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 1.Úvod 

  

 1.1. Úvodní slovo 

Vážení radní, Vážení zastupitelé, Vážení partneři, 

 

Představujeme Vám Strategický plán sociálního začleňování města Velké Hamry pro roky 2016 – 2018, který navazuje na strategický plán 

sociálního začleňování pro roky 2013 – 2015. 

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

těchto potřeb jsme byli schopni zvolit relevantní priority, rozpracovat je v konkrétní cíle a stanovit si postupy, jak těchto cílů dosáhnout.   

 

 

 

 1.2. Co je Agentura pro sociální začleňování?  

 

Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008 jako nástroj vlády České republiky k řešení problémů spjatých s existencí takzvaných 

sociálně vyloučených lokalit v obcích a městech, a také jako nástroj k předcházení vzniku dalších takových lokalit.  Jejím posláním je hledat a 

navrhovat integrační opatření a projekty vhodné pro konkrétní lokality a pomáhat zavádět je v praxi, včetně zpřístupnění finančních zdrojů na 

jejich uskutečnění. Agentura má ambici přenášet příklady dobré praxe začleňování mezi obcemi a městy navzájem, koordinovat integrační 

politiky resortů na centrální úrovni a programy partnerů na lokální úrovni tak, aby byl problém sociálního vyloučení řešen v úplnosti.  
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Prvotní cílovou skupinou činnosti Agentury jsou místní aktéři na poli sociálního začleňování, tedy především obce a města, instituce státní 

správy, školská zařízení, policejní složky a neziskové organizace (dále jen NNO) a spolky. Až sekundární cílovou skupinou jsou pak samotní 

obyvatelé sociálně vyloučených lokalit (ve větších městech jsou tato místa označovaná jako tzv. ghetta, která jsou osídlena především sociálně 

znevýhodněnými jedinci a rodinami). Posláním Agentury není sociální práce s klienty ve vyloučených lokalitách, ale vedení místních partnerů 

k práci s touto cílovou skupinou, a také poskytování podpory a poradenství těmto partnerům.  

 

 

V podmínkách České republiky tvoří značnou část obyvatel sociálně vyloučených lokalit Romové, ale zdaleka ne vždy jsou to pouze oni – lze tu 

nalézt členy majoritní populace, cizince a další skupiny. Agentura se proto nesnaží řešit problém sociálního vyloučení jako etnický problém, ale 

v první řadě jako problém sociální, spojený především s existencí sídel, kde se koncentruje chudinské obyvatelstvo. V takových sídlech se kupí a 

prohlubují problémy specifického rázu, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, sklon k sociálním patologiím, malý důraz na vzdělání a další. Stejně 

tak důležitý je negativní dopad existence takových lokalit na kvalitu života ve městech, kde se nacházejí. Takové charakteristiky nalezneme ve 

všech sociálně vyloučených lokalitách nejen v ČR, ale všude ve světě, a hovoříme proto o tzv. kultuře chudoby.  

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL") je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí při sociálním 

začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro 

sociální začleňování (dále jen „Agentura"). 

KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a 

sestavení lokálního partnerství (obec – úřady – neziskové organizace – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost a další 

relevantní aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ") k jeho naplňování a vyhodnocování, včetně revize 

plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury trvá tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných sociálních (vzdělávacích, zaměstnanostních, 

bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a 

ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti projektů. 
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Cílem KPSVL je zajistit adresnost, koordinaci, konzistenci a synergii sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních 

potřebách. Opatření budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků Evropských strukturálních a 

investičních fondů. Základním východiskem tohoto přístupu na úrovni konkrétní obce/města je SPSZ zmíněný strategický plán. 

Strategický plán sociálního začleňování je široce pojatou strategií integrující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové 

problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů. 

Tento dokument není neměnný, bude  podléhat průběžné revizi a na základě získaných poznatků a aktuálních potřeb bude modifikován tak, aby 

byl účinným nástrojem pro řešení dané problematiky. 

 

Jiří Gajdoš 

Agentura pro sociální začleňování 

 

  

 1.3. Představení obce Velké Hamry 

Obec Velké Hamry se nachází v severních Čechách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald, v okrese Jablonec nad Nisou v 

Libereckém kraji. Město leží v podhůří Jizerských hor a protéká jím řeka Kamenice. Název Velké Hamry se používá od roku 1914, kdy došlo ke 

sloučení osad Hoření a Dolení Hamr. V roce 1926 byla obec povýšena na městys a v roce 1968 na město. V roce 1942 byly k Velkým Hamrům 

připojeny části Bohdalovice a Svárov. Město má v současnosti přibližně 2800 obyvatel. V okolí nalezneme obce Plavy, Zlatá Olešnice, Držkov, 

Desná, Smržovka a Zásada, z větších měst pak v bezprostřední blízkosti Tanvald, dále pak Železný Brod a Jablonec nad Nisou, případně Liberec. 

Spojení s okolním světem zajišťuje především silnice E65 vedoucí z Prahy až k polským hranicím a železnice na trase Železný Brod – Tanvald. 

Vlaky jezdí v podstatě jednou za hodinu, autobus do Tanvaldu pak ve špičce ještě častěji, dobré je i autobusové spojení do Jablonce a Liberce. 
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Mapy č. 1: Poloha Velkých Hamrů v rámci ČR, větší města v blízkosti, obce v okolí 

 

Páteř města tvoří zmíněná silnice E65, respektive řeka Kamenice, v jejíž blízkosti se nachází městský úřad a některé obchody. Ve svahu za 

městským úřadem se rozkládá malé sídliště, ještě výše pak nalezneme domy s pečovatelskou službou a domov důchodců. Mimo hlavní osu leží 

části Bohdalovice (na východě) a Hamrska neboli Velké Hamry II (na západě). Na jihu a na severu v blízkosti řeky se nalézají také budovy 

bývalých textilních továren – na Mezivodí a na Svárově.  
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 Územní vymezení SPSZ 

Území SPSZ je v základě charakterizováno katastrálním územím obce Velké Hamry, s nímž je podepsáno memorandum o spolupráci 

s Agenturou pro sociální začleňování. Pro investiční aktivity (IROP) je omezeno pouze na toto katastrální území. Pro neinvestiční aktivity může 

být toto území rozšířeno o území, které je spojeno s partnerskou obcí Velké Hamry cílovou skupinou. 

Mapa č. 2: Velké Hamry – základní informace: 

              



 

8 

 

Město má patnáctičlenné zastupitelstvo, z něhož je volen starosta, místostarosta a další členové celkem pětičlenné rady.   

Město Velké Hamry je z zřizovatelem dvou mateřských  a dvou základních škol (Mateřská škola Velké Hamry I, Základní škola Velké Hamry I, 

Základní a Mateřská škola Velké Hamry II). Ordinaci zde má dětský, praktický lékař i zubař, od druhé poloviny roku 2013 zde sídlí také 

záchranná služba. Nejbližší služebna Policie ČR i Městské policie je v Tanvaldu, od června 2013 ve městě působí dva asistenti prevence 

kriminality. Sociální služby jsou zastoupeny domy s pečovatelskou službou a domovem pro seniory. O veřejné prostory města se starají 

Technické služby. Je zde zřízena knihovna, veřejné dětské hřiště, multifunkční hřiště, tréninkové hřiště na kopanou, stadion s oválem a bikepark. 

Ve městě působí několik spolků, jejichž činnost je směřována do oblasti volno časových aktivit, např. TJ Velké Hamry (kopaná), turistický oddíl 

mládeže Liščata, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů apod. 

Obyvatelé mají možnost nákupu v několika koloniálech, večerce, řeznictví, lékárně, drogerii či stavebninách. Za některými úřady, institucemi a 

službami musí obyvatelé města dojíždět do Tanvaldu nebo do Jablonce (Úřad práce, levnější supermarkety, kroužky pro děti, bankomat aj.). V 

obci je sběrna železa a drahých kovů, herny ani zastavárny zde nejsou. 

Míra nezaměstnanosti ve Velkých Hamrech odpovídala k 30.9.2015 dle informace ÚP 7,2 %. Mezi uchazeči o zaměstnání figurují převážně 

jedinci se středním odborným vzděláním a jedinci se základním vzděláním plus ti, kteří absolvovali praktické školy. 

