schválení především 

v oblasti revize SPSZ a přípravy další fáze KPSVL 
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3. Role lokálního partnerství 

Lokální partnerství Postoloprty koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze 

sociálně vyloučených obyvatel v regionu/lokalitě své působnosti. Lokální partnerství 

Postoloprty připravuje lokální koncepce v oblasti inkluze sociálně vyloučených obyvatel 

v Postoloprtech. Rozhodnutí Lokálního partnerství Postoloprty nejsou pro jednotlivé 

subjekty právně závazná. 

Hlavním manažerem Lokálního partnerství je lokální konzultant Odboru pro sociální 

začleňování. Jeho zástupcem je manažer SPSZ za obec. Členem Lokálního partnerství 

Postoloprty je zástupce subjektu, který byl přizván ke spolupráci v rámci lokálního 

partnerství. Všichni členové mají rovné postavení, mají právo účastnit se jednání, 

hlasovat při jednání, vznášet návrhy, připomínky, navrhovat nové členy, navrhovat 

odvolání členů. 

Jednání Lokálního partnerství Postoloprty svolává jeho manažer, a to zpravidla jednou za 

měsíc. Program jednání navrhuje manažer Lokálního partnerství Postoloprty 

ve spolupráci s jeho členy. Jednání Lokálního partnerství Postoloprty vede jeho manažer, 

příp. zástupce manažera. 

Jmenovaní členové Lokálního partnerství Postoloprty mohou v případě závažných 

důvodů místo své osoby na jednání vyslat určeného zástupce. Ve výjimečných případech, 

neumožňujících přítomnost člena lokálního partnerství ani jeho zástupce, mohou členové 

lokálního partnerství zaslat manažerovi písemné vyjádření k předloženým bodům 

programu, nejpozději den před zasedáním Lokálního partnerství Postoloprty. 

V rámci Lokálního partnerství Postoloprty jsou vytvářené pracovní skupiny zaměřené 

na specifická témata, definovaná v průběhu činnosti lokálního partnerství. 

Hlasování členů probíhá veřejně. Lokální partnerství je usnášeníschopné, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen Lokálního partnerství Postoloprty 

má jeden hlas, v případě nepřítomnosti řádného člena Lokálního partnerství Postoloprty 

přechází jeho hlasovací právo na jmenovaného zástupce, zúčastněného na zasedání. 

Návrh je přijat min. nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů lokálního partnerství, 

avšak manažer lokálního partnerství vždy usiluje o maximálně možný konsenzus všech 

přítomných členů lokálního partnerství. 

4. Role dalších aktérů (žadatelé apod.) 
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Výše uvedená opatření v kap. 3) Návrhová část byla v pracovní skupině prokonzultována 

a uvedená zodpovědná osoba si je vždy plně vědoma úkolu, který z tohoto plánu vyplývá. 

 

5. Role obyvatel SVL 

Obyvatelé SVL mají možnost se účastnit tematických pracovních skupin, seminářů 

a prezentací LP na akcích pro veřejnost, informovat se prostřednictvím místních periodik 

(např. Zpravodaj města Postoloprty) a účastnit se zastupitelstva obce. 

Prostřednictvím komunitní práce budou mít možnost se zapojit do zlepšování jejich 

společných problémů v lokalitě prostřednictvím komunitní práce, např.: 

- zlepší se komunikace mezi obyvateli 

- vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality 

- dají se řešit dluhy na nájemném 

- zlepší se technický stav nemovitosti 

- viditelně se zlepší stav venkovního prostranství 

- děti a mládež mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas. 
 

6. Organizační schéma 

 

         + 

 

 

 

 

 

 

1. PRACOVNÍ SKUPINA 

Vzdělávání, volný čas a 

zaměstnanost 

 

LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ Postoloprty:  

obec, školy, úřady, policie, neziskové organizace… 

 

3. PRACOVNÍ SKUPINA  

Projekty 

a implementace 

2. PRACOVNÍ SKUPINA 

Bydlení, sociální služby, 

bezpečnost a zdraví 

 

Obec: Postoloprty 

 

Agentura pro sociální začleňování (ÚV ČR) 
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REALIZACE OPATŘENÍ, MONITORING PLNĚNÍ PLÁNU 
A JEHO AKTUALIZACE 
 

Jednotlivá opatření budou realizována určenými subjekty. Je zde uvedeno několik opatření, na které 

je nutné realizátory nalézt, určit přesnou podobu na základě dalšího vývoje a jednání. 

