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Seznam zkratek použitých v dokumentu 

APK  asistent prevence kriminality 

ASZ  Agentura pro sociální začleňování 

DVPP  další vzdělávání pedagogických pracovníků 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

VPP  veřejně prospěšné práce 

SPSZ  strategický plán sociálního začleňování 

SÚPM  společensky účelné pracovní místo 

KPSVL  koordinovaný přístup k sociálně vyloučené lokalitě 

LP  lokální partnerství 

NNO  nevládní nezisková organizace  

NZDM  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OPVVV  Operační program výzkum, vývoj, vzdělání 

OPZ  Operační program zaměstnanost 

OSPOD  orgán sociálněprávní ochrany dítěte  

POOLP  Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 

RVP ZSŠ Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 

RVP ZV  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP ZV – LMP Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením  

SVL  sociálně vyloučená lokalita  
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1. Úvod 
 
Sociální vyloučení je bezesporu jedním z nejpalčivějších problémů současné české společnosti. Souvisí 

úzce s chudobou, omezeným přístupem ke vzdělání či na trh práce, ale jeho příčiny a důsledky jsou 

podstatně komplexnější. Jedná se o soubor sociálně patologických jevů, které ohrožují život, zdraví a 

důstojnost osob sociálním vyloučením postižených, a zároveň snižují životní úroveň společnosti jako 

celku. Sociální vyloučení ohrožuje různé části české společnosti různou měrou. Jednou 

z nejohroženějších skupin jsou Romové, křehká je též pozice lidí v předdůchodovém a důchodovém 

věku, matek samoživitelek či dlouhodobě nezaměstnaných. Potenciálně ale může být sociálním 

vyloučením ohrožena zásadní část společnosti, neboť téměř nikdo si nemůže být jistý, že neztratí 

zaměstnání, nespadne do dluhové pasti apod. 

 Sociální vyloučení lze tedy identifikovat podle řady ukazatelů, mezi něž patří především 

ztížený přístup na trh práce, omezený přístup ke kvalitnímu bydlení, znevýhodnění ve vzdělávacím 

systému či omezená dostupnost zdravotnických služeb. Sociálně vyloučení lidé ztrácejí kontakt 

s okolím vně sociálně vyloučených lokalit, podřizují vzorce svého chování své obtížné situaci, v mnoha 

případech následně dochází k přenosu těchto vzorců chování z generace na generaci. Vzniká tak 

kultura chudoby. 

Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008 jako nástroj Vlády ČR k podpoře 

inkluzivních opatření na úrovni samospráv. Ve spolupráci s lokálními partnery se snažíme hledat 

a navrhovat taková opatření, která zvýší sociální mobilitu vyloučených osob, předejdou nárůstu 

sociálního napětí v okolí lokalit a zlepší život všech lidí v dané obci. Nově k tomu Agentura využívá tzv. 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), zásadní nástroj pro programové 

období 2014-2020. Cílem KPSVL je zajistit funkční provázanost a souvztažnost navrhovaných 

opatření. K tomu slouží mimo jiné právě tento Strategický plán sociálního začleňování, který shrnuje 

vytčené cíle a opatření, která mají vést k jejich naplnění.  

1.1 Identifikace nositele strategie 

Nositelem tohoto strategického plánu je město Slaný. Slaný je obcí s rozšířenou působností, jejíž 

správní obvod tvoří severní část okresu Kladno. Leží asi 30 km severozápadně od Prahy, se kterou jej 

spojuje rychlostní silnice R7. Vzhledem k problematice sociálního vyloučení významnou roli sehrává 

též blízkost Ústeckého kraje, odkud do slánských sociálně vyloučených lokalit přichází část rodin. 

Ve městě žije přes 15 tisíc obyvatel. Funguje zde pět mateřských škol, tři školy základní a 

jedna speciální, osmileté gymnázium Václava Beneše Třebízského, obchodní akademie, odborné 

učiliště a základní umělecká škola. 

Město Slaný se ke spolupráci s Agenturou zavázalo poprvé již v prosinci 2013, kdy zastupitelstvo 

města schválilo Plán města pro budoucí spolupráci a partnerství s ASZ v letech 2014 – 2016. 

Spolupráce města Slaný s Agenturou pro sociální začleňování započala v červenci 2014. V březnu 

2015 zastupitelstvo navíc schválilo vstup do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám, v rámci kterého nyní vznikl tento plán. Ukončení spolupráce je naplánováno na červen 

2017.  

1.2 Lokální partnerství Slaný 

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

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

diskusní fórum, kde vzniká Strategický plán sociálního začleňování města Slaný. Právě toto 

dobrovolné a široké partnerství umožňuje vytvořit opravdu životaschopný plán, který obsahuje 
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všechny oblasti života sociálně vyloučených a jejich okolí. Lokální partnerství pracuje formou expertní 

diskuze, jeho cílem je se na postupech shodnout. Jenom obecná shoda na připravovaných opatřeních 

zajistí jejich realizovatelnost a dlouhodobost. Do LP Slaný se podařilo zapojit všechny relevantní 

partnery z města Slaný. 

 
Tabulka č. 1: Přehled aktérů zapojených do lokálního partnerství 

Organizace Jméno zástupce Funkce zástupce v organizaci 

 
 

Město Slaný 

Ing. Pavel Zálom Starosta  

Igor Dvořák, DiS. Prevence kriminality MěÚ Slaný 

Ludovít Šikorský Pracoviště zvláštních úkolů MěÚ Slaný 

Bc. Edita Zárubová Vedoucí odboru sociálních věcí, 
zdravotnictví, školství a tělovýchovy 
MěÚ Slaný 

Středočeský kraj Mgr. Cyril Koky KÚ Stč. Kraje – koordinátor pro romské 
záležitosti a integraci cizinců 

Zařízení sociální intervence 
Kladno 

Jana Petráková ředitelka 

Místní akční skupina 
Přemyslovské střední Čechy 

RNDr. Jaroslav Huk Předseda správní rady 

Jaroslava Saifrtová Ředitelka o.p.s. 

Romodrom, o.p.s. Hana Joglová  Sociální pracovnice 

Poradna pro občanství, 
občanská a lidská práva 

Stanislava Steinerová Sociální pracovnice 

Tosara Jana Rejžková Předsedkyně  

Dům rodin Daniela Krausová Sociální pracovnice 

Agentura pro sociální 
začleňování 

Bc. Michal Kratochvíl Lokální konzultant/metodik 

Mgr. Matěj Hon Lokální konzultant (od září 2015) 

Alexander Oláh Metodik (do června 2015) 

 
Úřad práce 

Mgr. Petr Vondrák Ředitel 

Gabriela Žádniková Vedoucí referátu zprostředkování a 
poradenství 

 
 

Mateřské školy 

Bc. Jitka Balíková Ředitelka MŠ U Labutí 

Dagmar Kroutilová Ředitelka MŠ Dolínky 

Mgr. Ladislava Kučerová Ředitelka MŠ U Pánka 

Bc. Marie Poláčková Ředitelka Speciální MŠ Slaný 

Milena Sunkovská Ředitelka MŠ U Divadla 

 
Základní školy 

Mgr. Vladimíra Mašková Ředitelka ZŠ Palackého 

Ing. Věra Bělochová Ředitelka ZŠ Na Hájích 

Mgr. Miroslav Šindler Ředitel ZŠ Komenského 

Mgr. Martin Hrabánek Ředitel 3. ZŠ 

Integrovaná SŠ Slaný Ing. Lubomír Stříbrský Ředitel 

Městská policie Slaný Bc. Bedřich Sirůček Vedoucí MP 

 

1.3 Postup tvorby SPSZ 

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

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

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

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

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

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

 

Nejdřív vznikly pracovní skupiny, které byly vydefinovány na prvním setkání lokálního partnerství 

a při jednáních s partnery: 

 

 Rodiny v krizi a nouzi a sociální služby 

 Bydlení osob s bytovou nouzí 

 Bezpečnost a prevence kriminality 

 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 
 
Do těchto skupin jsme přizvali další partnery z organizací, které se touto problematikou zabývají. 

V pracovních skupinách jsme pak zpracovali jednotlivé SWOT analýzy v oblastech zaměstnanost, 

bezpečnost, vzdělávání, rodina a bydlení. Na základě SWOT jsme podřadili oblast bydlení do oblasti 

Rodina, protože řešená témata se více zabývala kapacitami sociálních služeb a zapadala více do 

kontextu této skupiny. Také bylo zřejmé, že jakékoliv sociální bydlení nemůže fungovat mimo systém 

služeb. V pracovních skupinách jsme pak z těchto analýz vybrali témata, která jsme seskupili do 

priorit.  

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

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

realizaci a také podrobný harmonogram plnění. 

 

1.4 Souhrn SPSZ 

Územní působnost SPSZ je v základě vymezena katastrálními územími obcí, s nimiž je podepsáno 

memorandum o spolupráci. V případě Slaného se jedná o katastrální území Blahotice, Dolín, Kvíc, 

Lotouš, Netovice, Otruby, Slaný a Trpoměchy. Pro investiční aktivity (IROP) je územní působnost SPSZ 

omezena pouze na tato katastrální území. Pro neinvestiční aktivity může být rozšířena o území, která 

jsou spojena s partnerskou obcí např. cílovou skupinou (podpora školy nebo školky v jiné obci, do 

které dochází děti z partnerské obce). 

 Cílovou skupinu představuje zhruba 500 obyvatel žijících v sedmi sociálně vyloučených 

lokalitách určených vstupní analýzou. Lokality nejsou územně rozlehlé, ve většině případů se jedná o 

jednotlivé budovy. To je případ městské ubytovny Mexiko v Ouvalově ulici, soukromé ubytovny Benar 

a domu v Kreibichově ulici. Ubytovna Luka je komplexem budov bývalých pekáren. Specifickým 

prostorem jsou tzv. kočárkárny – jedná se o suterénní prostory v panelovém domě v Pražské ulici. 

Zbylými dvěma lokalitami jsou tzv. finské domky v Nosačické ulici a bytové domy v Trpoměchách. 

 Mezi nejvýraznější problémy obyvatel SVL ve Slaném patří nedostatečné pokrytí jejich 

potřeb sociálními službami (při současné kapacitě sociálních služeb není možné dostatečně 

intervenovat a pochytit tak patologické jevy spojené s prostředím SVL – negativní důsledky pak nesou 

nejen sami obyvatelé SVL, ale všichni obyvatelé města) či neuspokojivá bytová situace (většina 

objektů obývaných sociálně vyloučenými osobami je ve špatném stavu, nejistá situace obyvatel vede 

k časté migraci, vážná je hrozba zneužívání kritické situace obyvatel – lichva, vydírání). Vzhledem 

k dlouhodobému řešení problémů spjatých se SVL je též třeba intenzivně usilovat o zavádění 
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a posilování inkluzivních opatření v mateřských a základních školách ve Slaném. S tím souvisí i 

charakteristika typická pro všechny SVL, totiž vysoká nezaměstnanost. 