Problematikou sociálního vyloučení v obci se z vedení města zabýval především sám starosta města a tajemnice. Vedoucí sociálního odboru se 

zaměřovala více na seniory, zdravotně postižené a nesvéprávné. Úzkou spolupráci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit nejvíce navázala 

pracovnice OSPOD z Tanvaldu. Neziskové organizace systematicky v obci nepůsobily. Ke změně došlo na počátku roku 2013, kdy město 

navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, vzniklo lokální partnerství a na řešení problematiky se začalo podílet více aktérů.    
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 1.4. Lokální partnerství  

 

Město Velké Hamry na podzim 2012 uspělo ve výběrovém řízení na nové partnerské lokality Agentury, která zde zahájila svojí činnosti v lednu 2013. 

Podle smluvených podmínek měla aktivní spolupráce města a Agentury trvat celkem 3 roky, tedy do konce roku 2015.  

 

Prvním hmatatelným výstupem této spolupráce na úrovni strategických dokumentů byl po 1 roce působení Strategický plán sociálního začleňování. 

Dokument představoval především soubor opatření, která jsou šitá na míru potřebám města Velké Hamry, resp. procesu sociálního začleňování ve 

městě.  

 

Lokální partnerství je komunikační a vyjednávací platforma, kde dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou 

zaangažováni v procesu sociálního začleňování.  

Členové Lokálního partnerství Velké Hamry 

 

Člen Organizace 

Ing. Jaroslav Najman Město Velké Hamry - starosta 

Ing. Martina Vacková Město Velké Hamry - tajemnice 

Markéta Horneková Město Velké Hamry - TP 

Ing. Věra Černá 
Město Velké Hamry – projektová 

manažerka 
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Dana Lejsková Město Velké Hamry - vedoucí soc.odb 

Holý Michal ÚP Jablonec nad Nisou 

Hrabálek Michal ÚP kp Tanvald 

Pokorová Michaela ÚP Jablonec nad Nisou 

Peschka Ivan ÚP kp Tanvald 

Hejtmánková Jarmila ÚP Jablonec nad Nisou 

Juklová Zdeňka ZŠ Velké Hamry - ředitelka 

Kořínková Lenka ZŠ Spec. pedagog 

Dobiášová Tereza 
ZŠ Velké Hamry – pedagog, školní 

preventistka 

Arana Šourková ZŠ Velké Hamry – výchovná poradkyně 

Tůmová Soňa - ředitelka MŠ Velké Hamry 

Hlubuček Jan OOP PČR Tanvald - vedoucí 
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Ullmanová Ivana Ped. Psych. Por. Jablonec n/N 

Strouhal Václav Krajský úřad Liberec 

Vedralová Ivana Krajský úřad Liberec 

Jiří Tůma Krajský úřad Liberec 

Preislerová Hana Město Tanvald - místostarostka 

Součková (Tomšová) Vladimíra Město Tanvald - vedoucí OSPOD 

Peřinová Eva Město Tanvald - OSPOD 

Jiří Gajdoš ASZ 

Kratochvíl Michal ASZ 

Lenka Bobvošová  D.R.A.K. 

Zdenka Synovcová D.R.A.K. 

Průcha Lukáš Člověk v tísni 
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Členové Lokálního partnerství Velké Hamry pracovali na Strategickém plánu ve 3 pracovních skupinách, které byly sestaveny tak, aby 

reflektovaly klíčové oblasti pro řešení problematiky sociálního vyloučení.  

 

Jedná se o:  

 

1) pracovní skupinu pro bydlení a zaměstnanost 

2) pracovní skupinu pro bezpečnost a sociální služby 

3) pracovní skupinu pro vzdělávání 

 

Komplex fenoménu sociálního vyloučení byl rozčleněn na problematiku bydlení, problematiku zaměstnávání, problematiku vzdělávání, 

problematiku bezpečnosti a sociálních služeb. Po fázi plánování následuje nastartování konkrétních aktivit. To, jak budou tyto aktivity 

realizovány a kdo je bude realizovat, je také předmětem jednání Lokálního partnerství a pracovních skupin. V každé pracovní skupině je účastno 

i vedení města. Díky tomu je plán široce konsensuální a díky participaci vedení města na vzniku plánu od samého začátku je dobrým 

předpokladem pro to, že si jej politická reprezentace města vezme za svůj, a zasadí se o jeho naplnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Při formulaci Plánu byly dodrženy tyto zásady:  

 

1) Každé opatření, tak aby plnilo svůj smysl, musí mít své realizátory, tedy subjekty, které se na jeho uskutečnění podílejí.  

 

2) Všechna opatření jsou provázána – pokud se tak neděje přímým funkčním provázáním (například úspěšné fungování terénního 

pracovníka při obci je podmíněno také dobrou spoluprací s neziskovými organizacemi, které pracují v lokalitě), tak provázanost spočívá v 

cílech, které opatření sledují. Cílem všech opatření bez výjimky je co nejkomplexnější integrace sociálně vyloučených osob do 

společnosti.  

 

3) Navrhovaná řešení se netýkají odděleně situace v sociálně vyloučené lokalitě a výhradně jejích obyvatel, bez ohledu na dění v obci. 

Strategický plán při jeho řádném a zodpovědném naplňování všemi zúčastněnými partnery povede k tomu, že se zlepší kvalita života 

v obci jako celku.  

 

4) Plán opatření je šitý na míru potřebám obce – ač jde ve všech případech o jednotlivé recepty vyzkoušené v jiných lokalitách, při 

konkrétní realizaci se uplatňují parametry pasující právě na potřeby města Velké Hamry. 

 

5) Při naplňování všech cílů a realizaci opatření je postupováno tak, aby došlo ke stabilizaci migrace sociálně vyloučených obyvatel do 

obce. 

 

 

 1.5. Podklady pro vznik Strategického plánu  

 

-Situační analýza Velké Hamry, autoři Štěpánková, Kryl, Radostný, publikováno v roce 2013 Agenturou pro sociální začleňování (k dispozici 

na webu Agentury: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/velke-hamry)  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/velke-hamry
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-Strategický plán sociálního začleňování pro město Velké Hamry z r. 2013 

-Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji, zpracoval 

SocioFactor s.r.o. pro Liberecký kraj v roce 2013 (k dispozici na webu Krajského úřadu http://odbor-socialni.kraj- lbc.cz/page1971)   

-Zápisy z jednání Lokálního partnerství Velké Hamry (k dispozici na webu města Velké Hamry http://www.velke-hamry.cz/o-

meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/) 

  

 1.6. Vize 

Město Velké Hamry bude i nadále řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit, sociálně vyloučených obyvatel a obyvatel ohrožených 

sociálním vyloučením. Do roku 2026 bude městem, které bude řešit problémy, které se v souvislosti s jeho sociálně vyloučenými 

lokalitami ve městě vyskytují. Nastaví si optimální síť služeb, odpovídající potřebám a zajistí inkluzi na školách tak, aby měli sociálně 

vyloučení obyvatelé Velkých Hamrů možnost využít těchto opatření pro zlepšení a řešení své životní situace. Na druhou stranu bude mít 

město vybudovaná účinná opatření, která budou (i ve spolupráci se službami) účinně minimalizovat bezpečnostní rizika a sociálně 

patologické jevy, které vyplývají z existence sociálně vyloučených lokalit ve městě. Všechna tato opatření budou propojená a budou 

spolu vzájemně komunikovat a koordinovat své aktivity.  

   

http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page1971
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ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN 

PRIORITY BYDLENÍ 
PRIORITY 

ZAMĚSTNATNOSTI 

 

PRIORITY BEZPEČNOSTI A 

PREVENCE KRIMINALITY 

 

PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

PRIORITA PS 

HLAVNÍ CÍL 1 HLAVNÍ CÍL 2 HLAVNÍ CÍL X 

HLAVNÍ CÍL 

SPECIFICKÝ CÍL 1 SPECIFICKÝ CÍL 2 SPECIFICKÝ CÍL X 

sled kroků/nástrojů/opatření sled kroků/nástrojů/opatření sled kroků/nástrojů/opatření 



 

16 

 

 2. Analytická část 

  

 2.1. Charakteristika lokality 

Za sociálně vyloučené lokality lze ve městě Velké Hamry označit jednotlivé bytové domy. O rozsáhlejší lokalitě nelze v současné době (rok 

2015) mluvit, pro město jsou však do budoucnosti hrozbou nevyužívané domy v soukromém vlastnictví, často ve špatném technickém stavu, 

které mohou jejich současní či budoucí majitelé využít pro bydlení pro další sociálně vyloučené. V minulosti došlo k vytvoření výrazné SV 

lokality v objektu tzv. Kartouz. Objekt dnes nestojí, prošel demolicí, jeho obyvatelé se zčásti přesunuli do nově vzniklých sociálně vyloučených 

lokalit ve městě, zčásti do jiných obcí v regionu.  