Monitoring plnění naplánovaných opatření může provádět každý člen Lokálního partnerství, 

konkrétně zodpovědný za něj bude lokální konzultant Agentury pro lokalitu Postoloprty. Strategický 

plán tvoří pouze určitý rámec pro spolupráci města Postoloprty a Agentury pro sociální začleňování. 

V průběhu planosti může být doplňován a aktualizován. Podněty k aktualizaci budou projednány 

v rámci odpovědných pracovních skupin a dále budou schváleny Lokálním partnerstvím. 

Přibližně v polovině období realizace Strategického plánu sociálního začleňování 2017 – 2019 je 

naplánována revize plnění obsahu SPSZ.  

Analýza rizik 

Název rizika Pravděpod
obnost 

Závažnos
t 

Vyhodno
cení 

Prevence 

Z důvodu chybějících místních 
kapacit a bariér na trhu práce 
SPSZ prakticky neřeší prioritní 
problematiku zaměstnanosti 
klíčovou pro komplexní řešení 
soc. vyloučení v 
Postoloprtech 

Vysoká velká Po 
schválení 
SPSZ a 
během 
revize na 
tematické 
PS 

Vznik samostatné PS 
zaměstnanost se zástupci 
externích subjektů (NNO, 
zaměstnavatelů, MAS, OHK), 
hledání externího realizátora 
soc. podniku a jiných 
zaměstnanostních opatření 
typu prostupné 
zaměstnávání/ příprava na 
trh práce, revize SPSZ do 
konce 2017 se zapojením do 
krajského regionálního 
individuálního projektu 
ÚPČR nebo naplánováním 
samostatného projektu na 
podporu zaměstnanosti 
obyvatel SVL ve spolupráci 
s ÚP 

V oblasti bezpečnosti chybí 
systematická koordinace 
činností a předávání 
informací mezi MP, PČR  a 
dalšími zainteresovanými 
subjekty prostřednictvím 
funkční komise prevence 

střední velká Po 
schválení 
SPSZ a 
během 
revize na 
tematické 
PS 

Ve spolupráci s vedením 
města vyvolat jednání s PČR 
a dalšími zainteresovanými 
subjekty o založení komise 
prevence kriminality dle 
metodiky MVČR 
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kriminality dle metodiky 
MVČR, což snižuje dopad a 
efektivitu naplánovaných 
opatření v této oblasti (APK, 
domovníci) 

V oblasti bezpečnosti a 
prevence kriminality chybí 
data o latentní (neohlášené) 
kriminalitě – statistika 
hlášené TČ a přestupků je 
v Postoloprtech sice na nízké 
úrovni, avšak by latentní 
kriminalita mohla být 
v Postoloprtech přítomna a 
její mapování není v SPSZ 
vůbec zahrnuto. 

Střední nízká Po 
schválení 
SPSZ a 
během 
revize na 
tematické 
PS 

Příprava a realizace výzkumu 
latentní kriminality 
z projektu ASZ nebo jiných 
externích zdrojů 

V oblasti bydlení je 
problémem, že většina soc. 
vyloučených obyvatel bydlí 
v bytech soukromých 
vlastníků, na které žádné 
opatření v SPSZ nemíří a 
město má velmi omezenou 
možnost s nimi 
spolupracovat, takže 
naplánovaná opatření v SPSZ 
ze strany města budou mít 
pravděpodobně omezený 
dopad na CS 

Vysoká nízká V 
průběhu 
přípravy 
projektu 
na 
sociální 
bydlení 

V rámci přípravy na projekt 
na soc. bydlení uspořádat PS 
bydlení a ze strany města 
pozvat zástupce soukromých 
vlastníků bytového fondu 

Chybí systémové opatření na 
prevenci zadlužování 
z důvodu neplacení za odpady 
(Např. změna systému placení 
za odpady, včasná detekce a 
práce s dlužníky na městě 
apod.) 