 Na tyto problémy reaguje tento plán vytyčením specifických cílů v jednotlivých oblastech: 

rodina (zvýšení kapacit terénní práce, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace a dalších 

sociálních služeb, zprovoznění NZDM, zlepšení technického zajištění výkonu sociálních 

služeb), bydlení (vybudování sociálních bytů 1. stupně, návazného sociálního bydlení, azylového 

bydlení), bezpečnost (zajištění pokračování asistentů prevence kriminality, zajištění preventivních 

aktivit pro mládež, investice do vybavení městské policie), vzdělávání (zavedení systému spolupráce 

MŠ, ZŠ a NNO, investice do školy a zajištění inkluzivních opatření na školách) a zaměstnanost 

(zajištění pracovního poradenství, využívání prvků aktivní politiky zaměstnanosti, využití potenciálu 

města coby zaměstnavatele skrze výběrová řízení na veřejné zakázky). 

1.5 Vize 

Město Slaný bude mít v roce 2025 k dispozici dostatek účinných nástrojů k řešení problémů spjatých 

se sociálně vyloučenými lokalitami na jeho území a tyto nástroje bude umět efektivně využívat. Za 

tímto účelem bude ve městě fungovat platforma sdružující všechny klíčové aktéry, kteří se na řešení 

problémů budou dlouhodobě dle svých možností podílet (město a jím zřizované organizace, 

neziskové organizace, zaměstnavatelé, Úřad práce). 

Školská zařízení zřizovaná městem zavedou principy inkluzivního vzdělávání, žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami budou dostupná potřebná podpůrná opatření. Uspokojivě bude 

vyřešena též dopravní obslužnost odlehlejších lokalit (Trpoměchy) právě s ohledem na potřeby žáků. 

Ve Slaném bude vytvořen systém prostupného zaměstnávání s využitím aktivní politiky 

zaměstnanosti, sociálního podnikání, podpory zaměstnavatelů při zaměstnávání osob ze sociálně 

vyloučených lokalit. Slaný též bude plně využívat svůj potenciál veřejného zaměstnavatele. 

Rodinám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách bude k dispozici síť sociálních služeb 

zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů. Město bude mít též dostatečnou kapacitu 

sociálních bytů dostatečné kvality, díky které bude schopné zabránit propadu ohrožených rodin na 

samé sociální dno. 

V neposlední řadě bude město schopné zajistit bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách 

i v jejich okolí. Bude schopné efektivně zajistit potírání kriminálního chování různých úrovní 

společenské nebezpečnosti (od drobné majetkové kriminality po kuplířství, distribuci drog či lichvu). 
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2. Analytická část 
 

2.1 Kvalitativní charakteristika lokality 

Ve městě Slaný se nachází celkem sedm lokalit, které více či méně naplňují charakteristiky typické pro 

sociálně vyloučené lokality. Dohromady v nich žije mezi 470 - 560 osob (celkem má Slaný přes 15000 

obyvatel, jedná se tedy přibližně o 3 – 3,5 % slánské populace). Rozsah problémů spojených se 

sociálním vyloučením a další charakteristiky se liší místo od místa. Zde stručně představíme jednotlivé 

lokality a následně shrneme informace uplatnitelné obecně pro sociální vyloučení ve Slaném. 

Městská ubytovna Mexiko v Ouvalově ulici je prezentováno jako městské ubytovací zařízení pro 

neplatiče nájemného v běžných městských bytech. Třípatrová budova z konce 19. století se čtyřmi 

vchody, z nichž jeden je kvůli technickému stavu neobyvatelný, nabízí obyvatelům jen velmi 

spartánské podmínky. Lidé zde bydlí v prostorách o velikosti 1+1, dvě oslovené domácnosti žily v 

prostorách o velikosti 2+1 a jedna domácnost měla k dispozici 4 místnosti. V ubytovně bydlelo v roce 

2015 celkem 62 osob, z nichž 50 jich žilo v lokalitě déle jak tři roky (správa majetku, 2014). Z nich 

celkem 5 oslovených domácností tvořily rodiny s dětmi (terénní šetření). Dalších 7 obyvatel na 

ubytovně bydlelo méně, než jeden rok (správa majetku, 2014). 

Benar je soukromou ubytovnou. Unimobuňková budova z dřevotřískových panelů je prostorově 

izolována od občanské vybavenosti či další bytové zástavby. V 18 pokojích (tedy 1+0) bez sociálního 

zařízení, přívodu vody a bez kuchyňského koutu žije přibližně 40 obyvatel. Ubytovna je spíše tzv. 

„průtokovým zařízením“ s velkou fluktuací uživatelů jejích ubytovacích kapacit. Část z nich nemá 

s městem Slaný žádnou dřívější spojitost (bydleli v okolních městech a obcích – Louny, Kralovice aj.). 

Ubytovnu provází pověst místa, kde tzv. tvrdou rukou „vládne“ místní správce. Ten si podle mnoha 

svědectví velmi důsledně vymaňuje dodržování všemožných pravidel, která musí ubytovaní na 

ubytovně dodržovat. Nedodržení těchto pravidel pak trestá finanční sankcí. 

Trpoměchy jsou městskou částí Slaného. Jedná se v podstatě o vesnici se 43 domy. Dva z nich lze 

považovat za tzv. sociálně vyloučenou lokalitu zejména z důvodu zhoršené kvality bydlení a z důvodu 

symbolického vyloučení místa okolními obyvateli městské části (pokud odmyslíme skutečnost, že je 

tato část obce odříznuta od veškerého vybavení města a lidé do města musí chodit 4 km pěšky, jezdit 

autobusem či vlastním autem). Jedná se o třípatrové panelové domy, každý se dvěma vchody. 

Dohromady je zde 24 bytů velikosti 2+1 a 3+1, ve kterých žije cca 120 obyvatel. Problematický je 

především vchod č. 37. Domy jsou v soukromém vlastnictví několika majitelů. Do centra Slaného 

odtud jezdí cca 7 autobusů denně. 

Ubytovna Luka se nachází v objektu bývalých pekáren. K průmyslové stavbě přiléhá stará dělnická 

ubytovna. Prostory neposkytují adekvátní zázemí pro dlouhodobé bydlení. Kromě bývalé dělnické 

ubytovny obývají místní karavany umístěné na pozemku a dokonce i prostory bývalé továrny 

(naposledy bowling baru) provizorně upravené k bydlení. Žije zde neurčitý počet osob, převážně 

sociálně slabých Romů. Odhady pracovnic magistrátu a NNO se pohybují mezi 100 až 150 obyvateli. 

Obyvatelé dříve bydleli ve Slaném či v jiných obcích, přičemž počet obyvatel bez vztahu k Slanému 

a okolním obcím je zde vysoký. V budovách bydlí lidé různého věku. Některé detaily života v objektu 

nelze vzhledem k přístupu správce a uzavřenosti obyvatel odhalit. Existuje zde podezření na výskyt 

různých kriminálních činností, jako je lichva a útisk nebo úvěrové podvody. 

Činžovní dům v Kreibichově ulici ve vlastnictví soukromého majitele se 14 bytovými jednotkami již na 

první pohled vyžaduje základní opravy. Poničená venkovní fasáda a značně opotřebené společné 

prostory uvnitř nájemního domu dávají znát, že majitel do údržby domu investuje minimum 

prostředků. V době výzkumných návštěv pro účely této analýzy bylo v domě obydlených 13 jednotek. 
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V nich žije asi 50 – 60 obyvatel. Bydlí zde jedna rodina starousedlíků. Ostatní byty slouží až na tři čtyři 

výjimky povětšinou jako krátkodobé bydlení (na několik měsíců) pro rodiny, které dlouhodobě řeší 

problémy s nalezením adekvátního bydlení ve Slaném. A to jak původem slánské rodiny, tak imigranti 

z jiných měst v ČR. 

Finské domky jsou skupinou pěti dřevěných domků u areálu společnosti Grafobal v Nosačiské ulici na 

samém kraji města. Pouze u dvou z pěti domů je na první pohled patrné, že majitelé nemají dostatek 

prostředků na zajištění udržovacích oprav. Navíc právě okolí těchto dvou domů je výrazně 

zanedbané. Pouze obyvatele těchto dvou domů lze označit za osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Ve dvou „problematických“ domech bydlí vícegenerační rodiny. V jednom z domů bydlí více než 

dvacet osob, další se zde vyskytují na návštěvě – skutečný počet osob v daném čase domy obývajících 

může variovat. 

Kočárkárny jsou původně nebytové prostory v panelových domech naproti areálu Luka v Pražské 

ulici. Tyto prostory soukromá firma transformovala do šesti bytů nabízejících základní zázemí, vlastní 

kuchyňský kout, toaletu i sprchu. Bývalé kočárkárny sice nabízejí relativní komfort, ale nedostatek 

prostoru v bytech způsobuje, že jejich obyvatelé rozšiřují svůj soukromý prostor i do sdílené panelové 

chodby. Kočárkárny byly pro několik osob „přestupnou stanicí za lepším bydlením“ - z ubytovny 

Benar přes kočárkárny do komerčního bytu. Jednalo se ale pouze o osoby, které dokázaly navýšit své 

dosavadní příjmy, například získaly zaměstnání. Postupně se ale mění skladba obyvatel i v širším 

okolí. Podle informací z terénu původní obyvatelé sídlištní lokalitu opouští a do jejich bytů se stěhují 

romské rodiny ze Slaného a jiných měst. 

Obrázek č. 1: Mapa sociálně vyloučených lokalit ve Slaném 
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Zaměstnanost a ekonomická situace 
Co se zaměstnanosti týče, je situace ve Slaném o něco horší než ve zbytku Středočeského kraje, 

oproti nedalekému Kladnu je zde nezaměstnanost naopak o něco nižší. Dle čísel ze září 2014 bylo 

v evidenci úřadu práce registrováno 201 obyvatel sociálně vyloučených lokalit ve Slaném (24,2 % 

všech evidovaných). Průměrná délka evidence těchto osob na ÚP se pohybuje pod hranicí tří let. 

Příjem domácností evidovaných nezaměstnaných se pohybuje v průměru pod 10 000 Kč měsíčně. 

Dle kvalifikovaného odhadu ve vstupní analýze je více než polovina obyvatel sledovaných 

lokalit zatížena exekucí. Téměř všechny rodiny v lokalitách mají dluhy vůči městu (za odpad, za 

pokuty). Průměrná výše dluhu na nájemném vůči městu se pohybuje okolo 34 000 Kč. 

Vzdělání 
Ve městě Slaný působí několik vzdělávacích institucí: 7 mateřských škol a jedna soukromá školka, 

zařízení péče o děti předškolního věku Romodrom o. p. s., 3 základní školy, 1 základní škola praktická 

a speciální, 3 střední školy a dům dětí a mládeže. Ve městě již několik let funguje mateřská škola 

speciální, která se zaměřuje na vzdělávání dětí s vadami řeči, se smyslovými a jiným postižením, děti 

s nerovnoměrným vývojem (po doporučení ke speciálnímu vzdělávání). Přestože některé děti z tzv. 

lokalit mají problémy s vadami řeči, do této mateřské školy nechodilo žádné dítě z námi oslovených 

domácností. Mezi instituce tradičně navštěvované dětmi ze SVL ve městě Slaný patří ZŠ Na Hájích, ZŠ 

Komenského a Integrovaná střední škola Slaný. Romští žáci docházejí také na ZŠ Palackého, tedy na 

školu praktickou a speciální (s upraveným školním vzdělávacím programem RVP ZV – LMP, RVP ZSŠ). 