 

V současné době lze jako SVL označit tyto objekty (v závorce uvádíme místní názvy):  

 

592 (Mezivodí) 

563 (část nemovitosti zvané Panský dům) 

254 (Naproti hasičárně) 

365 (Za Betonárkou) 

562 (přístřeší) 
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Jde o domy vlastněné soukromými majiteli. Dva domy (č. p. 592 – Mezivodí, 563 – jeden vchod tzv. Panského domu) původně vlastnilo město a 

v devadesátých letech je privatizovalo, další dům (365 – Za Betonárkou) byl vrácen v restituci a poslední je dlouhodobě v soukromém 

vlastnictví, majitelé se ale měnili (254 – Naproti hasičárně). I když je většina objektů situována na okraji obce, ani v jednom případě nelze mluvit 

o úplném prostorovém vyloučení, i z nejvzdálenější lokality je centrum města i služby dobře dostupné. 
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Dům č.p. 562 je ve vlastnictví města. Jedná se o dům určený ke krizovému bydlení převážně pro obyvatele z ostatních SVL, kteří se ocitli 

v situaci bez střechy nad hlavou. Vzhledem k tomu, že jde o objekt města, s lidmi pracuje TP, neziskové organizace a je dohlíženo na pořádek 

v okolí domu. Nejde tedy o typickou SVL. 

Objekty se liší mírou vyloučení, pro zjednodušení budeme všechny označovat jako SVL. Ve všech lokalitách se objevují alternativní způsoby 

obživy jako práce bez platné pracovní smlouvy, sběr železa nebo sezonní sběr ovoce a hub, případně drobné krádeže. 

Pro lepší pochopení situace je nutné zmínit dnes již neexistující objekt Kartouzy, který figuruje jako jedno z předchozích bydlišť prakticky u 

všech současných obyvatel hamrovských sociálně vyloučených lokalit. Šlo o bytový dům, který byl identifikován i v Mapě sociálně vyloučených 

lokalit a lokalit sociálním vyloučením ohrožených z roku 2006, kde byl počet odhadován na 100 až 150 osob. Dům se třemi oddělenými vchody 

byl původně určen pro zaměstnance nedaleké továrny. Nejdříve zde bydlela jedna romská rodina, jejíž soužití s majoritou bylo bezproblémové. 

Krátce po nich se do Kartouz přistěhovaly další dvě romské rodiny, ani to však neznamenalo větší problémy. Zlom nastal v roce 2000, kdy objekt 

obec prodala soukromému majiteli, který skokově zvýšil nájmy a postupně přestal o dům pečovat. Postupně se do něj sestěhovávali sociálně 

vyloučení obyvatelé (většina z Plavů). Dům v roce 2006 změnil majitele, situace se však nezměnila, spíše zhoršila. Obyvatelé neplatili nájem, 

dlužili městu za vodu a neměli nájemní smlouvy. Dům částečně vyhořel, chátral a stal se neobyvatelným, takže jej opustila většina obyvatel. 

Objekt na počátku roku 2012 odkoupilo v dražbě město a v témže roce byl zbourán. 

 

Většinu znaků SVL nese objekt č. p. 592 (Mezivodí). Vlastníkem je soukromá osoba, která do domu dlouhodobě neinvestuje, jako hlavní důvod 

uvádí dluhy na nájemném. Dům je celkově ve velmi špatném technickém stavu, a to jak společné prostory, tak i jednotlivé bytové jednotky. 

Chybí okna, je problém s odpadní jímkou i vodou. Nájemné je s přihlédnutím ke stavu objektu nepřiměřeně vysoké. Objevují se zde opakovaně 

dluhy na nájemném, které majitel řeší s nájemníky formou splátkového kalendáře. Aktuálně nájemníci obývají dům bez platných nájemných 

smluv. 

Bezprostřední okolí domu je znečišťováno obyvateli domu. Vzhledem k narůstajícím dluhům na nájemném, k narůstajícím konfliktům 

s majitelem a k rapidně se horšícím podmínkám bydlení (především problém s kanalizací) se v roce 2015 postupně většina rodin vystěhovala. Tři 

rodiny získaly náhradní ubytování v čp. 562 (tzv. Přístřeší), který je ve vlastnictví města a které si vlastními silami pomáhali připravit k bydlení. 

Na Mezivodí zůstaly dvě rodiny s dětmi. Obě rodiny jsou těžko umístitelné a odmítly zajištěné bydlení. Majitel Mezivodí se pokouší objekt 

prodat. Proběhlo i jednání s městem, nicméně požadovaná cena byla příliš vysoká vzhledem ke stavu objektu. Dále proběhla i dobrovolná dražba 
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objektu, nicméně žádný zájemce se neobjevil. Budoucnost objektu je v současné době velmi nejistá a hrozba nastěhování nových sociálně 

slabých je stále reálná i přes špatný technický stav nemovitosti. 

Tento objekt je jak zástupci města, obyvateli z majority i z ostatních SVL, tak i samotnými nájemníky vnímán jako nejproblematičtější v obci. 

Další objekty splňují některé ze znaků SVL (koncentrace osob ekonomicky neaktivních, závislých na sociálních dávkách, objevuje se zde 

problém zadluženosti, většina obyvatel je romské národnosti). Domy jsou, ale v lepším technickém stavu, majitelé komunikují s nájemníky a 

částečně investují do vybavení bytových jednotek a oprav nemovitostí. 

 

 2.2. Analýza potřeb cílových skupin – SPSZ Velké Hamry 2016 – 2018 

 

Oblast bydlení 

CS1 – obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením ve Velkých Hamrech 

CS2 – ostatní obyvatelé Velkých Hamrů 

CS3 – pronajímatelé bytových fondů, včetně města 

 

Cílová skupina Potřeba Jak ji naplňujeme Jak ji chceme naplnit překážky 
CS1 – sociálně 
vyloučení a 
ohrožení 
sociálním 
vyloučením 

Vhodné, dostupné a 
stabilní bydlení 

Přiděleny a předány 4 byty 
(vybrány na základě 
spolupráce v rámci 
začleňování) 

Navýšení počtu sociálních bytů 
(rekonstrukce/výstavba) – 6 bytů 
pro obyvatele ze SVL a 2 byty pro 
obyvatele ohrožené sociálním 
vyloučením (matky samoživitelky 
s dětmi), vytvoření pravidel 
přidělování těchto bytů  
 

- chybí finanční 
prostředky - současné 
výzvy v režimu de 
minimis - vysoké 
náklady na bydlení  
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Krizové bydlení V r. 2015 vznik 3 krizových 
bytů (tzv. „přístřeší“) pro 3 
rodiny ze SVL (vybrány na 
základě spolupráce v rámci 
začleňování) 

Pokračovat ve stávajícím stavu 
(udržitelnost), v komunikaci s 
nájemníky 

 

Tzv. „zkušební“ byt Byt je v rekonstrukci (hotové 
topení), vytipovaná rodina 

Pokračovat v rekonstrukci, 
dokončit ji 

Nedostatek finančních 
prostředků 

Bezdlužnost vůči obci Dluhové a právní poradenství 
v rámci činnosti terénní 
pracovnice (komunikuje 
s neplatiči, zvyšování finanční 
gramotnosti), možnost 
odpracování dluhů 

Rozšířit terénní a sociální práce, 
zvyšovat finanční gramotnost 
v rámci města a sociálních služeb, 
komunikace s městem, regulace 
pohledávek vůči obci 

exekuce 

CS2 – ostatní 
obyvatelé 
Velkých 
Hamrů 

Mít slušné sousedy TP, APK Rozšířit počet APK na 4 pracovníky, 
zvýšit prac. úvazek TP, posílit 
činnost soc. služeb, spolupráce s 
PČR 

Snaha soukromníků 
vydělávat na dávkách v 
hmotné nouzi 

Mít v domě 
zodpovědné 
pronajímatele 

Soukromí vlastníci bytů  Snaha soukromníků 
vydělávat na dávkách v 
hmotné nouzi 

Mít na výběr z různých 
typů bydlení 

 Výstavba rodinných domů Nedostatek finančních 
prostředků 

Postupné zrušení 
existujících SVL 

Komunikace s majiteli, snaha 
o odkup problémových 
nemovitostí, nabízení 
alternativ bydlení pro 
obyvatele daných SVL 

Výstavba/rekonstrukce bytů ve 
vlastnictví města a sociálních bytů, 
odkup problémových nemovitostí a 
jejich demolice (rekonstrukce) 

Nedostatek finančních 
prostředků, nezájem 
majitelů problémových 
nemovitostí 
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CS3 – 
pronajímatelé 
včetně města 