Střední vysoká Před a 
během 
projektu 
na 
sociální 
bydlení 

V rámci přípravy projektu na 
soc. bydlení nastavit systém 
včasné detekce a práce s 
dlužníky na městě. 
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Přílohy SPSZ (návrhová část) 

CELKOVÝ PŘEHLED INDIKÁTORŮ ÚČINNOSTI SPSZ 

 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Indikátor Hodnota Termín splnění 

BEZPEČNOST, 
VOLNÝ ČAS a 

ZDRAVÍ 
P1. 1.1. .1.1.1., 1.1.2. 

Počet osob zapojených do 
zvyšování kvality života 

v obci. 

4 APK 
5 Domovníků 

2019 

BEZPEČNOST, 
VOLNÝ ČAS a 

ZDRAVÍ 
P1. 1.2. 1.2.1. - 1.2.3 

Počet preventivních 
programů v oblasti prevence 

a zdraví 
2 

2019 

BEZPEČNOST, 
VOLNÝ ČAS a 

ZDRAVÍ 
P1. 1.3 1.3.1. - 1.3.3. 

Počet preventivních aktivit 
vedoucí k eliminaci 

patologického chování 
3 

2019 

BYDLENÍ 
P2 

2.1. 
2.1.1. 

Počet metodických produktů 

1 metodika 

sociálního 

bydlení 

2018 

BYDLENÍ 
P2 

2.1. 
2.1.2., 2.1.5. 

Počet osob, které aktivně 
využívají podpůrné programy 

ke stabilizaci nebo zlepšení 
své situace s bydlením 

60 2019 



 

61 

 

BYDLENÍ 
P2 

2.1. 
2.1.3., 2.1.4. 

Počet osob zapojených do 
podporovaného/prostupného 

bydlení, domovnictví, 
krátkodobého bydlení s 

podpůrnou službou a 
sociálních služeb 

podpořených v rámci SPSZ. 

5 2019 

BYDLENÍ 
P2 

2.2. 
2.2.1. 

Počet sociálních bytů 
9 2019 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY, 

RODINA a 
SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 

P3. 3.1 3.1.1. - 3.1.4. 
Počet osob, které řeší rizika 

vyplývající ze sociálního 
vyloučení aktivně 

20 2019 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY, 

RODINA a 
SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 

P3. 
3.2 

3.2.1 – 3.2.4. 
Počet koordinačních pozic za 

účelem efektivní sociální 
práce 

1 samostatné 

oddělení, 1 

koordinační 

pracovník, 3 

pracovníci na 

obci, 1 

komunikační 

platforma 

2019 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY, 

RODINA a 

P3. 
3.3. 

3.3.1. 
Počet osob zapojených do 

participativních komunitních 
aktivit. 

100 osob 

prostřednictvím 
2019 
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SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

72 akcí 

VZDĚLÁVÁNÍ 

P4. 

4.1. 4.1.2., 4.1.4. 

4.1.5. počet podpořených dětí/žáků 
v rámci SPSZ 

910 žáků na ZŠ, 

110 dětí v MŠ, 

301 dítě v DDM 

2019 

VZDĚLÁVÁNÍ 

P4. 

4.1. 4.1.1. - 4.1.5. Počet organizací působících 
ve výchově a vzdělávání 

(včetně zájmového a 
neformálního) podpořených v 

rámci SPSZ 

1 ZŠ, 1 MŠ, 1 

DDM 

2019 

VZDĚLÁVÁNÍ 

P4. 

4.1. 4.1.1. - 4.1.5. 

Počet podpořených 
partnerství v rámci SPSZ 

Koordinační 

platforma škol, 

DDM, NNO, 

MěÚ a dalších 

subjektů 

2019 
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FINANCOVÁNÍ SPSZ 
 

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání6 

 

Oblast 
Prior

ita 
Ob. cíl Sp. cíl Částka celkem (Kč) Finanční zdroj 

Bydlení 2 2.1. 2.1.1.-
2.1.5. 

6 187 894,31 OPZ 

Bydlení 2 2.2. 2.2.1. 8 803 051,76 IROP 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení  

3. 3.1. 3.1.2. 5 610 841,25 OPZ 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení 

3. 3.1. 3.1.3. 974 885,00 OPZ 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení 

3. 3.3. 3.3.1. 2 371 932,50 OPZ 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení 

3. 3.3. 3.3.2. 21 810 000 
 

IROP 

Vzdělávání  4. 4.1. 4.1.1. 19 560 000 IROP 

Vzdělávání  4. 4.1. 4.1.2. 16 570 000 IROP 

Vzdělávání  4. 4.1. 4.1.3.-
4.1.4. 