Bezpečnost 
Z pohledu bezpečnosti je město Slaný a okolí kriminalitou méně postiženým regionem, než je tomu 

v jiných oblastech Středočeského kraje. Po přepočtu trestných činů na 10 000 obyvatel se řadí 

Kladensko (kam Slaný spadá) mezi kriminalitou nejméně postižené územní odbory na západ od Prahy. 

Index kriminality je za rok 2014 za obvodní oddělení Slaný nižší cca o 10 %, než tomu bylo za rok 

2013. Kriminalita má podle policie charakter spíše drobných trestných činů, drobné majetkové 

kriminality apod. 

Téma prostituce v lokalitách nebo mimo ně není ve Slaném nijak zvlášť frekventované. Drogy 

jsou v obci rozšířené a Městská policie spolupracuje s Policií ČR při podezření na distribuci drog. Ve 

městě několikrát zasáhli proti varnám pervitinu. Hlídka městské policie občas řeší odstranění použité 

injekční stříkačky. V režii MěP probíhá drogová prevence na školách. V městské části Trpoměchy 

a v areálu Luka dochází podle informací z terénu k distribuci a někdy i výrobě drog. Podle MěP je 

areál Luka z bezpečnostního hlediska nejhorším areálem z toho důvodu, že do areálu špatně vidět. 

Město Slaný v minulosti přistoupilo k částečné regulaci hazardu. Vyhláškou omezilo počet 

adres, na nichž smí být hazard provozován, a zároveň omezilo provoz heren od 18:00 h do 6:00 h. 

Provozovatelé s více, jak pěti automaty musí od 22:00 hodin hradit vlastní ostrahu, nesmí vpouštět 

osoby v podnapilém stavu apod. Provozovny také nesmí mít označení či reklamu barevnou, lákající na 

výhody. 

Sociální služby 
S ohledem na potřeby obyvatel sledovaných lokalit jsou primárními poskytovateli sociálních 

a podpůrných služeb v obci Městský úřad Slaný a dva poskytovatelé služeb z řad neziskových 

organizací, Romodrom o. p. s. a Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. p. s. Dalším 

poskytovatelem služeb je organizace Tosara, která poskytuje pedagogické poradenství, doučování 

dětí a předškolní kroužky v prostorách Domova dětí a mládeže Slaný.  
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Nestátní neziskové organizace působící v obci jsou ekonomicky zcela závislé na příspěvcích od 

státu a na grantech. Romodrom o. p. s. nabízí sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci, 

předškolní zařízení a terénní programy. Ze slánských lokalit Romodrom o. p. s. nejčastěji působí v 

Trpoměchách, a v ubytovně Luka. V omezené míře také ve vybraných případech klientů působí v 

lokalitě Mexiko v Ouvalově ulici, v Kreibichově ulici a v ubytovně K. H. Borovského (Benar). Pracovníci 

Romodromu dojíždějí za uživateli služeb také do okolních obcí - Bakova, Zlonic a Libušína. 

Ve službě sociální rehabilitace bylo v prosince 2014 registrováno 25 žen. Ženy docházely do 

zařízení poskytovatele služeb a navštěvovaly školku pro děti se zázemím pro společné setkávání 

matek. Matky v tomto zařízení mají možnost sdílet zkušenosti s výchovou a spoluřešit obtíže v 

soukromém životě. V terénních sociálních službách pracovníci Romodromu o. p. s. ročně obslouží 

kolem 180 klientů, většinou jde o jednorázové intervence – vyjednání splátkového kalendáře, žádosti 

o byt, asistence při získání dávek sociální podpory aj. V sociálně aktivizačních službách vykazoval 

sociální pracovník celkem 20 rodin, s kterými dlouhodobě pracuje na zlepšení jejich životní situace. 

Slánská pobočka organizace Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. p. s. se v 

prosinci 2014 nacházela v existenční nejistotě (nejasná perspektiva obstarání finančních prostředků). 

V prosinci 2014 v místní pobočce pracovali pouze dva lidé zajišťující terénní programy, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné poradenství. Dle interních statistik organizace služeb 

využilo terénních programů a sociálně aktivizační služby od dubna 2012 celkem 375 osob převážně ze 

Slaného, Trpoměch, Libušína a Kladna. Nejčastějším důvodem spolupráce s klienty je řešení dluhové 

problematiky. 

Výše zmíněná organizace Tosara o. s. otevírá dvakrát týdně předškolní kroužky v Domě dětí 

a mládeže města Slaný (DDM), jednou týdně skupinové doučování dětí v DDM a individuální 

doučování v rodinách. Dále poskytují poradenství rodinám v oblasti přihlašování dětí do MŠ a ZŠ. 

V rámci sběru dat k vstupní analýze SVL Slaný všichni terénní pracovníci neziskových 

organizací i městského úřadu shodně definovali chybějící sociální a doprovodné služby v obci: azylový 

dům, intervenční centrum pro případy domácího násilí, krizové centrum, zařízení rané péče, aktivity 

pro mládež (například nízkoprahové zařízení). Při rozhovorech s pracovníky neziskových organizací 

opakovaně zazněla potřeba posílit stávající služby, terénní sociální práci, SAS ale třeba také 

předškolní vzdělávání. 

 

2.2 Kvantitativní charakteristika lokality 

Tabulka s kvantitativními ukazateli v jednotlivých oblastech je přílohou tohoto dokumentu. 
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2.3 Analýza problémů a jejich příčin 

2.3.1 Oblast Rodina 

Potřeby rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách na území správního obvodu ORP Slaný 

pokrývá OSPOD představovaný zde sociálním odborem městského úřadu Slaný. Na jednoho 

pracovníka OSPOD připadá na Slánsku v průměru více než předepsaných 80 spisů (na některé 86 až 

90), u kurátorů pro mládež průměr rovněž mírně přesahuje předepsaný standard (oproti 40 spisům 

se jedná o 46). Vytížení pracovníků náhradní rodinné péče je v normě. Celkově tedy vytížení 

pracovníků sociálního odboru MěÚ Slaný lehce převyšuje předepsané standardy. Na odboru je 

zaměstnáno 11 osob – 2 kurátoři pro mládež, 6 pracovnic OSPOD, 2 pracovnice pro náhradní 

rodinnou péči a jedna pověřená vedoucí odboru, která na 0,2 úvazku vykonává funkci kurátorky pro 

dospělé. K tomu, aby sociální odbor mohl zajišťovat kompletní servis občanům, bylo by dle pracovnic 

odboru zapotřebí zřídit aspoň dva úvazky pro terénního pracovníka. To by pomohlo k efektivnějšímu 

řešení záškoláctví ihned při podezření, že k němu dochází a obecně by terénní pracovníci posílili 

propojení mezi úřadem a potřebnými osobami. Pracovníci by rovněž motivovali občany, aby plnili své 

povinnosti a přísliby spolupráce směrem k úřadu – třeba tím, že by jim připomínali termíny 

domluvených setkání a fakt, že jejich nedodržení může znamenat postih či zhoršení jejich osobní 

situace. 

Z celkového počtu 367 osob přistěhovalých do Slaného v roce 2012 bylo celkem 109 dětí do 

14 let. V roce 2013 bylo z celkového počtu 484 přistěhovalých osob celkem 135 dětí do věku 14 let 

(tedy „školou povinných“). Mezi přistěhovanými navíc vždy výrazně převládaly ženy. V roce 2013 činil 

přírůstek stěhováním 62 žen a 40 dětí do 14 let (Český statistický úřad, 2014). Výše uvedené statistiky 

lze interpretovat tak, že ve Slaném dochází k nárůstu počtu předškolních dětí a žáků. Dle odhadu 

představeného ve vstupní analýze tento trend nejméně z poloviny ovlivňují migrující nízkopříjmové 

rodiny. K 31. 12. 2013 ve Slaném bylo přihlášeno celkem 2454 dětí do 14 let, to je 16 % z celkového 

počtu obyvatel obce (Český statistický úřad, 2014). V některých sledovaných lokalitách, v ubytovně 

Luka a v Trpoměchách, žijí přitom rodiny s dětmi, které nejsou trvale hlášeny ve Slaném. 

V lokalitách ve Slaném řeší místní OSPOD problémy především v ubytovně Luka, kde pracuje 

s přibližně 25 rodinami (školní docházka dětí, hygienické návyky – výskyt vší, návštěvy preventivních 

lékařských prohlídek a očkování). Dále je pod dohledem OSPOD jeden z tzv. finských domků 

v Nosačické ulici (záškoláctví, marihuana u starších dětí, špatné hygienické podmínky – nepořádek 

v okolí domu a přetékající septik). Místem častých zásahů pracovníků OSPOD jsou též Trpoměchy, 

kde se většinou jedná o záškoláctví. 

 

Tabulka č. 2: SWOT analýza pro oblast rodina 

Silné stránky Slabé stránky 

- Posílil odbor sociálních věcí 
- Máme řadu služeb - SAS 2x, TP 2x, OSP 2x, 

sociální rehab. 1x, školka, Tosara předškolní 
práce s dětmi, komunitní práce, volnočas 
pro rodiče 

- Víme o sobě 
- Město má dotace na sport a volnočasové 

aktivity 
- Máme SP rozvoje města? 
- V lokalitách funguje rodinná soudržnost 
- Chybí otevřené projevy nenávisti 

- OSV hasí problémy - není prostor na práci 
v terénu 

- Udržitelnost projektu (OSV) 
- Nemáme aktuální KPS 
- Není zmapovaný terén 
- NNO fungují nahodile 
- Nepropojenost aktivit, jen se reaguje na 

výzvy 
- Nejsou peníze na služby 
- Není informovanost o aktivitách NNO 
- Chybějí větší dotace na činnost NNO 
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- Pořádají se romské zábavy 
- Někteří Romové se účastní akcí města 
- Dobrá zkušenost s knihovnou – PC, 

rukodělná práce 
- Romský fotbalový klub Trpoměchy 

- Chybí azylové bydlení a obecně sociální 
bydlení 

- Příliš drahé bydlení ve Slaném 
- Klienti nemají peníze na kauce 
- Chybí malometrážní byty 
- Zadlužení klientů 
- Nespolehlivost rodin 
- Ztráta pracovních návyků 
- Život ze dne na den 
- Vykořeněnost na ubytovnách (LUKA) 
- Nevyužívání MŠ, chybí motivace 
- Otcové často ve výkonu trestu 
- Nezaměstnanost 
- Pěstounství uvnitř rodin jako zdroj příjmu 
- Zadlužení dětí 
- Děti selhávají ve školách 
- Chybí motivace docházet do instituce 
- Klienti často fungují až pod tlakem 
- Lhostejnost lidí ve Slaném k problémům 

města 
- Diskriminace v bydlení a z toho plynoucí 

rezignace Romů 
- Špatná dostupnost zdravotní péče pro 

klienty (praktik, zubař) 
- Pediatři 
- Diskriminace v zaměstnávání 
- Nízká úroveň vzdělání 
- Zvyšující se počet uživatelů drog 
- Klienti se často dělí na „naši“ a „cizí“ 
- Z toho plynoucí strach a rivalita mezi 

různými skupinami 
- Chybí volnočasové aktivity pro starší děti 

(zdarma) 
- Zhoršující se situace SVL ve Slaném oproti 

okolí 
- Chybí zázemí pro práci se staršími dětmi a 

pro komunitní práci 

Příležitosti Hrozby 

- Využít místní média radnice, web města 
- Setkávání NNO 
- Spojit se s kulturními skupinami 
- Využívání dotačních titulů 

- Migrace 
- Ubytovny 
- Výskyt lokalit, jejich vznik a zánik 
- Změna systému vyplácení dávek 

 

  



 

13 
 

2.3.2 Oblast Bydlení 

Město Slaný nemá a v minulosti nemělo vytvořenou koncepci bydlení ani jasná pravidla na prodej 

obecního majetku. Pronájmy nízkopříjmovým rodinám aj. město činí bez strategického a dlouhodobě 

promýšleného cíle zkvalitnit bydlení pro všechny příjmové skupiny obyvatel města. Město disponuje 

pouze jednou ubytovnou, která je ve špatném technickém stavu. 