Mít kompetentní 
nájemníky (platící, 
stabilní, slušné) 

TP, asistenti prevence 
kriminality, intervence města 

Sociální služby, zvýšení počtu APK, 
výraznější podpora činnosti TP 
(větší úvazek), zvyšovat finanční 
gramotnost, komunitní aktivity 

Nesplácení dluhů vůči 
vlastníkům bytů 

Zabránění devastace 
bytového fondu a 
společných prostor a 
jeho údržba 

Asistenti prevence 
kriminality, kamerový systém 

zvýšení počtu APK, činnost TP, 
posílení kamerového systému, 
komunitní práce, společná údržba 
(VPP), zřízení funkce domovníka 

Špatné návyky 
některých nájemníků 
především Romů 

Zabránit vydělávání na 
nájemnících v hmotné 
nouzi 

  Zákon o dávkách v 
hmotné nouzi, zákon o 
sociálním bydlení, 
snaha některých 
pronajímatelů 
maximalizovat zisky bez 
ohledu na charakter 
nájemníků a zhoršující 
se stav bytu 

 

 

 

Zaměstnanost  

CS1 - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a obyvatelé ohrožení sociálním vyloučení ve Velkých Hamrech  

CS2 - ostatní obyvatelé Velkých Hamrů   

CS3 – zaměstnavatelé 

CS4 – město Velké Hamry 
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Cílová skupina Potřeba Jak ji naplňujeme Jak ji chceme naplnit překážky 

CS1 – sociálně 
vyloučení a 
ohrožení 
sociálním 
vyloučením 

Získat práci a stabilní 
příjem  

Realizace projektu 
„Vychovávejme příkladem“ 
(D6, MPSV) – 5 obyvatel SVL 
rekvalifikováno a 
zaměstnáno, spolupráce s ÚP 
- 13 obyvatel zaměstnáno na 
VPP      

Využívat VPP, TP, APK, 
zdravotnický pracovník, využívat 
aktivizační příspěvek 
zaměstnanosti APZ - veřejné 
zakázky (VZ) obce – podmínka 10%, 
z dotačních titulů vznik nových 
pracovní míst, nabídka pomoci se 
získáním zaměstnání (sociální 
služby) – rozšíření spolupráce 

Nízká motivace 
pracovat, neochota 
dojíždět za prací, práce 
se nevyplácí 
z finančního hlediska 
z důvodů exekucí na 
plat a nemotivačně 
nastaveného systému 
sociálních dávek; práce 
na černo (pobírají 
dávky a příjem 
z nelegální práce) 

Získat praxi Realizace projektu 
„Vychovávejme příkladem“ 
(D6, MPSV) – 5 obyvatel SVL 
rekvalifikováno a 
zaměstnáno, VPP 

VPP, popřípadě jiný projekt Nízká motivace 
pracovat, práce se 
nevyplácí z finančního 
hlediska z důvodů 
exekucí na plat a 
nemotivačně 
nastaveného systému 
sociálních dávek 

Mít možnost získat 
potřebnou kvalifikaci 
pro daný obor nebo 
praxi v daném oboru 

Realizace projektu 
„Vychovávejme příkladem“ 
(D6, MPSV) – 5 obyvatel SVL 
rekvalifikováno a 
zaměstnáno, VPP 

Využívání APZ, realizace projektů 
zaměřená na realizaci rekvalifikací 
a praxí u místních zaměstnavatelů  

Nízká motivace 
pracovat, Nízká 
motivace vzdělávat se; 
nedostatečná nabídka 
druhů rekvalifikací a 
dalšího vzdělávání, 
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malá podpora rodiny 

CS2 – ostatní 
obyvatelé 
Velkých 
Hamrů 

Zaměstnat 
nezaměstnané, aby na 
ně pracující nedopláceli 
a zvyšovala se životní 
úroveň všech 

Realizace projektu 
„Vychovávejme příkladem“ 
(D6, MPSV) – 5 obyvatel SVL 
rekvalifikováno a 
zaměstnáno, VPP 

Komunikace s obyvateli v rámci 
plánovaného komunitního centra a 
komunitní práce, Využívání APZ, 
realizace projektů zaměřená na 
realizaci rekvalifikací a praxí u 
místních zaměstnavatelů 

Špatná legislativa 

CS3 – 
zaměstnava 
telé  

Mít spolehlivé 
zaměstnance s výdrží a 
ochotou 

 Pracovní poradenství provazovat s 
dluhovým poradenstvím a 
zvyšováním finanční gramotnosti, 
motivační programy 

Nevydrží na pracovní 
pozici, špatná pracovní 
morálka a nízká 
produktivita práce 

Mít kvalifikované 
zaměstnance s praxí 

  Směrování na rekvalifikační kurzy 
ÚP 

Nedostatečná nabídka 
druhů rekvalifikací, 
obtížná vzdělatelnost 

CS4 – město 
Velké Hamry 

Mít spolehlivé a 
motivované 
zaměstnance odvádějící 
dobrou práci 

Spolupráce s ÚP, realizace 
VPP při kterých se 
zaměstnanci učí novým 
dovednostem 

Pokračování ve spolupráci s ÚP, 
individuální přístup k 
zaměstnancům 

Nízká motivace 
pracovat; práce se 
nevyplácí z finančního 
hlediska z důvodů 
exekucí na plat a 
nemotivačně 
nastaveného systému 
sociálních dávek; práce 
na černo, nízká 
pracovní produktivita 
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Probační a mediační 
služba PMS 

Obecně prospěšné práce 
(výkon trestu), výsledkem je 
odvedená práce 

Pokračování spolupráce s PMS Malá perspektiva, 
jedná se pouze o 
jednorázové 
odpracování trestu bez 
další návaznosti na 
zaměstnání 

 

 

 

Oblast bezpečnosti a prevence kriminality 

CS1 - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a obyvatelé ohrožení sociálním vyloučení ve Velkých Hamrech  

CS2 - ostatní obyvatelé Velkých Hamrů   

 

Cílová skupina Potřeba Jak ji naplňujeme Jak ji chceme naplnit překážky 
CS1 – sociálně 
vyloučení a 
ohrožení 
sociálním 
vyloučením 

Cítit se bezpečně Asistenti prevence kriminality 
(2 osoby), terénní 
pracovnice, kamerový systém 
(3 kamery) – napojeno na 
PČR 

Rozšíření kapacity APK na 4 osoby 
(bude žádáno na MV na 2016, 
plánované projekty OPZ), 
terénního a zdravotnického 
pracovníka (projekty OPZ), zvýšit 
počet kamer – umístění na dalších 
exponovaných místech 

 

Právní a dluhové 
poradenství 

TP Tematické programy v rámci 
plánované komunitní práce (OPZ), 
osvěta na ZŠ 

Malá schopnost 
pochopit problematiku 
vzhledem k nízké 
kvalifikaci 
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Mít potřebu sám se 
zapojit do zlepšení 
bezpečnostní situace v 
obci  

Činnost TP, APK Rozšířit činnost TP, APK, zahájit 
komunitní práce 

Nedostatečný zájem, 
problémové chování a 
sklony k protiprávnímu 
jednání v návaznosti na 
nízké příjmy a nutnost 
zabezpečit finančně 
rodinu 

CS2 – ostatní 
obyvatelé 
Velkých 
Hamrů 

Snižovat četnost 
závadového chování 
dětí 

Domluva škol a pediatrů 
stran záškoláctví -asistenti 
prevence kriminality, 
domovníci, terénní 
pracovníci, preventivní 
funkce školy v rámci výuky, 
Letní tábor (výchovně-
vzdělávací) 

Rozšíření kapacity APK na 4 osoby 
(bude žádáno na MV na 2016, 
plánované projekty OPZ), 
terénního pracovníka (projekty 
OPZ), zvýšit počet kamer – 
umístění na dalších exponovaných 
místech, školní programy 

Nezájem rodiny o 
aktivity dětí; nezájem 
dětí o vhodné aktivity; 
existence nevhodných 
nabídek trávení 
volného času 
(sprejerství, drogy…) 

Snižovat četnost 
závadového chování 
obyvatel SVL 

Obecně závazná vyhláška – 
zákaz pití alkoholu na 
veřejných místech, snížení 
hluku (petardy), žádné herny, 
automaty, loterie, úprava 
doby nočního klidu, APK 

Rozšíření kapacity APK, TP 
programy komunitní práce 

 

Cítit se bezpečně Činnost a práce APK, TP, PČR Rozšíření kapacity APK, TP  Přistěhování nových 
sociálně slabých do 
obce 
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Podpora společenského 
soužití v obci 

Akce na podporu místního 
občanského života, na rozvoj 
sousedských a mezilidských 
vztahů (Den dětí, Advent, 
Mikulášská nadílka, Vítání 
prázdnin, poutě, akce 
knihovny, atd.) 