9 000 000 IROP 

Vzdělávání  4. 4.1. 4.1.5. 18 915 000 IROP 

SPSZ celkem: 109 803 604,82 Kč 

 

Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů CELKEM: 

 

Fond 
Operační 
program 

Prioritní 
osa 

Investiční 
priorita 

Specifický 
cíl 

Alokace 
Operační 

program celkem 

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 15 145 553,06 Kč 15 145 553,06 Kč 

   2.1.2 0 Kč 

ESF OP VVV 3 3.3 3.3.1 0 Kč 0 Kč 

EFRR IROP 2 9A 2.1 30 613 051,76 Kč 94 658 051,76 Kč 

  9C 2.2 0 Kč 

  10 2.4 64 045 000 Kč 

KPSVL 
celkem: 

 109 803 604,82 Kč 

                                                           
6
 obsahuje celkové předpokládané náklady na všechny plánované aktivity v rámci SPSZ Postoloprty 
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Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1) 

 SPSZ  
Operační program  Alokace 

Oblast Priorita 
Ob. 
cíl 

Sp. Cíl Specifický cíl  

Bydlení 2 2.1. 2.1.1. – 
2.1.5. 

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

6 187 894,31 Kč 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení 

3 3.1. 3.1.2. 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce -  výzva pro 
KPSVL 

5 610 841,25 Kč 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení 

3 3.1. 3.1.3. 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce -  výzva pro 
KPSVL 

974 885,00 Kč 

Sociální služby,  
rodina a sociální 
vyloučení 

3 3.3. 3.3.1. 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce -  výzva pro 
KPSVL 

2 371 932,50 Kč 

    OPZ celkem: 15 145 553,06 Kč 

 
Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

SPSZ Operační program  Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Investiční priorita  

Bydlení 2. 2.2. 2.2.1. 9 A: Investice do zdravotnické 
a sociální infrastruktury, které 
přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, 
pokud jde o zdravotní stav, 
podporou sociálního začlenění 
díky lepšímu přístupu k 
sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a 
přechodem od 
institucionálních ke 

8 803 051,76 Kč 
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komunitním službám  

Bezpečnost, 
volný čas a 
zdraví 

3. 3.3. 3.3.2. 9 A: Investice do zdravotnické 
a sociální infrastruktury, které 
přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, 
pokud jde o zdravotní stav, 
podporou sociálního začlenění 
díky lepšímu přístupu k 
sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a 
přechodem od 
institucionálních ke 
komunitním službám 

21 810 000 Kč 

Vzdělávání 4. 4.1. 4.1.1. 10: Investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání a 
odborné přípravy pro získání 
dovedností a do celoživotního 
učení rozvíjením infrastruktury 
pro vzdělávání a odbornou 
přípravu 

19 560 000,00 Kč 

Vzdělávání 4. 4.1. 4.1.2. 10: Investice do vzdělávání, 

odborného vzdělávání a 

odborné přípravy pro získání 

dovedností a do celoživotního 

učení rozvíjením infrastruktury 

pro vzdělávání a odbornou 

přípravu 

16 570 000,00 Kč 

Vzdělávání 4. 4.1. 4.1.3. – 

4.1.4. 

10: Investice do vzdělávání, 

odborného vzdělávání a 

odborné přípravy pro získání 

dovedností a do celoživotního 

učení rozvíjením infrastruktury 

pro vzdělávání a odbornou 

přípravu 

9 000 000,00 Kč 

Vzdělávání 4. 4.1. 4.1.1. 10: Investice do vzdělávání, 

odborného vzdělávání a 

odborné přípravy pro získání 

dovedností a do celoživotního 

učení rozvíjením infrastruktury 

18 915 000,00 Kč 
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pro vzdělávání a odbornou 

přípravu 

 IROP celkem: 94 658 051,76 Kč 
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Seznam zkratek 