Většina ze sledovaných lokalit nenabízí zázemí odpovídající standardům bydlení běžného 

bytu ve vyspělé Evropě. Snad s výjimkou vybraných rodinných domů v Nosačické ulici, které si jejich 

majitelé dokázali udržet v dobrém stavu. Bytové jednotky v bývalých kočárkárnách panelových domů 

v sídlišti Na kopečku možná nabízejí ve srovnání s ostatními sledovanými lokalitami relativně slušné 

bydlení, jde ale o velmi malé prostory, které jsou i přesto obsazovány nad rámec přijatelné kapacity. 

Navíc stavební adaptace neřešila některé základní záležitosti, jako například tepelnou a vizuální 

izolaci prosklených ploch původních kočárkáren. 

Město může bezprostředně ovlivnit situaci pouze v městské ubytovně Mexiko v Ouvalově 

ulici. I zde je stav prostorů určených k obývání hluboko pod úrovní běžného standardu. Budova není 

dlouhodobě udržovaná, chybí zde základní vybavení sociálního zázemí (toalety jsou společné na 

patrech a koupelny jsou společné) aj. 

Jedním z ústředních aspektů bytové problematiky ve Slaném je výše nákladů na bydlení. I ve 

Slaném dochází k obchodování s chudobou, kdy poplatky za bydlení v ubytovnách jsou navzdory 

špatnému stavu budov vyšší než tržní nájemné (oproti nájemnému v městských bytech je rozdíl ještě 

citelnější). To se pochopitelně netýká městské ubytovny Mexiko v Ouvalově ulici. 

Neuspokojivá úroveň bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit má řadu negativních 

důsledků. Děti vyrůstající v prostředí ubytoven mají výrazně horší předpoklady pro úspěch ve škole, je 

to zásadní překážka pro jejich plnohodnotné začlenění do kolektivu, což se následně promítá do jejich 

schopnosti uspět na trhu práce. Situace v lokalitách ale ovlivňuje kvalitu života lidí žijících v jejich 

sousedství a pokles cen nemovitostí nacházejících se v blízkosti lokalit. 

S tísnivou situací obyvatel SVL souvisí i systém přidělování městských bytů, který je pro ně 

v mnoha ohledech bariérový. Pochopitelná snaha o šetrné nakládání s městským majetkem zde 

jednoznačně převažuje nad žádoucí snahou o vytvoření vhodných podmínek pro sociálně potřebné. 

Z opatření, která obyvatelům SVL ztěžují přístup k městským bytům, zmiňme povinnost složit kauci ve 

výši tří měsíčních nájmů či požadavek bezdlužnosti žadatele rozšířený i na jeho manžela bez ohledu 

na to, kdy bylo manželství uzavřeno. 

Některé sociální služby v oblasti bydlení pokrývající zvláštní potřeby části obyvatel zcela 

chybí. Slaný nedisponuje azylovým zařízením, nejsou tu startovací byty, sociální bydlení (bydlení 

smluvně propojené s poskytováním sociálních služeb), domy na půl cesty. 

Značná část obyvatel lokalit trpí nestabilitou své bytové situace, jsou nuceni se často 

stěhovat, ať už v rámci vyloučených lokalit ve Slaném či v rámci širšího regionu. Obvyklá je následující 

trajektorie: vlastní či městský byt ve Slaném či okolí => ubytovna Benar Borovského => konflikt 

s místním správcem => Kreibichova => LUKA či opuštění Slaného. Kočárkárny na sídlišti Na Kopečku 

jsou přitom v některých případech cestou za lepším bydlením. Ubytovna Luka je místními obyvateli 

lokalit vnímána jako nejhorší místo k bydlení, kde mohou rodiny s dětmi či jednotlivci skončit. 
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Ze vstupní analýzy vyplynuly následující push/pull faktory migrace obyvatel (vnější i vnitřní): 

• Obyvatelé lokalit doposud řešili svou nevyhovující bytovou situaci prostřednictvím příbuzných 

(v době nouze se nastěhovali k příbuzným do jiného bytu a později si našli bydlení v některé 

z vyjmenovaných lokalit). Tento bod se týká zejména původních obyvatel města Slaný. 

• Vybrané domácnosti bydlely v oblasti Mostu či jiných obcích a do Slaného se přistěhovaly za prací. 

Tj. získaly od jiných obyvatel informaci o tom, že v místní firmě přibírají zaměstnance, a tak se do 

Slaného přistěhovaly. 

• Jiní se do města přistěhovali právě kvůli tomu, že je zde více soukromých vlastníků budov, které 

dále pronajímají nízko příjmovým obyvatelům. Lidé tak mají vyšší šanci získat bydlení ve Slaném, 

než v okolních obcích, kde je nabídka soukromníků slabší. V situaci, kdy jsou obyvatelé v bytové 

nouzi (často díky neplacení nájemného), jsou ochotni se za nabídkou bydlení stěhovat z jiných 

měst či do jiných měst (např. do Loun, z Prahy, z Kladna aj.). 

• Příspěvek a doplatek na bydlení využívala většina oslovených domácností, případně o něj měly 

požádáno (viz také kapitola č. 5). Nastavení dávek na úhradu bydlení dovoluje soukromníkům 

stanovit vyšší nájemné, než je tomu u běžných městských či soukromých bytů. 

• Obyvatelé lokality D neměli nárok na příspěvek či doplatek na bydlení (pouze dva byli v evidenci 

ÚP) a tak museli finance na vysoké nájemné získat z jiných zdrojů. Situace v lokalitě D je dokladem 

toho, že nastavení příspěvků a doplatků nemusí být pro obyvatele lokalit určující pro to, jak si 

hledají bydlení. Obyvatelé v akutní bytové nouzi přijmou bydlení kdekoliv a v podstatě za 

jakýchkoliv podmínek. 

 

Popis bytové situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit ve Slaném lze doplnit následujícími grafy 

(pro přesný popis způsobu výpočtu čísel viz vstupní analýzu): 

 

Obrázek č. 2: Byty v SVL dle vlastníka nemovitosti 
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Obrázek č. 3: Velikost bytu domácností v SVL 

 
 

Obrázek č. 4: Domácnosti v SVL dle délky pobytu 

 
 

 

2.3.3 Oblast Bezpečnost 

Základní informace o bezpečnostních aspektech situace ve Slaném jsou shrnuty výše, pro úplnost 

nicméně připomeňme, že město Slaný je kriminalitou o něco méně postižené než jiné oblasti 

Středočeského kraje (po přepočtu trestných činů na obyvatele). Index kriminality je za rok 2014 za 

obvodní oddělení Slaný nižší cca o 10 %, než tomu bylo za rok 2013. Kriminalita má podle policie 

charakter spíše drobných trestných činů, drobné majetkové kriminality apod. Častější jsou krádeže 

aut a věcí z automobilů, řízení pod vlivem alkoholu. 

Činnost městské policie ve Slaném byla a je doplňována asistenty prevence kriminality z řad 

obyvatel SVL, s vazbami na tyto komunity a s jejich důvěrou. Strážník, resp. asistent kriminality 

s důvěrou obyvatel posiluje svůj respekt pro řešení situací související s udržováním veřejného 

pořádku, rušení nočního klidu apod. Místní Romové v roli asistentů se pohybovali v označených 
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uniformách v ulicích Slaného a měli působit právě především na místní Romy, aby ti nekonali aktivity 

proti veřejnému pořádku. 

Důležitým aspektem bezpečnostní situace ve Slaném jsou obavy obyvatel SVL z etnicky 

motivovaného násilí. Ačkoli zdejší neonacistická scéna je v současnosti v úpadku, vstupní analýzy 

poukázala na obavy značné části slánských Romů. 

 

Obrázek č. 5: Pocit bezpečí obyvatel SVL ve Slaném 

 
 

Tabulka č. 3: SWOT analýza pro oblast bezpečnost 

Silné stránky Slabé stránky 

- Spolupráce se sociálním odborem 
- Dohled 
- Spolupráce s městem 

- Personální nestálost 
- Finanční požadavky 
- Nedostatečné pracovní návyky 
- Nemotivující systém sociálních dávek 
- Exekuce na plat 
- Nedůvěra („práskání“) 

Příležitosti Hrozby 

- Využití preventivních aktivit NNO 
- Možnosti podpořit volnočasové aktivity 

dětí a mládeže ze SVL 
- Možnosti rozšíření APK 

- Absence nových pracovních míst 
- Nedostatek finančních prostředků na 

činnost APK 
- Zvyšující se počet SVL 
- Migrace a nezakořeněnost 

 

2.3.4 Oblast Vzdělávání 

Základní výčet vzdělávacích institucí působících ve Slaném je uveden výše (Kvalitativní charakteristiky 

lokality). Dvě běžné základní školy (ZŠ Komenského a ZŠ Na Hájích) a jedna ZŠ praktická a speciální (ZŠ 

Palackého) vzdělávají romské a sociálně znevýhodněné žáky bydlící v lokalitách. Obě běžné základní 

školy mají bohaté zkušenosti s inkluzivním vzděláváním žáků s různými vzdělávacími potřebami (žáků 

se specifickými poruchami učení, chování aj.) a v této oblasti se dále rozvíjejí. V praktické a speciální 

ZŠ Palackého dlouhodobě žáků ubývá. 
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Na ZŠ Palackého působí ve třídách čtyři asistenti pedagoga (2 AP asistují ve speciálních 

třídách, 1 AP asistuje ve 4. a 5. třídě ZŠ praktické – ZŠP). Škola nabízí tři kroužky, jejichž kapacita 

nebývá naplněna. Škola spolupracuje s lokální neziskovou organizací Romodrom o. p. s. na 

volnočasových aktivitách organizovaných pro děti v prostorách školy s cílem zapojit také rodinu. Žáci 

odcházejí na odborné učiliště – zejména na Integrovanou střední školu Slaný. Škola z nedostatku 

financí využívá aktivit, které jsou zdarma a nabízí je jiné vzdělávací instituce – např. vzdělávání žáky 

z ČVUT. Škola potřebuje školního psychologa, který by na škole působil dlouhodobě a pravidelně. 