Rozšíření aktivit v rámci komunitní 
práce a komunitního centra (OZP, 
IROP), zapojení obyvatel ze SVL do 
příprav aktivit 

 

Komunikace s 
veřejností ohledně 
opatření chystaných a 
zaváděných v obci, 
situaci v obci a další 
informace 

Občasník Hamrovské listy, 
veřejný rozhlas, SMS 
infokanál města 

Veřejná jednání k různým tématům Nízká aktivita 
veřejnosti, nezájem, 
neříditelné šíření 
dezinformací a pomluv 

Komunikace s médii Jablonecký deník, televize   
 

 

 

 

 

 

Oblast vzdělávání 

CS1 – děti (0 – 6 let), žáci (6 – 15 let), učňové a studenti (15 – xxx let), jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit a obyvatelé ohrožení 

sociálním vyloučení ve Velkých Hamrech  

CS2 - školy   
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Cílová skupina Potřeba Jak ji naplňujeme Jak ji chceme naplnit překážky 

CS1 – děti 0 – 
6 let 
(předškolní) 

Dostupnost 
předškolního 
vzdělávání (prostorová, 
finanční, podmínky 
přijetí) 

MŠ s dostatečnou kapacitou, 
asistenti pedagoga, 
ve spolupráci s NNO 
předškolní příprava se 
zapojením rodičů –  spec. 
ped. 

Větší působení na rodiče dětí ve 
smyslu důležitosti předškolního 
vzdělávání pro jejich děti, 
legislativa (navrhovaná povinná 
docházka v posledním roce MŠ), 
přípravná třída v ZŠ, pokračování 
působení spec. Pedagoga 

neakceptování pravidel 
MŠ rodiči , 
vůle rodičů (nezvyk, 
neochota, strach)  

Mateřské 
centrum/předškolní 
klub 

Vybudována klubovna, 
činnost TP 

Rozšíření aktivit v rámci komunitní 
práce a komunitního centra (OZP, 
IROP), zapojení obyvatel ze SVL do 
příprav aktivit, zapojení NNO, od 
ledna 2016 1 VPP – komunitní 
práce 

Nezájem rodičů, 
neochota ke spolupráci 

Preventivní aktivity Činnost TP Posílení těchto programů v rámci 
plánované komunitní práce, práce 
zdravotního pracovníka a 
komunitního centra, od ledna 2016 
1 VPP – komunitní práce 

Nezájem rodičů, 
neochota ke spolupráci 

CS1 – žáci 6 – 
15 let (1. a 2. 
stupeň ZŠ) 

Neabsentovat ve škole Činnost TP, APK, OSPOD Výraznější zapojení relevantních 
aktérů (škola, lékař, APK, TP, 
OSPOD) 

Neochota rodičů ke 
komunikaci, spolupráci 

Být připraven na školu 
(sociální adaptace, 
vybavenost, pomůcky, 
…) 
 

Spolupráce s ÚP, činnost TP, 
spolupráce s NNO (předškolní 
vzdělávání)  

Rozšíření činnosti TP, NNO, resp. 
spolupráce s ÚP 

Nezájem rodičů ke 
spolupráci 
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Dostupnost 
volnočasového vyžití a 
zájmové činnosti 

DDM Ulita, školní kroužky, 
místní spolky a organizace 
(TOM Liščata, SOKOL, Sbor 
dobrovolných hasičů, 
horolezecký kroužek, 
Včelaříci, houbaři, aj.), v r. 
2015 vybudovaný bikepark 

Rozšířit volnočasové aktivity při ZŠ, 
komunitní centrum 

DDM Ulita v Tanvaldě – 
nutnost dojíždění 

Podchytit problémovou 
mládež (cca 10-12 let 
věku) 

Činnost TP Rozšířit volnočasové aktivity při ZŠ, 
terénní a komunitní práce, 
komunitní centrum 

Složitost problematiky 

Možnost doučování Podpora ze strany TP, 
probíhá ve spolupráci s NNO 
–  spec. ped. 

Rozšířit možnosti doučování v ZŠ, 
výuka finanční gramotnosti, 
komunitní centrum (NNO) 

 

CS1 – žáci 11 – 
15 let (2. 
stupeň ZŠ) 

Obeznámení se světem 
dospělosti 

Sexuální výchova ve školách i 
s odborníky -zdravotní 
výchova v ZŠ 

Finanční gramotnost, kariérové 
poradenství, zdravotní gramotnost 
– v rámci komunitních prací  

Malý zájem ze strany 
cílové skupiny 

Být vzdělán pro trh 
práce  

Kariérové poradenství na ZŠ -
exkurze, dny otevřených 
dveří na SŠ  

Rozšíření činnosti ZŠ (větší 
spolupráce s učilišti a SŠ), působení 
komunitní práce 

 

Možnost doučování  Rozšířit možnosti doučování v ZŠ Nezájem ze strany žáků 
CS1 – učňové, 
studenti (15 – 
20 let) 

Obeznámení se světem 
dospělosti 

Sexuální výchova na 
středních školách i 
s odborníky, působení TP 

Tematické programy v rámci 
komunitní práce a komunitního 
centra (OZP, IROP), - rodinné 
poradenství, zdravotní, právní a 
finanční gramotnost, kariérové 
poradenství 
 

Nezájem ze strany 
cílové skupiny 
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Dostupnost 
volnočasového vyžití a 
zájmové činnosti 

DDM Ulita, školní kroužky, 
místní spolky a organizace 
(SOKOL VH, Sbor 
dobrovolných hasičů, 
horolezecký kroužek, včelaři, 
houbaři, aj.), v r. 2015 
vybudovaný bikepark  

Rozšířit paletu kroužků o oblíbené 
a vhodné zájmové činnosti 

Kroužky jsou placené 

Podchycení 
problémové mládeže 

 Projektový záměr zaměřený na 
podporu 15+ 

 

Pomoc a podpora při 
nástupu na SŠ 

Činnost školy  Rozšíření podpory v rámci ZŠ  

CS1 – 21 – 26 
let  

Najít práci a dovzdělat 
se pro trh práce 

Činnost TP, spolupráce s ÚP Rozšíření činnosti TP, komunitní 
práce, tematické programy 
v komunitním centru - pracovní 
poradenství, spolupráce s ÚP 

 

Získat rodičovské 
kompetence 

Činnost TP Rozšíření činnosti TP, komunitní 
práce, zdravotní pracovník, 
programy v komunitním centru, 
NNO, aktivity v rámci předškolního 
klubu 

 

CS1 - rodiče Získat rodičovské 
kompetence 

Činnost TP, nezbytná účast 
rodiče při předškolním 
vzdělávání (Mgr. Kořínková) 

Rozšíření činnosti TP, komunitní 
práce, zdravotní pracovník, 
tematické programy v komunitním 
centru (NNO, mateřské 
centrum/klub) 
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Mít zajištěné 
zaměstnání a tím 
zajistit rodinu 
materiálně, nepředávat 
dětem negativní vzorce 
chování (život na soc. 
dávkách, dlouhodobá 
nezaměstnanost atd.) 