 
APZ   Aktivní politika zaměstnanosti 
Agentura Agentura pro sociální začleňování 
ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
KPSVL  Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
LP  Lokální partnerství 
MŠ  Mateřská škola  
NNO  Nevládní nezisková organizace  
NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OP VVV Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání 
OP Z  Operační program Zaměstnanost 
PČR   Policie České republiky 
PS  Pracovní skupina  
PSPI  Pracovní skupina projekty a implementace 
SŠ  Střední škola 
SPSZ  Strategický plán sociálního začleňování 
SÚPM  Společensky účelné pracovní místo  
SVL  Sociálně vyloučená lokalita 
ÚP  Úřad práce ČR 
VPP  Veřejně prospěšné práce  
ZŠ   Základní škola 
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Slovníček pojmů  

Domovník - preventista 

Domovník zprostředkovává kontakt mezi nájemníky majitelem nemovitosti, dohlíží na udržování 

čistoty ve společných prostorách, brání vandalismu, kontroluje dodržování domovního řádu, 

monitoruje výskyt cizích osob v domě, kontroluje technický stav domu, včasně hlásí závady, kontroluje 

počty osob užívající byt, atd. 

Komunitní centrum 

Veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci i těchto jednotlivců 

a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních 

a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní 

formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení 

integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich 

kontakty s profesionály v sociální oblasti. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Sociální služba zaměřená na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Nízkoprahové zařízení je určeno 

především pro neorganizovanou mládež, kde je zajišťováno smysluplné trávení volného času a tím 

předchází patologickému chování. 

Sociální bydlení 

Systém bydlení, jehož hlavním cílem je zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby bez přístřeší či žijí 

v nevyhovujícím bydlení. Obyvatelé sociálních bytů úzce spolupracují se sociálními pracovníky 

a společně usilují o zvýšení kvality jejich života (splácení dluhů, nástup do zaměstnání, příprava dětí do 

školy apod.). 

Sociálně vyloučená lokalita  

Za sociálně vyloučenou lokalitu se považuje prostor, kde jsou koncentrovány sociálně vyloučené osoby, 

které často samy sebe označují za Romy nebo je takto označuje okolí, přičemž tato lokalita vykazuje 

takové charakteristiky, jako je vysoká míra nezaměstnanosti přesahující národní průměr, ztížený 

přístup k legálním formám obživy, nízká vzdělanostní úroveň, špatná občanská vybavenost, nefunkční 

infrastruktura, vyšší výskyt rizikových forem chování apod.7 

Sociální začleňování  

Sociální začleňování lze definovat jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit 

                                                           
7
 Snopek, J. a Matoušek R.: Prostupné bydlení – Metodika. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro 

sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-113-8.   
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do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti 

považován za běžný.8 

  

                                                           
8
 Snopek, J. a Matoušek R.: Prostupné bydlení – Metodika. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro 

sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-113-8.   
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Vyjádření Agentury pro sociální začleňování  

ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Postoloprty 2017-2019 
(schváleného dne 25. 1. 2017) 

Kritérium Komentář 

Účinnost/úspěšnost předchozího 

strategického plánu 

Město Postoloprty zahájilo spolupráci s Agenturou pro 

sociální začleňování v lednu 2016. Jedná se o první 

spolupráci.  

Předpokladem úspěšnosti SPSZ Postoloprty pro období 

2017 - 2019 je aktivní přístup vedení města, zejm. pana 

starosty, tajemnice a manažerky SPSZ a dále 

spolupráce členů pracovních skupin a místních aktérů.  

Soulad strategického plánu se 

strategickými dokumenty ČR v oblasti 

sociálního začleňování a se 

souvisejícími dílčími politikami, 

strategiemi a plány    

Cíle a opatření obsažená v SPSZ jsou v souladu se 

Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, a to 

v oblasti sociálních služeb, bezpečnosti, rovného 

přístupu ve vzdělávání, přístupu k bydlení, zajištění 

slušných životních podmínek, dalších začleňujících 

veřejných služeb a se základními principy Strategie.  

SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti sociálnímu 

vyloučení 2016 – 2020, zejména s prioritami a cíli 

v oblasti bezpečnosti, bydlení, sociálních služeb, 

vzdělávání, zaměstnanosti. 

Dalšími východisky SPSZ jsou  

 Pro oblast sociální vyloučení je relevantním 

dokumentem Národní strategie rozvoje sociálních 

služeb pro období 2014 - 2020. 