ZŠ Komenského vytváří programy pro zdravotně znevýhodněné děti. V loňském školním roce 

škola otevřela dyslektický kroužek a vybrala dvě skupiny žáků na reedukaci. Škola měla 2 AP, kteří 

pracovali s pěti žáky. Škola se zapojila do projektu organizace Nová škola o. p. s. zaměřeného na práci 

se školním asistentem a jeho asistenci romským žákům při školní docházce (projekt běžel do prosince 

2014). Podle hodnocení znalostí žáků testy SCIO na škole studují nejen individuálně integrovaní žáci 

s SPU, ale také žáci nadaní. Někteří žáci se umístili mezi 10 % nejlepších žáků všech zapojených škol. 

Na škole studovalo cekem 478 žáků. Počet žáků, kteří odejdou v pátém ročníku na víceleté 

gymnázium, není vysoký (naposledy 3 žáci). Celkem 8 žáků odešlo po ukončení povinné školní 

docházky v nižším, než devátém ročníku. Neomluvené absence nejsou na škole výrazným 

problémem. Některé případy neomluvené absence škola hlásila sociálnímu odboru Slaný. 

Na ZŠ Politických vězňů (Na Hájích) vyučují podle RVP ZV. Škola má jednoho asistenta 

pedagoga na prvním stupni. Každoročně vzdělávají cca 20 žáků s SPU. Na škole jsou vzděláváni také 

cizinci. V minulém školním roce pouze ve 2. a 7. třídě propadli více jak dva žáci z ročníku. Škola se 

zapojuje do preventivních programů a projektů (v oblasti preventivních aktivit metodička prevence 

zajistila cca 2 akce na každý měsíc školního roku), využila nabídky organizace Člověk v tísni o. p. s. 

a Univerzity Palackého v Olomouci a celkem 26 členů pedagogického sboru se proškolilo v oblasti 

práce s žáky s SPU. Dále se 24 učitelů účastnilo školení na aktivizující metody ve výuce a 2 učitelé 

prošli školením na projektové vyučování pro nadané žáky. Škola se zapojila i do projektu organizace 

Nové školy o. p. s. Brána ke vzdělání – školní čtenářské kluby. Čtenářský klub je zaměřen zejména na 

práci s dětmi pocházejícími z málo podnětného prostředí s nějakou specifickou poruchou učení. Škola 

nabízí zdarma výuku češtiny pro cizince. V rámci projektu hrazeného z prostředků MŠMT škola získala 

do prosince 2014 školního psychologa. Management školy má dlouhodobé zkušenosti s výukou 

romských a sociálně znevýhodněných žáků, škola se potýká s problémy v kolektivu žáků (třídní 

kolektiv žáků se obměňuje zejména s příchodem a odchodem obyvatel tzv. Luky, tj. ubytovna v ulici 

Pražská). Jde zejména o začínající projevy šikany, záškoláctví aj. 

 

 

Tabulka č. 4: SWOT analýza pro oblast vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

- Máme vzdělávací instituce 
- Vzdělání pedagogů na úrovni 
- Neformální instituce (sport, volnočasové) 
- DDM 
- Město má zázemí pro vyžití rodin (sport, 

divadlo, hvězdárna, knihovna, muzeum) 
- Není zde žádná „romská“ škola 
- Máme SAS – pracuje s rodinou 
- Méně dětí na ZŠ 
- Máme celý systém vzdělávání (mimo VŠ) 

- Nedostatek klinických psychologů 
- Nedostatek logopedů 
- Školní psychologové jen z projektů 
- Nedostatečné služby PPP 
- Chybí NZDM 
- Skryté záškoláctví 
- Málo doučování 
- Docházka dětí do MŠ, finanční bariéry 
- Malá kapacita MŠ 
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- Dobrá spolupráce škol mezi sebou 

Příležitosti Hrozby 

- Dotační tituly 
- Know-how NNO 
- Možnost propagace aktivit pro děti a mládež 

v místních médiích 
- Možnost navázat na stávající služby 

- Vznik nových SVL 
- Migrace 
- Nedostatečné personální kapacity 
- Nedostatek peněz na rozšiřování a udržení 

služeb 

 

2.3.5 Oblast Zaměstnanost 

Jak je popsáno výše, nezaměstnanost ve Slaném je v rámci Středočeského kraje nadprůměrná, 

nicméně o něco nižší než v blízkém Kladně. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit představují asi 

24,2 % všech nezaměstnaných osob registrovaných na úřadě práce (ačkoli celkově tvoří obyvatelé 

SVL jen asi 3 – 3,5 % slánské populace). Průměrná délka jejich registrace na ÚP činí necelé tři roky. 

Na jedno volné pracovní místo ve Slaném připadlo na konci ledna 2015 přibližně 6 uchazečů 

o zaměstnání. Dle údajů Českého statistického úřadu vyjíždělo k 26. 3. 2011 2534 osob do zaměstnání 

mimo obec, z toho 1546 do Prahy a 432 do Kladna. Tato čísla zahrnují OSVČ i zaměstnance. Z celkem 

2027 zaměstnanců jich 1703 denně vyjíždělo do zaměstnání mimo obec. Více osob ale za prací do 

Slaného dojíždělo. Mezi dojíždějícími lidmi bylo z celkového počtu 3240 lidí 2494 zaměstnanců. 

Nejčastěji jsou to obyvatelé Kladna (348), Zlonic (225) a Prahy (131). 

V lokalitě nepůsobí žádný sociální podnik. Technické služby Slaný, zajišťující údržbu zeleně 

a další s tím související činnosti, jsou podnikem s padesátiprocentní majetkovou účastí obce. 

Spolupráce města s podnikem vedoucí k propojení její činnosti s cíleným zvyšováním zaměstnanosti 

sociálně vyloučených obyvatel města představuje značný nevyužitý potenciál. 

Ze vstupní analýzy vyplývá, že v poslední době ubývá příležitostí vydělat si tzv. „na černo“. 

Naprostá většina nezaměstnaných obyvatel lokalit hledá legální zaměstnání. Někteří obyvatelé SVL 

mají pravděpodobně příjmy z kriminální činnosti 

 

Tabulka č. 5: SWOT analýza pro oblast zaměstnanost 

Silné stránky Slabé stránky 

- (1) ORP Slaný je na tom lépe než Kladno 
- (1) Amazon – linka BUS 
- (1) Romské firmy v Kladně 
- (1) Menší anonymita 
- (2) Lego Kladno – přijímají 
- (3) Malé firmy využívají APZ 
- (3) NNO – pomoc s životopisy, přípravou na 

pohovor, kontakt se zaměstnavatelem 
- (8) část dob evidence jde na důchod 
- (10) ÚP platí za klienty zdravotní pojištění 
- Máme ve Slaném romskou firmu 
- 5 Romů v TS Slaný 
- Kaufland Slaný 

- (1) TS mají zaměstnance z Kladna 
- (1) není úplně ideální komunikace a 

spolupráce (ÚP, OSV, NNO) 
- (2) chybí motivace 
- (2) nízká kvalifikace 
- (3) práce na černo 
- (3) nevyužívání APZ ve Slaném 
- (4) chybí jim praxe 
- (4) zadlužení 
- (4) diskriminace 
- (7) málo zaměstnavatelů 
- Omezený druh výroby (strojírenství) 
- Agenturní zaměstnávání 
- Úbytek pracovních míst (už se nehlásí na ÚP 

a obecně mizí) 
- Povolení nekolidujícího zaměstnávání – krytí 

práce na černo 
- Zaměstnávání seniorů 
- Absolventi na ÚP i po ZŠ 



 

19 
 

- Špatně zvolené kvalifikace 
- Dlouhodobá nezaměstnanost 
- nepřiměřené finanční požadavky uchazečů o 

zaměstnání 
- Slaný je noclehárna Prahy - chybí vztah 

k místu 
- migrace – ubytovny 
- ÚP nemá kapacity na hlubší práci s klientem 
- chybí probační a mediační služba 
- ÚP se přestěhoval na periferii 
- klienti se neorientují v systému, který se 

často mění 
- nižší znalost fungování ÚP po transformaci 

ÚP 
- Pracovní podmínky v některých firmách 

Příležitosti Hrozby 

- (1) 10 % nezaměstnaných ve veřejných 
zakázkách 

- (1) dotace 
- (2) APZ prostředky 
- (4) sociální podmínky 
- Církevní restituce 
- NNO – práce s nezaměstnanými 
- Komunikace – informovanost 

- (1) odchod firem 
- (3) vznik nových soc. vyloučených lokalit 
- Zdražení jízdného 
- Migrace 
- Ubytovny 
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2.4 Očekávaná změna 

 

2.4.1 Oblasti Rodina a Bydlení 

S ohledem na institucionální kapacity pro realizaci projektů ve Slaném jsme vytipovali okruhy 

problémů, v nichž je reálné dosáhnout zlepšení. Pro oblast Rodina se jedná především o počet a míru 

využívání sociálních služeb (terénní práce, sociálně aktivizační služba, sociální rehabilitace) včetně 

fakultativních služeb a o počet objektů pro poskytování sociálních služeb souvisejících s bydlením. 

Pozitivní nárůst v těchto oblastech může sekundárně ovlivnit i další charakteristiky, jako je počet 

případů na pracovníka OSPOD či počet příjemců sociálních dávek. 

S ohledem na potřeby cílové skupiny dojde k rozšíření stávající nabídky sociálních služeb 

o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (s kapacitou 20 dětí) a o pracovní poradenství a další 

podpůrné služby pro dlouhodobě nezaměstnané (kapacita 3 osoby). Souběžně s tím bude zvýšena 

kapacita stávajících sociálních služeb na území města Slaný. Kapacita terénní práce a sociálně 

aktivizační služby bude zvýšena o třetinu, kapacita sociální rehabilitace o dvě třetiny. To by společně 

s nedávným rozšířením kapacit POOLP mělo přibližně pokrýt podstav odhadovaný pracovníky OSPOD. 

Ti jsou v tuto chvíli přetížení (na jednoho připadá 80 rodin). 

V současnosti zcela chybí systém sociálního bydlení. Město provozuje pouze ubytovnu 

Mexiko v Ouvalově ulici, která je v nevyhovujícím stavu. Po realizaci SPSZ bude město disponovat 

krizovou místností pro osoby bez domova, 36 sociálními byty prvního stupně, návazným sociálním 

bydlením s kapacitou do deseti bytů a azylovým bydlením rovněž s kapacitou do deseti bytů. Tento 

systém nabídne zlepšení bytové situace 150 – 170 osobám, a tedy dokáže pokrýt téměř třetinu cílové 

skupiny. Navíc bude město usilovat o průběžný návrat rodin využívajících tyto služby na volný trh 

s bydlením, tudíž bude možné kapacitu využít postupně větší částí cílové populace. 

 

2.4.2 Oblast Bezpečnost 

V oblasti Bezpečnost je možné v rámci SPSZ dosáhnout především navýšení počtu preventivních 

programů a jejich kapacit. Nejvýraznějším prvkem bude udržení a navýšení počtu asistentů prevence 

kriminality, vedle nich se ale budou realizovat i další projekty zaměřené především na děti a mládež. 

V tomto ohledu počítáme jednak se zkvalitněním podmínek pro trávení volného času 

a s intenzivnějším vzděláváním o důsledcích protiprávního jednání. Počítáme též s investicemi do 

vybavení městské policie. 