Činnost TP, spolupráce s ÚP Rozšíření činnosti TP, komunitní 
práce, programy v komunitním 
centru zaměřené na finanční 
gramotnost, osvěta, projekty 
zaměřené na zvýšení kvalifikace 
dlouhodobě nezaměstnaných, 
pomoc se získáním praxe a 
vstupem na trh práce, spolupráce 
s ÚP, využít případné dotační tituly 

Malá schopnost 
pochopit problematiku 
vzhledem k nízké 
kvalifikaci 

CS2 - školy Příprava žáků na 
základní vzdělání 

Zahájení pravidelných setkání 
s budoucími žáky 1. třídy a 
jejich rodiči (zákonnými 
zástupci) formou Klubu 
předškoláků a seznámit děti i 
jejich rodiče s chodem a 
prostředím školy již před 
nástupem do 1. třídy 

Stabilita pravidelných setkání 
s budoucími žáky 1. třídy a jejich 
rodiči (zákonnými zástupci) formou 
Klubu předškoláků a seznámit děti i 
jejich rodiče s chodem a 
prostředím školy již před nástupem 
do 1. třídy 

 

Spolupráce s MŠ a NNO 
vytipovávat žáky, kteří 
budou potřebovat 
podporu pro vstup do 
ZŠ 

Děti vytipovává TP, výuka 
spec. pedagogem z 
NNO (MDC Maják) 

Rozšířit spolupráci s MŠ, v rámci 
plánované činnosti komunitní 
práce (centra) 

 

Asistent pedagoga MŠ, ZŠ využívá Navýšit počty dle individuálních 
potřeb žáků, tvorba projektu 
inkluzivního vzdělávání 

Nedostatek finančních 
prostředků, krátkodobé 
prac. Pozice 
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Speciální pedagog V ZŠ se využívá v omezené 
míře  

Navýšit počty dle individuálních 
potřeb žáků, tvorba projektu 
inkluzivního vzdělávání  

Nedostatek finančních 
prostředků, krátkodobé 
prac. pozice 

Potřeba školního 
psychologa 

 Vytvoření spolupráce  

Vzdělávání 
pedagogických a 
dalších pracovníků 

 Zahájit a realizovat systematické 
vzdělávání pedagogického sboru se 
zaměřením na zvládání moderních 
aktivizujících metod výuky  

Nedostatek finančních 
prostředků 

 

 

 

Jednotlivé nástroje (TP, APK, atd.) se v dílčích oblastech analýzy opakují, resp. prolínají, neboť spolu úzce souvisí. Tento přesah je součástí 

pouze této analýzy. V rámci konkrétních projektových žádostí k této duplicitě nedojde.  
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 2.3. SWOT analýza SPSZ Velké Hamry 2016 - 2018 

Oblast bydlení  

 

silné stránky  slabé stránky  

Komunikace  mezi obcí, obyvateli SVL a dalšími partnery, 

částečně i s majiteli nemovitostí  

Negativní zkušenosti obyvatel obce ze soužití s obyvateli SVL, 

částečně ale také předsudky majority vůči Romům bez konkrétní 

zkušenosti  

Zprostředkování domluvy mezi majiteli nemovitostí 

v SVL a nájemníky přes TP města a skrze terénní práci 

Mostu k naději (aktuální během léta 2013, nejasný výhled)  

Nezájem majitelů o stav nemovitostí v SVL, jejich dlouhodobé 

neudržování, pouze vytěžování sociálních dávek na bydlení   

Aktivní přístup města a jeho vůle se problematikou 

sociálně znevýhodněných a jejich bydlení zabývat   

Nízká účinnost výkonu kontrolních orgánů (stavební úřad, 

hygiena atd.), a problematická vymahatelnost jejich rozhodnutí  

Dostatek obecních bytů  Výskyt dalších nemovitostí v obci, kde hrozí, že je skoupí 

spekulanti s ubytováváním chudých rodin   

Zkušenost se začleněním 3 romských rodin v rámci běžné 

bytové zástavby 

Neexistence koncepčního sociálního /krizového bydlení pro 

rodiny v celém regionu 

Existence krizového bydlení pro osoby ze SVL či osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitnou bez 

přístřeší 
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příležitosti  ohrožení  

Výstavba sociálních bytů pro obyvatele SVL a obyvatele 

ohrožené sociálním vyloučením, krizového bydlení  

Tradiční sestěhovávání romských velkorodin, které vyvolává 

problémy v soužití s majoritou a ovlivňuje (ne)ochotu města 

k přidělení obecních bytů sociálně slabým rodinám  

Větší transparentnost při přidělování obecních bytů – 

potřeba jasných psaných pravidel, rovných pro všechny 

uchazeče včetně současných obyvatel SVL + existence 

bytové koncepce pro VH 

Zhoršení stavu nemovitosti v SVL natolik, že bude 

neobyvatelná (Mezivodí) nebo vypovězení smluv nájemníkům + 

dražba nemovitosti a přístup nového majitele k současným 

obyvatelům (Panský dům) 

Systematická spolupráce  s konkrétními rodinami na jejich 

vymanění ze sociálního vyloučení, včetně otázky bydlení – 

byt na zkoušku (sociálně aktivizační služba + TP)  

Zhoršení komunikace s majitelem vlivem tlaků, které jsou na 

něj vyvíjeny, a tím pádem zkomplikování systematického řešení 

bydlení rodin ze SVL + hrozba migrace dalších soc.slabých 

rodin z jiných lokalit  

Možnost zřízení domovníků v domech v SVL (nutná 

domluva s majiteli) + pravidelná setkání vedení obce a 

dalších partnerů s  obyvateli SVL a diskutování o 

problémech  

Nárůst počtu osob ohrožených sociálním vyloučením v celém 

regionu 

Zestystematizování a tím pádem větší efektivita postupu 

při vyjednávání s majiteli problémových nemovitostí i 

s nájemníky  
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Oblast zaměstnávání  

silné stránky  slabé stránky  

Dobré zkušenosti města s  veřejnou službou jako funkčním 

nástrojem aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných  

Nízká motivovanost dlouhodobě nezaměstnaných k práci 

(výhodnější je pro ně kombinace příjmu z práce na černo a 

pobírání dávek, nebo rezignace plynoucí ze zadluženosti – 

nebank.půjčky a lichva - a četných exekucí, také nízká nebo 

žádná kvalifikace a žádná snaha nebo šance na její zvýšení)  

Využívání dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

zejména veřejně prospěšných prací (Technické služby 

města V.H. mají značné zkušenosti se zapojováním obyvatel 

SVL do pracovního procesu) 

Vysoká nezaměstnanost v celém regionu – zaměstnání hledají 

těžko i lidé, kteří nejsou stigmatizováni jinou barvou kůže jako 

Romové… 

Dobré zkušenosti s realizací rekvalifikací a dále dle 

rekvalifikace zvoleným odbornějším zaměstnáním pěti 

osob ze SVL v rámci TS (projekt v rámci dotačního titulu 

MPSV) 

Nízká kvalifikace a téměř žádné pracovní návyky obyvatel 

ze SVL 

Tradičně dobrá spolupráce města s  ÚP – dobrá domluva při 

zavádění nástrojů APZ 

Předsudky zaměstnavatelů vůči uchazečům o zaměstnání 

z řad obyvatel SVL, zejména vůči Romům („pracovat stejně 

nebudou atd.), ač naprostá většina obyvatel SVL pracuje 

příležitostně tzv. na černo = není pravda, že nechtějí pracovat 

 Špatně nastavený systém sociálních dávek a legislativy, 

které demotivují k legální práci. Vzhledem k exekucím 

obyvatel SVL je jejich případný plat nižší než sociální dávky 
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příležitosti  ohrožení  

Rozvoj pracovního poradenství (ÚP, neziskové 

organizace), nutno i přímo v terénu   

Prohlubování nezájmu nezaměstnaných zapojit se do 

prac.procesu plynoucí z jejich osobní situace nebo dlouhodobé 

situace celé rodiny  

Větší provázanost rekvalifikací ÚP s  poptávkou na trhu 

práce  (příklad: ponížit kurzy kadeřnic a masérů, navýšit 

uplatnitelné praktické profese) + job kluby, zaměřené na tuto 

klientelu, které budou vycházet z praxe a nebudou pouze 

formální  

Odmítání cílové skupiny (obyvatelé SVL) jako celku ze strany 

zaměstnavatelů  

Možnosti vyjednávání s  firmami o zaměstnávání 

dlouhodobě nezaměstnaných (např. formou tzv. kvóty 10% 

ve VZ obcí – může zavést město V.H., dále vznik 

dotovaných prac.míst, SÚPM atd.) -  

Legální práce se nevyplatí a odměna za práci je nižší než 

souhrn sociálních dávek. - legislativa 

Navýšení pracovníků na VPP při Technických službách o 

další pracovníky z řad obyvatel SVL – ve spolupráci MěÚ a 

neziskové organizace, která zájemce vytipuje a bude s ním 

také pracovat 

Předlužení rodin a exekuce na plat – nemožnost zajistit 

dostatečný legální výdělek pro uživení rodiny 

Zavedení lokálních řešení nezaměstnanosti, např. vznikem 

sociální firmy.   
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Oblast vzdělávání  

 

 

 

silné stránky  slabé stránky  

Dostatečné kapacity v ZŠ a MŠ ve V.Hamrech Nízká podpora vzdělávání v rodinách v SVL – nevidí v tom 

praktický smysl 

Otevřenost hamrovských škol k začleňování dětí ze SVL Vysoké absence  některých žáků ve škole a jejich omlouvání 

rodiči, resp. lékaři  

Od září 2013 osobní asistentka v MŠ (v rámci SÚPM)  Špatná informovanost rodin v SVL o požadavcích školy, 

jejich minimální zapojení do provozu školy atd.  