 Opatření a cíle pro oblast bydlení jsou v souladu 

s aktuálním zněním Koncepce bydlení ČR do roku 

2020 a Koncepci sociálního bydlení ČR do roku 

2025. 

 

Na krajské a obecní úrovni je SPSZ města Postoloprty 

v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb v Ústeckém kraji na období 2016 – 2018. 

Významní lokální a regionální partneři (včetně Úřadu 

práce ČR – kontaktní pracoviště Louny) byli zapojeni 

do tvorby SPSZ přímou účastí v pracovních skupinách 
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Lokálního partnerství Postoloprty. 

Kvalita procesu strategického plánování 

Do procesu strategického plánování byli v souladu 

s metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, 

regionální i státní správy, místních institucí, nestátních 

organizací, soukromých subjektů a osob s dobrou 

znalostí sociálně vyloučených lokalit. Jednání 

lokálního partnerství i pracovních skupin probíhalo na 

bázi rovnosti, včetně rozhodování. Zapojení sekundární 

cílové skupiny bylo zajištěno zjišťováním názorů 

prostřednictvím odboru vnitřních věcí, sociálních 

pracovnic obce MěÚ Postoloprty a sociálních 

pracovníků partnerských neziskových organizací. 

Lokální partnerství i pracovní skupiny se podílely na 

tvorbě analytické části, návrhu priorit, definici cílů a 

opatření SPSZ a sběru kvantitativních dat. 

Kvalita zpracování strategického plánu 

Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře daného 

aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena analytická část 

s celkovým popisem situace v lokalitě a principů 

sociálního začleňování, podoby lokálního partnerství a 

pracovních skupin. Podrobná analýza je uvedena též u 

každé tematické oblasti, následuje SWOT analýza a 

definice priorit a cílů. V návrhové části jsou podrobně 

rozpracovány obecné a specifické cíle a aktivity, včetně 

odpovědných subjektů, termínů realizace a výstupů. 

Implementační fáze popisuje role jednotlivých partnerů 

v realizaci SPSZ a nástroje monitoringu plnění. 

V přílohách jsou uvedeny kvantitativní ukazatele 

popisující výchozí stav sociálního vyloučení 

v Postoloprtech a podrobný rozpis nákladů na 

jednotlivá opatření provázaných se zdroji relevantních 

OP. 

Respektování intervenční logiky 

(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

 

SPSZ respektuje intervenční logiku strategického 

plánování. V analytické části je podrobně popsána míra 

sociálního vyloučení a definovány příčiny problémů 

v Postoloprtech pro jednotlivé oblasti podléhajících 

strategickému plánování, základní fakta jsou shrnuta ve 

SWOT analýzách. Všechny identifikované nedostatky 

a potřeby se odrážejí v navržených obecných a 

specifických cílech, včetně výstupů jejich naplnění. 

Implementační fáze popisuje způsob realizace 

jednotlivých opatření a jejich monitoring. 
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Dopady strategického plánu 

SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému má 

strategický plán přispět včetně jeho dopadů na cílovou 

skupinu. Tento popis je kvantifikován formou 

předpokládaných realizovaných opatření, počty 

podpořených osob a zavedených služeb a aktivit. 

Způsob evaluace strategického plánu je v dokumentu 

patřičně popsán. 

Způsobilost strategického plánu pro 

čerpání dotací v rámci Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám 

Cíle, opatření a cílové skupiny obsažená v SPSZ 

odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a cílovým 

skupinám příslušných operačních programů zařazených 

do KPSVL. Čerpání z operačních programů je ve 

strategickém plánu přehledně zpracováno do tabulek 

umožňujících stanovení alokací ve výzvách. 

Celkový komentář 

SPSZ města Postoloprty 2017 – 2019 odpovídá 

principům a metodice KPSVL, navazuje na relevantní 

strategické dokumenty a je obsahově provázán 

s příslušnými operačními programy. 

Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE 

Strategický plán sociálního začleňování města 

Postoloprty 2017 – 2019 k financování v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám. 

 

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval: 

Dne 2. 2. 2017     Příjmení, jméno: Jiránek Radek 

Funkce: ředitel Agentury pro sociální začleňování 

      Podpis: ………………………………….. 
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