Počet asistentů prevence kriminality se zvedne ze dvou na čtyři, čímž se zvýší kapacita tak, 

aby lépe odpovídala existenci celkem sedmi vyloučených lokalit. Souběžně s nimi bude zřízena 

i funkce domovníka v dnešní ubytovně Mexiko v Ouvalově ulici, která se v budoucnu přemění na 

sociální byty. Souběžně s tím se zefektivní práce městské policie – bude doplněno technické zázemí 

v podobě mobilních kamerových bodů a dronu s termovizí. 

2.4.3 Oblast Vzdělávání 

V oblasti vzdělávání usiluje SPSZ o proinkluzivně nastavené prostředí v mateřských i základních 

školách. Současné činnosti NNO v oblasti neformálního vzdělávání dětí ze SVL budou doplněny 

takovými opatřeními, které zvýší absorpční schopnosti MŠ a ZŠ, které budou připraveny 

spolupracovat s NNO na začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ze SVL do kolektivů 

v rámci svých tříd. Souběžně s opatřeními na školách bude fungovat osvěta mezi rodiči žáků ze SVL, 

která bude kladně působit na jejich povědomí o potřebě vzdělání jejich dětí. Sekundárně tak město 
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spolu s dalšími aktéry dokáže alespoň v části případů předcházet předčasným ukončením školní 

docházky či záškoláctví. 

Na úrovni mateřských škol dojde jednak k investici do stavebních úprav tak, aby se zvětšila 

kapacita slánských mateřských škol alespoň o jednu třídu. Vybrané mateřské školy budou též 

spolupracovat s místně působícími NNO na zajištění podpůrných opatření pro děti ze SVL. Služby 

poskytované v rámci takovéto spolupráce by měli pokrýt potřeby většiny dětí ze SVL ve věku do šesti 

let. 

Na základních školách se rovněž počítá s investicemi do infrastruktury (rozšíření celkem o 9 

učeben včetně odborných), v ZŠ Na Hájích bude zrekonstruován a upraven sportovní areál. Vedle 

toho bude zajištěna možnost mimoškolní přípravy pro žáky se špatným sociálním zázemím. Zvýší se 

i kvalita personálního zajištění vzdělávání žáků ze SVL, a to prostřednictvím DVPP. Personál slánských 

ZŠ bude doplněn speciálním pedagogem, školy budou spolupracovat s OSPOD a intenzivněji se 

věnovat práci s rodiči dětí ze SVL. I na úrovni ZŠ se počítá se spoluprací s NNO (doučování). 

 

2.4.4 Oblast Zaměstnanost 

V oblasti zaměstnanosti se zlepší především dostupnost „měkkých služeb“ (pracovní poradenství, 

vzdělávání), které budou nutně doplněny efektivnějším využíváním potenciálu města a dalších 

veřejných institucí coby zaměstnavatelů. Město bude nabízet lidem, kteří projdou pracovním 

poradenstvím/rekvalifikací apod. práci prostřednictvím zaměstnávání v městských podnicích 

prostřednictvím VPP. Za tímto účelem město vytvoří minimálně 10 míst VPP. Město též podpoří vznik 

systému, který umožní spolupráci zaměstnavatelů a místního učiliště, ve spolupráci s učilištěm též 

umožní dlouhodobě nezaměstnaným rozšiřování jejich kvalifikace. Navíc vytvoří systém, který umožní 

vyhledávat spolehlivé zaměstnance z řad SVL a pomůže s jejich zaměstnáváním na otevřeném 

pracovním trhu. 

V současnosti je na ÚP evidováno zhruba 200 lidí ze SVL. Tj. více než polovina dospělé 

populace SVL. Pokud bychom navíc připočítali i ty nezaměstnané, kteří z různých důvodů v evidenci 

nejsou (např. protože byli ze sankčních důvodů vyškrtnuti), dojdeme k výrazně vyššímu číslu. Kapacita 

plánovaných projektů dokáže zajistit nějakou úroveň podpory zhruba polovině osob evidovaných na 

ÚP, podporu přesahující rozměry bagatelní podpory získá v rámci „měkkých služeb“ deset lidí. 
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3. Návrhová část 
 

Tabulka č. 6: Přehled cílů SPSZ Slaný 

Oblast RODINA:   

1 Priorita: Udržovat, rozvíjet a vytvářet nové sociální služby a komunitní aktivity pro 
obyvatele SVL ve Slaném, které budou pomáhat řešit problémy obyvatel 
sociálně vyloučených lokalit (SVL) a jejich okolí. 

1.1 Obecný cíl: Cílem je od roku 2016 navýšit počet terénních pracovníků na 5,25 úvazku 
a tím pokrýt nejen potřebu Slaného, ale také okolních obcí (např. Zlonice, 
Bakov, Želenice, Klobuky, Velvarsko, Kobylníky, Kokovice, Zvoleněves). 

1.1.1 Specifický cíl: Cílem je od roku 2016 získat a udržet okamžitou kapacitu 4 terénní 
pracovníky na území města Slaný. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.1.2 Specifický cíl: Cílem je od roku 2016 získat a udržet okamžitou kapacitu 1,25 terénních 
pracovníků na území regionu Slánska (Zlonice, Bakov, Želenice, Klobuky, 
Velvarsko, Kobylníky, Kokovice, Zvoleněves). Tato služba bude financována 
z prostředků získaných v rámci MAS. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.2 Obecný cíl: Cílem je vytvořit materiálně technické zajištění výkonu terénní práce (TP a 
SAS) v celém regionu Slánska (osobní auta, případně mobilní kancelář – 
dodávka). 

1.2.1 Specifický cíl: Cílem je od roku 2017 pořízení dodávky s mobilní kanceláří, která zvýší 
dostupnost terénních služeb v regionu Slánska. 

 Garant: město Termín: 2017 

1.3 Obecný cíl: Cílem je mít ve Slaném sociálně aktivizační službu (SAS) zajištěnou šesti 
pracovníky s terénní i ambulantní formou zaměřenu na spolupráci 
s OSPOD a s doprovodnými aktivitami typu doučování, výlety, příměstské 
tábory, akce pro náctileté. 

1.3.1 Specifický cíl: Cílem je od roku 2016 získat a udržet 4 pracovníky SAS na území města 
Slaný. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.3.2 Specifický cíl: Cílem je od roku 2016 získat a udržet 2 pracovníky SAS na území regionu 
Slánska (Zlonice, Bakov, Želenice, Klobuky, Velvarsko, Kobylníky, Kokovice, 
Zvoleněves). 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.3.3 Specifický cíl: Cílem je od roku 2016 zajistit v souvislosti se SAS odpovídající kapacitu 
doprovodných aktivit (doučování, výlety, příměstské tábory). 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.4 Obecný cíl: Cílem je od roku 2016 zajistit a udržet na území města Slaný 3 pracovníky 
sociální rehabilitace. 

1.5 Obecný cíl: Cílem je vytvořit systém služeb pro děti a mládež ze SVL, které jim umožní 
bezpečné a smysluplné trávení volného času. V první řadě se jedná o 
NZDM (pro mladší i starší děti), dále též o návazné volnočasové aktivity. 

1.5.1 Specifický cíl: Cílem je do roku 2017 vytvořit NZDM pro děti na 2. stupni ZŠ s kapacitou 
20 dětí 10 – 15 let. 

 Garant: NNO Termín: 2017 

1.6 Obecný cíl: Cílem je vznik volnočasových aktivit pro děti ze SVL jako např. tábory, 
výlety, vaření, sport. Součástí budou jednou za měsíc i akce určené pro děti 
i jejich rodiče. Samotné aktivity pro děti bude možné navštěvovat 2x 
týdně. Celkově se bude jednat o dva kroužky pro starší děti, dva pro mladší 
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a jeden kroužek pro rodiče s dětmi. Celková kapacita služby bude do 40 
dětí a 10 rodičů. Součástí kroužků budou i výjezdy, exkurze tábory. Kroužky 
budou koncipovány tak, aby se jejich účastníci mohli zapojovat do akcí 
majoritních kroužků (DDM, školy atd). 

2 Priorita Pomoc lidem, kteří ztrácí bydlení, jsou ztrátou ohrožení, anebo žijí ve 
špatných podmínkách ve městě Slaném, a to zejména vytvořením 
systému sociálního bydlení pro různé cílové skupiny. 

2.1 Obecný cíl: Cílem je vytvořit v prostorách města azylový dům (AD) pro matky s dětmi 
s kapacitou do 10 bytů. 

2.1.1 Specifický cíl: Cílem je rekonstrukce prostor v městem vlastněné nemovitosti pro AD 
s kapacitou do deseti bytů. 

 Garant: město Termín: 2018 

2.1.2 Specifický cíl: Cílem je finanční zajištění provozních nákladů a služeb spojených s AD 
formou dotace ze Středočeského kraje. 

 Garant: město Termín: 2018 

2.2 Obecný cíl: Cílem je vytvořit do roku 2018 systém sociálního bydlení, který bude 
pokrývat všechny stupně bydlení (od krizové místnosti až po návazné 
bydlení, které bude předstupněm pro návrat na volný trh s bydlením). 

2.2.1 Specifický cíl: Cílem je vytvořit v prostorách ubytovny v Ouvalově ulici krizovou místnost 
pro maximálně 10 osob (0 sekce) určenou pro ubytování lidí v krizové 
situaci. 

 Garant: město Termín: 2018 

2.2.2 Specifický cíl: Cílem je vytvořit z ubytovny v Ouvalově ulici sociální bydlení prvního 
stupně s kapacitou 36 bytů, které bude zajišťovat skromné, ale důstojné 
bydlení pro osoby v sociální nouzi (sekce 1 a 2). 

 Garant: město Termín: 2018 

2.2.3 Specifický cíl: Cílem je vytvořit do roku 2018 návazné bydlení na sociální ubytování ve 
standartním bytovém fondu s kapacitou do 10 bytů. 

 Garant: město Termín: 2018 

 

Oblast 
ZAMĚSTNANOST: 

  

1 Priorita: Zajistit systém individuálních služeb (poradenství a vzdělávání), které by 
napomohly vrátit klienty na trh práce a do běžného života. Jedná se o 
odstraňování bariér (dluhy, motivace, kvalifikace, diskriminace). 

1.1 Obecný cíl: Cílem je realizovat komplex „měkkých“ služeb, které povedou k lepšímu 
přístupu osob se ztíženým přístupem na trh práce. 

1.1.1 Specifický cíl: Od roku 2016 budeme realizovat projekt zaměřený na vyhledávání, 
aktivitzaci a motivování osob se ztíženým přístupem na trh práce. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.2 Obecný cíl: Cílem je mít ve městě vytvořený systém využívání APZ pro zaměstnávání 
občanů. Zejména VPP, SUPM. 

2 Priorita Zajistit ve Slaném lepší využívání nástrojů APZ, s cílem zlepšit šance osob 
obtížně umístitelných na trh práce. 

2.1 Obecný cíl: Cílem je zajistit v rámci městských podniků alespoň 10 míst VPP. 

2.2 Obecný cíl: Cílem je zajistit efektivní komunikaci mezi institucemi, která povede k lepší 
koordinaci využívání VPP a dalších nástrojů APZ. 
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Oblast VZDĚLÁVÁNÍ:   

1 Priorita: Začlenit co nejvíce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do 
hlavního vzdělávacího proudu a udržet je tam.  