Od září 2013 pracuje speciální pedagožka v  několika 

rodinách v SVL (přes o.s. Maják) 

Nízké vzdělání rodičů včetně výskytu negramotnosti  

Od září 2014 pracuje asistentka pedagoga pro žáky se 

sociálním znevýhodněním v ZŠ, od září 2015 další dva 

asistenti 

Naprostá většina dětí ze SVL nepokračuje ve vzdělávání na 

stř.škole/SOU – nejsou k tomu motivovány v rodině, i další 

důvody  

Existence přípravného ročníku při praktické škole v 

Tanvaldě 

Špatné finanční zázemí, které směruje absolventy povinné 

školní docházky na ÚP, rodina není schopna financovat 

dojíždění dětí do škol 
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příležitosti  ohrožení  

Cílené oslovování vytipovaných rodin ze SVL před zápisy 

(do MŠ, ZŠ, do kroužků, na doučování…) s cílem zvýšit 

počty dětí ve vzdělání, především v předškolním  

Odpor rodičů z majority vůči začleňování dětí ze SVL – 

založeno na předsudcích a někdy špatných zkušenostech 

Zavedení přípravné třídy v ZŠ s cílem jejich plynulejšího 

začlenění do běžné výuky 

Vysoké nároky práce s  dětmi (a rodiči) ze SVL na pedagogy 

MŠ a ZŠ + limity přístupu některých pedagogů k práci s dětmi 

ze SVL  

Užší spolupráce  škol s poradenskými zařízeními 

(Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické 

centrum atd.) a neziskovými organizacemi (zde rozvíjet 

možnosti doučování přímo v SVL rodinách nebo v nově 

zřizované klubovně) + zlepšit spolupráci školy a všech 

dalších subjektů s OSPOD MěÚ Tanvald  

Pokud nebudou zapojeny do inkluzivního vzdělávání i školy 

v okolních obcích, hrozí zvýšení zájmu obyvatel SVL 

okolních obcí o navštěvování školy v Hamrech a tím velká 

zátěž pro školu 

Navázání užší spolupráce se středními školami (SOÚ) a 

podpora žáků ze SVL v pokračujícím vzdělávání  

 

Větší využívání dotačních programů v oblasti školství 

včetně krajských dotací 
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Oblast bezpečnosti  

 

Silné stránky  slabé stránky  

Aktivní a příkladný přístup OO PČR Tanvald k prevenci  Nulová nabídka nízkoprahových volnočasových aktivit pro 

děti a mládež ve městě – to vytváří potenciál pro vznik 

soc.patologií mezi mládeží 

Přijetí Plánu prevence kriminality ve městě v roce 2013 a 

jeho aktualizace  

Špatné vzory v rodinách v SVL, tolerance k soc.patologiím  

Asistenti prevence kriminality a další projekty dotované 

MV ČR  

 

Regulace hazardu v obci – vyhláška zakazující herny (z 

roku 2011)  

 

Regulace nežádoucího popíjení alkoholu na veřejných 

prostranstvích – obecně závazná vyhláška (aktualizována 

v roce 2015) 

 

Realizace preventivních aktivit díky dotaci z MV, 

poměrně rozsáhlá nabídka volnočasových aktivit 

realizovaných prostřednictvím kroužků a místních spolků 
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příležitosti  ohrožení  

Širší využití krajských a ministerských (MV) projektů 

prevence kriminality, navýšení počtu APK 

Obtížné intervence  do některých kriminogenních oblastí – 

např. fungování sběren  

Pozitivní důsledky zavedení kamerového systému (pozor na 

zneužití!) – umožňuje např.důslednější postižení přestupků  

Stále se zvyšující výskyt drobných krádeží, související se 

zhoršováním soc.-ekonomické situace 

Optimální využití nově vzniklé klubovny pro realizaci mj. 

preventivních aktivit 

Snižování pocitu bezpečí v obci vlivem nekontrolované a 

nekontrolovatelné migrace, zčásti řízené majiteli nemovitostí   

Cílenější intervence  do drogové problematiky (asistenti + 

PČR = adresnější postihy, NNO = streetwork, prevence na 

školách, možnost veřejných diskuzí atd. ) 

Sílící vliv extrémismu mezi mládeží a běžnými občany 

Silněji a jednoznačněji vystupovat proti projevům 

extremismu a netolerance  (všichni členové LP) – formou 

veřejných akcí, prohlášení v tisku atd.  

 

Propagace trávení volného času prostřednictvím kroužků a 

spolků ve městě 
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Oblast sociálních služeb 

 

silné stránky  slabé stránky  

Podrobné zmapování potřeb lokality V.H. (již existuje 

Analýza KÚ i Situační analýza pro Velké Hamry)  

Pokrytí registrovanými sociálními službami pro obyvatele SVL 

(nejen pro ně) v obci je dosud minimální – je nutné činnost 

posílit  

Vybudování klubovny pro realizaci různorodých aktivit 

v roce 2015 z dotace MV 

Nedostatečné pokrytí vhodnými službami v celém 

Mikroregonu vzhledem k velikosti cílové skupiny (viz Analýza 

KÚ)   

Existence pozice TP na obecním úřadě, pozitivní dopad 

dosavadní činnosti TP  

Nesystematičnost realizace sociálních služeb v mikroregionu 

příležitosti  ohrožení  

Podpora sociálních služeb z krajského projektu (na rok 

2014), díky kterému ve V.H. (nejen) přibudou služby, 

s pozitivním dopadem na život ve městě  

Zhoršování sociálně -ekonomické situace  v regionu, tím 

pádem odmítání soc.začleňování jako takového ze strany 

majority  

Rozšíření činnosti terénního pracovníka při obci, který 

bude řešit sociální agendu v terénu,  a terénní práce nákupem 

od NNO, zavedení zdravotního pracovníka (základy 

hygienických návyků), vybudování komunitního centra a 

komunitní práce  

Nezájem rodin ze SVL o připravované a realizované 

aktivity – špatné nastavení nabídky aktivit 
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Propojení LP V.Hamry s  dalšími platformami v regionu 

(Mikroregion Tanvaldsko, MAS Rozvoj Tanvaldska, 

meziobecní spolupráce v rámci Svazu měst a obcí) a 

koordinace postupu s nimi – dosah ověřených opatření mimo 

obec 

Poměrně vysoká sociální deprivace  některých rodin v SVL a 

jejich nízká či žádná znalost vzorců jednání, uplatnitelných 

v majoritní společnosti (lze s tím ale pracovat) 

Větší prostor pro upozorňování na pozitivní vzory i z řad 

úspěšných Romů (místní i přespolní), kteří mohou mít vliv na 

vzorce chování obyvatel SVL 

Rasismus  a netolerance ve společnosti  

Častější užívání médií, zejména tisku a internetu, 

k informování o tématice sociálního začleňování a o 

konkrétních projektech, na kterých obec a LP pracují 

Zneužití sociálního napětí v politickém boji lokálními 

politiky 

Vytvoření sítě dobrovolníků, kteří budou docházet do rodin 

v SVL a pracovat s dětmi i rodiči, navázání běžných vztahů 

majorita/minorita  
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 3. Návrhová část 

 

Návrhová část je součástí Strategického plánu sociálního začleňování města Velké Hamry pro roky 2016 – 2018 a staví na všech dosud 
realizovaných aktivitách. Cílem návrhové části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň sloužit jako nástroj pro 

zefektivnění procesů v území. Návrhová část vznikala v rámci pracovních skupin za účasti partnerů, kdy byly stanoveny priority, hlavní cíle, 
specifické cíle a konkrétní kroky k realizaci plánu. Struktura návrhové části je rozdělena opět na jednotlivé tematické oblasti, které vycházejí 

z analytické části. 