1.1 Obecný cíl: V oblasti předškolního vzdělávání je cílem zajistit kvalitní předškolní 
vzdělávání pro děti ze SVL, které je připraví na úspěšný vstup do běžné 
mateřské školy, případně do základní školy v hlavním vzdělávacím proudu. 

1.1.1 Specifický cíl: Cílem je do roku 2016 zřídit předškolní zařízení zaměřené na přípravu dětí 
ze SVL na vstup do přípravných ročníků a základních škol. Kapacita zařízení 
bude 15 dětí. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.1.2 Specifický cíl: Cílem bude funkční systém přechodu dětí z neformálního zařízení do 
mateřských škol doprovázený zvýšením schopnosti mateřských škol 
přijmout děti ze SVL a úspěšně s nimi pracovat. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.1.3 Specifický cíl: Cílem je zajistit odpovídající kapacity a kvalitu míst v mateřských školách a 
potřebné investice do MŠ. 

 Garant: město Termín: 2018 

1.2 Obecný cíl: Obecným cílem je zajistit na základních školách ve Slaném vyrovnávací 
opatření odpovídající potřebám žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a to zejména zajištěním odborného personálu. 

1.2.1 Specifický cíl: Cílem je zajistit pro školy ZŠ Komenského a 3. ZŠ školního psychologa pro 
práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, pro každou ze škol na 
poloviční úvazek. 

 Garant: NNO Termín: 2016 

1.2.2 Specifický cíl: Cílem je pro ZŠ Na Hájích zajistit speciálního pedagoga (ve výši jednoho 
úvazku). 

 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.2.3 Specifický cíl: Cílem je pro ZŠ Komenského a 3. ZŠ zajistit asistenty pedagoga ve výši 4 
úvazků (2 pro ZŠ Komenského a 2 pro 3. ZŠ). 

 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.2.4 Specifický cíl: Cílem je pro ZŠ Komenského zajistit lektora mimoškolní přípravy. 
 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.3 Obecný cíl: Obecným cílem je zajistit na základních školách ve Slaném potřebnou 
nabídku doprovodných aktivit, které posílí spolupráci škol s rodinami a 
dětem ze SVL umožní dostatečné podmínky na přípravu na výuku a 
smysluplné trávení volného času. 

1.3.1 Specifický cíl: Cílem je na všech ZŠ zajistit mimoškolní přípravu na výuku umožňující 
dětem s nedostatečným zázemím plnit řádně školní povinnosti. 

 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.3.2 Specifický cíl: Cílem je na ZŠ Na Hájích zajistit mimoškolní volnočasové aktivity, 
sportovní a další kroužky, které budou dostupné žákům se špatným 
sociálním zázemím. 

 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.3.3 Specifický cíl: Cílem je na ZŠ Komenského zřídit školní klub. 
 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.3.4 Specifický cíl: Cílem je vytvořit na ZŠ Na Hájích a 3. ZŠ systém intenzivní spolupráce 
s rodiči, ve kterém budou rodiče motivováni spolupracovat se školou na 
řešení konkrétních potíží svých dětí (společné doučování apod.) 

 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.3.5 Specifický cíl: Cílem je na všech ZŠ zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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odpovídající aktuálním potřebám pedagogů tak, aby se zlepšila efektivita 
práce s dětmi ze specifickými vzdělávacími potřebami. 

 Garant: ZŠ Termín: 2016 

1.4 Obecný cíl: Obecným cílem je zlepšit technické vybavení základních škol ve Slaném a 
posílit jejich infrastrukturu tak, aby mohly poskytovat kvalitní vzdělání 
všem typům žáků bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí. 

1.4.1 Specifický cíl: Cílem je vybudování a vybavení dvou odborných učeben, tří běžných 
učeben a rekonstrukce počítačových učeben a dílen v ZŠ Na Hájích. 

 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.2 Specifický cíl: Cílem je dokončení sportovního areálu v ZŠ Na Hájích. 
 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.3 Specifický cíl: Cílem je modernizace školní počítačové sítě v ZŠ Na Hájích. 
 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.4 Specifický cíl: Cílem je rozšíření kapacity ZŠ Na Hájích stavební úpravou podkroví. 
 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.5 Specifický cíl: Cílem je rozšíření kapacity ZŠ Komenského tak, aby výuka mohla probíhat 
v jedné budově - přístavba do dvora. To zahrnuje vybavení nově vzniklých 
prostor pro pedagogický personál (sborovna, kabinet pro výchovnou 
poradkyni a psychologa a kabinet pro asistenty pedagoga) a úpravu 
školního dvora a jeho doplnění hracími prvky. 

 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.6 Specifický cíl: Cílem je vybudování a vybavení chemické laboratoře, počítačové učebny, 
jazykové učebny a ateliéru výtvarné výchovy v ZŠ Komenského. 

 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.7 Specifický cíl: Cílem je na ZŠ Komenského rozšířit školní družinu tak, aby vyhovovala 
kapacitním potřebám školy. 

 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.8 Specifický cíl: Cílem je zajistit vnitřní konektivitu ZŠ Komenského – internetová síť. 
 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.9 Specifický cíl: Cílem je zřízení a vybavení odborných učeben (4 učebny - fyzika, chemie, 
přírodopis, hudebna) v 3. ZŠ. 

 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.4.10 Specifický cíl: Cílem je vybudování výtahu zajišťujícího bezbariérovost v 3. ZŠ. 
 Garant: ZŠ Termín: 2018 

1.5 Obecný cíl: Cílem je vytvořit systém, který začlení děti ze SVL do základních škol 
hlavního proudu a bude je zde schopen udržet.  

1.5.1 Specifický cíl: Cílem je vytvořit platformu pro spolupráci základních škol s 
nevládními neziskovými organizacemi (NNO), díky které bude možné 
zajistit školám potřebnou podporu NNO se zkušenostmi s dětmi ze SVL. 

 Garant: město Termín: 2016 

2 Priorita Zajistit optimální kapacity PPP přímo pro Slaný tak, aby se odstranila 
bariéra v podobě dojíždění do jiného města a dlouhé čekací doby na 
vyšetření dětí (2-3x týdně ve Slaném). 

 

Oblast BEZPEČNOST:   

1 Priorita: Zajistit prevenci kriminality v souvislosti s existencí SVL ve městě Slaném. 

1.1 Obecný cíl: Cílem je zajistit od roku 2016 pokračování fungování Asistentů prevence 
kriminality a jejich kapacitní rozšíření ze dvou na čtyři úvazky. 

1.2 Obecný cíl: Cílem je zajistit adekvátní prostředí pro bezpečné trávení volného času 
ve městě a zejména v okolí ubytovny v Ouvalově ulici (hřiště, posezení). 
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1.3 Obecný cíl: Clem je realizovat systém seminářů na téma právo, trestní zodpovědnost 
včetně exkurzí do některých institucí (MP, PČR, HZS, věznice) pro děti 
ohrožené kriminogenním prostředím. 

1.4 Obecný cíl: Cílem je zřídit pracovní místo domovníka, který bude napomáhat 
udržování pořádku v nově vzniklých sociálních bytech v Ouvalově ulici 
a v jejich okolí. 

2 Priorita Posílit možnosti městské policie a dalších orgánů při vymáhání práva v SVL. 

2.1 Obecný cíl: Cílem je podpořit práci MP, zejména formou investic do mobilních 
kamerových bodů, včetně dronu s termokamerou pro monitoring 
problémových míst ve městě. 

2.2 Obecný cíl: Cílem je zajistit pravidelné kontroly problémových ubytoven s využitím 
formy tzv. součinnostních akcí. 
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4. Indikátorová soustava 

 

Tabulka č. 7: Indikátory projektů financovaných z OP Z 

OPZ 2.1.1 Indikátory výstupu Indikátor výsledku 

Cíl 
Zkrácený 
název 

Celkový počet 
účastníků 
(účastníci) 

Kapacita 
podpořených 
služeb (místa) 

Nové nebo 
inovované 
sociální služby 
týkající se 
bydlení (služby) 

Využívání 
podpořených 
služeb (osoby) 

R 1.1.1 
Terénní 
práce 20 3 0 180 

R 1.3.1 

Sociálně 
aktivizační 
služba 40 3  0 200 

R 1.4 
Sociální 
rehabilitace 30 3 1 50 

R 1.5.2 NZDM 15+ 25 20 0 80 

Z 1.1 
Pracovní 
poradenství 10 3 0  20 

B 1.1 

Asistenti 
prevence 
kriminality  - - - - 

CELKEM  125 32 1 
  

Tabulka č. 8: Indikátory projektů financovaných z OP VVV 

OP VVV 3.3 Indikátory výstupu 

Cíl Zkrácený název Celkový počet úvazků Počet zapojených škol 

V 1.1.1 Předškolní zařízení - 1 

V 1.2.1 Školní psycholog 1 2 

V 1.2.2 Speciální pedagog 1 1 

V 1.2.3 Asistenti pedagoga 4 2 

V 1.2.4 Lektor mimoškolní přípravy 1 1 

V 1.3.1 Mimoškolní příprava  - 3 

V 1.3.2 
Mimoškolní volnočasové 
aktivity - 1 

V 1.3.3 Školní klub - 1 

V 1.3.4 Práce s rodiči - 2 

V 1.3.5 DVPP - 3 

1.5.1 Spolupráce NNO a ZŠ - 1 

CELKEM  7 - 
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Tabulka č. 9: Indikátory projektů financovaných z IROP 9A 

IROP 9A Indikátory výstupu Indikátor výsledku 

Cíl Zkrácený název 
Počet uživatelů 
služeb Počet bytů 

Využívání podpořených 
služeb (osoby) 

R 1.2.1 Mobilní kancelář 8 000 – obyvatelé SVL - - 

R 2.1.1 Azylové bydlení 20 8  18 

R 2.2.2 Sociální bydlení 115 36 100 

R 2.2.3 Návazné bydlení 25 8 20 

CELKEM 160 52 138 

 

Tabulka č. 9: Indikátory projektů financovaných z IROP 10 

IROP 10 Indikátory výstupu 

Cíl Zkrácený název 

Počet 
vybavených 
učeben/dalších 
prostor 

Počet aktivit 
zaměřených na 
zlepšení 
infrastruktury 

Počet stavebně 
upravených objektů 

V 1.1.3 Rozšíření MŠ - - 1 

V 1.4.1 ZŠ Na Hájích - učebny 5 - - 

V 1.4.2 ZŠ Na Hájích - sportoviště 1 - - 

V 1.4.3 ZŠ Na Hájích - internet - 1 - 

V 1.4.4 ZŠ Na Hájích - podkroví - - 1  

V 1.4.5 ZŠ Komensk. - rozšíření - - 1 

V 1.4.6 ZŠ Komensk. - učebny 4 - - 

V 1.4.7 ZŠ Komensk. - družina 1 - - 

V 1.4.8 ZŠ Komensk. - internet - 1 - 

V 1.4.9 3. ZŠ - učebny 4 - - 

V 1.4.10 3. ZŠ - výtah - 1 - 

CELKEM 15 3 3 
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5. Implementační část 
 

5.1 Řídící a realizační struktury SPSZ 

(odpovědnosti, pravomoci, kapacity) 

 
Role manažera SPSZ 
Funkci manažera SPSZ vykonává v současnosti ve Slaném Igor Dvořák, DiS., který má souběžně 
s tímto na starosti agendu prevence kriminality. Manažer je v součinnosti s lokálním konzultantem 
zodpovědný za přípravu projektových záměrů, spolupracuje s partnery, kteří jsou žadateli dotací 
z operačních programů, pomáhá jim s přípravou projektů a následně s jejich administrací. Opět 
v součinnosti s lokálním konzultantem dohlíží na plnění SPSZ, je schopen vést skupiny Lokálního 
partnerství, průběžně evaluuje SPSZ. Po skončení procesu LP ze strany Agentury, přebírá tuto činnost 
na základě předem připravené exit strategie. 
Lokální konzultant 
Je pracovníkem Agentury, který organizuje chod lokálního partnerství, zajišťuje facilitaci v rámci 
jednání pracovních skupin a LP, je zodpovědný za tvorbu strategických dokumentů LP a tvorbu tzv. 
exit strategie 
Role lokálního partnerství 
Lokální partnerství (LP) se nadále schází v průběhu platnosti plánu minimálně do roku 2017 pod 
vedením lokálního konzultanta Agentury. Nadále bude zachována jeho organizační struktura dle 
tematických oblastí. V rámci jednotlivých pracovních skupin bude průběžně evaluován SPSZ a také 
aktualizován dle nově definovaných potřeb a možností směrem k novým opatřením, cílům 
a prioritám. Zároveň slouží jako platforma pro setkávání, sdílení zkušeností a poznatků a řešení 
aktuálních problémů mezi zúčastněnými aktéry sociálního začleňování a subjekty v rámci jednotlivých 
tematických a tedy i odborných oblastí. Může zastupovat například komunitní plánování či vzdělávací 
platformy.  
Role dalších aktérů (žadatelé apod.) 
Žadatelé jsou členy LP, přinášejí své náměty a návrhy, spolupodílejí se na tvorbě a implementaci 
strategie a také na její evaluaci. Především s největší pravděpodobností realizují jednotlivá opatření 
a referují o nich v rámci pracovních skupin LP. 
 

5.2 Monitorování a hodnocení plnění strategie 

Strategický plán je řízen, koordinován, aktualizován a evaluován v rámci výše popsaných procesů 

Lokálního partnerství a při zachování rolí jeho aktérů a nástrojů. SPSZ podléhá průběžné evaluaci, 

k jejíž finalizaci by mělo dojít vždy po každém roce jeho platnosti a následně po skončení jeho 

platnosti je evaluován finálně. Při tomto procesu by mělo dojít k doplnění stavu plnění návrhové části 

či zdůvodnění případného neplnění. Při průběžných evaluacích dochází také k aktualizaci jeho 

návrhových částí o nové poznatky a potřeby. Výsledky budou vždy prezentovány na jednání Lokálního 

partnerství a následně komunikovány směrem k vedení města Slaného.  
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Přílohy SPSZ (návrhová část) 
 

Celkový rozpočet SPSZ 

 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Částka celkem (Kč) Finanční zdroj 

R 1 1.1 1.1.1  9 385 000 OP Z 

   1.1.2  3 500 000 MAS (OP Z) 

  1.2 1.2.1  1 250 000 IROP 

  1.3 1.3.1  9 582 000 OP Z 

   1.3.2  4 200 000 MAS (OP Z) 

   1.3.3  -  

  1.4   7 611 000 OP Z 

  1.5 1.5.1  6 000 000 SČ kraj 

  1.6   -  

 2 2.1 2.1.1  10 000 000 IROP 

   2.1.2  7 000 000 SČ kraj 

  2.2 2.2.1  -  

   2.2.2  25 000 000 IROP 

   2.2.3  25 000 000 IROP 

Z 1 1.1 1.1.1  5 780 014 OP Z 

  1.2   -  

 2 2.1   -  

  2.2   -  

V 1 1.1 1.1.1  3 290 480 OP VVV 

   1.1.2  -  

   1.1.3  11 000 000 IROP 

  1.2 1.2.1  1 020 000 OP VVV 

   1.2.2  900 000 OP VVV 

   1.2.3  2 600 000 OP VVV 

   1.2.4  800 000 OP VVV 

  1.3 1.3.1  450 000 OP VVV 

   1.3.2  450 000 OP VVV 

   1.3.3  3 000 000 OP VVV 

   1.3.4  -  

   1.3.5  500 000 OP VVV 

  1.4 1.4.1  10 000 000 IROP 

   1.4.2  1 500 000 IROP 

   1.4.3  800 000 IROP 

   1.4.4  15 000 000 IROP 

   1.4.5  25 000 000 IROP 

   1.4.6  8 000 000 IROP 

   1.4.7  16 000 000 IROP 

   1.4.8  500 000 IROP 

   1.4.9  8 000 000 IROP 

   1.4.10  2 500 000 IROP 

  1.5 1.5.1  1 194 842 OP VVV 
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 2    -  

Bezp. 1 1.1   4 768 800 OPZ 

  1.2   -  

  1.3   -  

  1.4   -  

 2 2.1   -  

  2.2   -  

SPSZ celkem: 231 582 136 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 37 126 814  

   2.1.2 0  
      37 126 814 

ESF OP VVV 3 3.3 3.3.1  14 205 322 

EFRR IROP 2 9A 2.1 61 250 000  

  9C 2.2 0  

  10 2.4 98 300 000 159 550 000 

KPSVL celkem:  210 882 136 Kč 

 

 

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

 
SPSZ 

Operační program  

Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Specifický cíl 

RODINA 
 
 
ZAMĚS. 
BEZPEČ. 

1 
 
 
1 
1 

1.1 
1.3 
1.4 
1.1 
1.1 

1.1.1 
1.3.1 
 
1.1.1 
 

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

9 385 000 
9 582 000 
7 611 000 
5 780 014 
4 768 800 

     2.1.2: Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 

   

     OPZ celkem: 37 126 814 
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3) 

 
SPSZ 

Operační program  

Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opat. Investiční priorita 

VZDĚLÁVÁNÍ 1 1.1 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 
1.5 

1.1.1 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.5 
1.5.1 

 3.3 Socio-ekonomická 
integrace marginalizovaných 
skupin, jako jsou Romové 

3 290 480 
1 020 000 

900 000 
2 600 000 

800 000 
450 000 
450 000 

3 000 000 
500 000 

1 194 842 

     OPVVV celkem: 14 205 322 

 
 

 

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

 
SPSZ 

Operační program  

Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opat. Investiční priorita 

RODINA 
 
 
 
 

1 
2 
 
 
 
 

1.2 
2.1 
2.2 
 
 

1.2.1 
2.1.1 
2.2.2 
2.2.3 
 

 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  

1 250 000 
10 000 000 
25 000 000 
25 000 000 

 

     9 C:  
Poskytování podpory sociálním 
podnikům  

   

VZDĚLÁ
VÁNÍ 

1 1.1 
1.4 

1.1.3 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 
1.4.7 
1.4.8 
1.4.9 
1.4.10 

 10: Investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, včetně 
odborné přípravy pro získání 
dovedností a do celoživotního učení 
rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu  

11 000 000 
10 000 000 

1 500 000 
800 000 

15 000 000 
25 000 000 

8 000 000 
16 000 000 

500 000 
8 000 000 
2 500 000 

     IROP celkem: 159 550 000 

 

 

 



1. Vyjádření ASZ k SPSZ 
 

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování  

ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Slaný 

(schváleného dne 9.11.2015) 

 

 
Kritérium 

 
Komentář 

 

Účinnost/úspěšnost předchozího 
strategického plánu 

Město Slaný spolupracuje s Agenturou pro sociální 
začleňování od roku 2014.Strategický plán 
sociálního začleňování nenavazuje na žádné starší 
strategické dokumenty. 

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 udržení se na trhu práce (zejm. opatření 
3.1a, e, g, j, m, o, p), oblasti sociálních služeb 
(zejm. opatření 3.2a, b), rodiny (na lokální úrovni 
zejm. opatření 3.3g, h, i, m), rovného přístupu ve 
vzdělávání (zejm. opatření 3.4a, b, c, d, g, h), 
přístupu k bydlení (zejm. opatření 3.5a, c, d, f, g), 
přístupu ke zdravotní péči (zejm. opatření 3.6e), 
zajištění slušných životních podmínek (zejm. 
opatření 3.7b, f, l), dalších začleňujících veřejných 
služeb (zejm. opatření 3.8c, e, f, h) a se základními 
principy Strategie.  

SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti 
sociálnímu vyloučení 2011 – 2015, zejména 
s prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti (např. 
priorita 1.5.1, 1.5.4), bydlení (priorita 2.5.1), 
sociálních služeb, rodiny a zdraví (např. priorita 
3.5.2, 3.5.4), vzdělávání (např. priorita 4.5.1, 4.5.2, 
4.5.3, 4.5.6, 4.5.7), zaměstnanosti (např. priorita 
5.5.2, 5.5.3, 5.5.4).  

Dalšími východisky SPSZ jsou  

• Pro oblast služeb sociální prevence je 
relevantním dokumentem Národní strategie 
rozvoje sociálních služeb na rok 2015, 



Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 
2015, Národní strategie boje proti 
obchodování s lidmi v ČR na období 2012 - 
2015, a další. 

• Cíle a opatření v oblasti Rodiny jsou v souladu 
s aktuálním zněním následujících 
strategických dokumentů: Národní strategie 
ochrany práv dětí na období let 2012 - 2015, 
Národní koncepce rodinné politiky, Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020, a další. 

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

• Cíle a opatření z oblasti zaměstnanosti jsou 
rámcově v souladu s aktuálním zněním 
následujících strategických dokumentů: 
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020, 
Evropská strategie zaměstnanosti, a jiné. 

• Cíle a opatření pro oblast Bezpečí jsou 
v souladu s aktuálním zněním následujících 
strategických dokumentů: Strategie prevence 
kriminality na léta 2012 až 2015, Koncepce 
boje proti extremismu pro rok 2015, Národní 
strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 
na období 2012 - 2015, Národní strategie 
prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 
- 2018, a jiné. 

Na krajské úrovni je SPSZ Slanýv souladu se 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
Středočeského kraje na období 2015 – 2017. 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb nemá 
město Slaný aktuální. 

Významní lokální a regionální partneři (včetně 
Úřadu práce a Krajského úřadu) byli zapojeni do 
tvorby SPSZ přímou účastí v Lokálním partnerství 
Slaný. 

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 ipětipracovních 
skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně 
rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny 
bylo zajištěno zjišťováním názorů prostřednictvím 



terénních pracovníků odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví a 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 ve Slanéma 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 ve Slanémpro 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. 

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 Cíle, opatření a cílové skupiny obsažená v SPSZ 



čerpání dotací v rámci 
Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám 

odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a 
cílovým skupinám příslušných operačních 
programůzařazených do KPSVL. Čerpání 
z operačních programů zařazených do KPSVL je ve 
strategickém plánu přehledně zpracováno do 
tabulek umožňujících stanovení alokací ve 
výzvách. 

Celkový komentář 

SPSZ Slaný 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 Slaný k financování v rámci 
Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám. 

 

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval: 

Dne 6. 11. 2015  Příjmení, jméno: Jiránek Radek     
    Funkce: ředitel Agentury 
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