 

Oblast bydlení 

Priorita: zajistit vhodné bydlení pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit a pro obyvatele sociálním vyloučením ohrožené  

Hlavní cíl 1: Do konce roku 2018 vznikne ve Velkých Hamrech 8 bytů pro sociálně vyloučené obyvatele a obyvatele ohrožené sociálním 

vyloučením 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Do konce roku 2018 vznikne ve velkých Hamrech 6 bytů pro obyvatele  ze SVL  

7.024.000,- Kč 

Vytipovat a zajistit vhodný objekt 2015, 2016 Obec  Probíhá 

Vytvoření stavebního projektu 2016 Obec, firma Obec, IROP  

Výběrové řízení na 
výstavbu/rekonstrukci 

2017 Obec Obec, IROP  

Realizace výstavby/rekonstrukce bytů 

při výpomoci obyvatel SVL 

2017-2018 Firma Obec, IROP  

Zřízení funkce domovníka 

 

2018 Obec Obec, ÚP  
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Do roku 2018 vznikne ve velkých Hamrech 2 byty pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením, zejm. 

pro matky s dětmi (samoživitelky) 

2.726.000,- Kč 

Vytipovat a zajistit vhodný objekt 2015 Obec  Hotovo 

Vytvoření stavebního projektu 2016 Obec, firma Obec, IROP  

Výběrové řízení na rekonstrukci 2016/2017 Obec Obec, IROP  

Realizace rekonstrukce bytů 2017/2018 Obec, Firma Obec, IROP  

 

Hlavní cíl 2: Do konce roku 2017 vzniknou ve Velkých Hamrech 2 byty pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou 

zaměstnání u města a prokázali schopnost sociálního začlenění v rámci bytového fondu města 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Do konce roku 2017 vzniknou ve velkých Hamrech 2 byty pro obyvatele ze SVL zaměstnané u města 

2.726.000,- Kč 

Vytipovat a zajistit vhodný objekt 2015 Obec  Hotovo 

Vytvoření stavebního projektu 2015 Obec, firma Obec Hotovo 

Výběrové řízení na rekonstrukci 2016 Obec Obec, IROP  

Realizace rekonstrukce bytů při 
výpomoci obyvatel SVL 

2017 Firma, Obec Obec, IROP  

 

 

 

 



 

44 

 

Oblast zaměstnanosti a sociálních služeb 

 

Priorita 1: zajistit dostatečnou kapacitu sociálních a terénních služeb pro práci s obyvateli SVL a obyvatel ohrožených sociálním 

vyloučením ve Velkých Hamrech tak, aby se zlepšila situace obyvatel SVL a obyvatel obce 

 

Hlavní cíl 1: Od konce roku 2017 zajistit dostatečnou kapacitu terénní sociální práce ve Velkých Hamrech v dostatečném rozsahu  

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

V r. 2016 je v obci Velké Hamry terénní pracovník v rozsahu pracovního úvazku 1,0 podle zákona o 

obcích 

450.000,- Kč 

Do konce r. 2015 v obci VH působí 
TP (pro r. 2016 žádáno) 

2015 Obec ÚV V plnění 

projekt 2015 Obec obec Splněno 

Zajistit vhodného pracovníka 2015 Obec  Splněno 

Realizace činnosti 2016 Obec Obec, ÚV  

Od r. 2017 je v obci Velké Hamry terénní pracovník v rozsahu pracovního úvazku 0,5 podle zákona o 

obcích 

1.475.000,- Kč 
Zpracování projektu 2016 Obec Obec, OPZ  

Zajistit vhodného pracovníka 2016 Obec  Splněno 

Realizace činnosti 2017-2018 Obec Obec, OPZ 
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Od r. 2017 se v obci Velké Hamry realizují doplňkové služby (dluhové, právní poradenství apod.) 

nákupem od NNO 

90.000,- Kč projekt 2015 Obec Obec, OPZ  

Zajistit realizátora, výběr NNO 2016 Obec   

Realizace činnosti 2016-2018 Obec, NNO Obec, OPZ  

Od r. 2017 je v obci Velké Hamry sociální pracovník nákupem služeb od NNO apod. v rozsahu 

pracovního úvazku 1,0 podle zákona o sociálních službách 

900.000,- Kč projekt 2016 Obec Obec, OPZ  

Zajistit realizátora, výběr NNO 2016 Obec   

Realizace činnosti 2017-2018 NNO Obec, OPZ  

 

Hlavní cíl 2: Od r. 2016 zavést ve Velkých Hamrech komunitní práci, která má za cíl zapojovat všechny občany VH (včetně obyvatel 

SVL) do činností v rámci obce 

 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Od r. 2017 je v obci Velké Hamry pracovník pro komunitní práce v rozsahu pracovního úvazku 0,5 

1.082.000,- Kč 

projekt 2016 Obec Obec, OPZ  

Zajistit vhodného pracovníka 2015 Obec  Splněno 

Realizace činnosti 

 

2016-2018 Obec Obec, OPZ  
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Nákup služeb NNO k realizaci komunitní práce a komunitních programů  

320.000,- Kč 
projekt 2015 Obec Obec, OPZ  

Zajistit realizátora, výběr NNO 2016 Obec   

Realizace činnosti 2016-2018 Obec, NNO Obec, OPZ  

Od r. 2017 je v obci Velké Hamry mateřské centrum jako podpora komunitní práce s  rodinami s velmi 

malými dětmi  

50.000,- Kč projekt 2015 Obec Obec  

Zajistit realizátora, výběr NNO 2016 Obec   

Realizace činnosti 2016-2018 Obec, NNO Obec  

Zaměstnání na 0,5 úvazku osobou ze SVL na drobné pomocné práce  

648.000,- Kč 
projekt 2015 Obec Obec, OPZ n. ÚP  

Zajistit vhodného pracovníka 2015 Obec Obec, OPZ n. ÚP Splněno 

Realizace činnosti 2016-2018 Obec OPZ n. ÚP  
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Hlavní cíl 3: Od r. 2016 zajistit pro obyvatele SVL a obyvatele sociálním vyloučením ohrožené ve Velkých Hamrech služby, které 

povedou k zajištění jejich informovanosti v oblasti zdravotní péče a zlepšení jejich přístupu k této oblasti 

 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Od r. 2016 je v obci Velké Hamry zdravotně - sociální pracovník v rozsahu pracovního úvazku 0,4 

1.106.000,- Kč 
projekt 2015/2016 Obec Obec, OPZ  

Zajistit vhodného pracovníka 2015 Obec  Splněno 

Realizace činnosti 2016-2018 Obec Obec, OPZ  

Od r. 2016 je v obci Velké Hamry zajištěn systém přednášek z oblasti zdraví, hygieny a životosprávy 

především pro obyvatele SVL 

63.000,- Kč projekt 2015 Obec Obec, OPZ  

Zajistit realizátora, výběr NNO 2016 Obec   

Realizace činnosti 2016-2018 Obec, NNO Obec, OPZ  
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Hlavní cíl 4: Do konce r.  2017  zajistit v obci Velké Hamry zázemí pro služby a aktivity pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit a 

obyvatele Velkých Hamrů 

 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Od konce r. 2017 vybudovat v obci Velké Hamry komunitní centrum, ve kterém budou zajištěny 

prostory pro terénní práci, komunitní práci, práci s  dětmi a mládeží, volnočasové společenské a kulturní 

aktivity 

2.492.000,- Kč 

Vytipovat a zajistit vhodný objekt 2015 Obec  Probíhá 

Vytvoření stavebního projektu 2016 Obec, firma Obec, IROP  

Výběrové řízení na 
výstavbu/rekonstrukci 

2016 Obec Obec, IROP  

Realizace výstavby/rekonstrukce 

komunitního centra 

2017 Firma Obec, IROP  
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Priorita 2: Vybavit dlouhodobě nezaměstnané obyvatele  kvalifikací a praxí nezbytnými pro vstup na trh práce  

 

Hlavní cíl 1: Minimálně 10 osob ročně je připravováno na pracovní trh prostřednictvím dotovaných forem zaměstnání (VPP, SÚPM, 

VS) 

 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

10 obyvatel vykonává v obci Velké Hamry VPP  

6.300.000,- Kč Zajistit pokračování a případně zvýšení 
počtu osob 

2015 Obec Obec, ÚP Probíhá 

Minimálně 1 obyvatel vykonává v obci Velké Hamry SÚPM 
630.000,- Kč 

zajistit 2016 Obec Obec, ÚP  

Realizace VS po nastavení nových parametrů veřejné služby 
0,- Kč 

Sledovat a zajistit 2016 Obec ÚP průběžně 
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Hlavní cíl 2:  Ve Velkých Hamrech je do konce r. 2018 lépe připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství 10 osob 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

 5 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi díky terénní a sociální práci, 

komunitní činností (TP, NNO)  

V rámci 

činnosti TP a 

NNO 

Tvorba projektových záměrů 2015/2016 Obec   

Zpracování projektů, zabezpečení 

financí 

2016 Obec, firma Obec, OPZ  

Realizace 2017-2018 Obec Obec, OPZ  

 

Hlavní cíl 3:  Ve Velkých Hamrech je do konce r. 2018 rekvalifikováno a prakticky připraveno pro trh práce 5 osob 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

5 osob je za spolupráce ÚP rekvalifikováno a poskytnuta jim praxe  

200.000,- Kč Projekt 2016 Obec Obec, ÚP  

Realizace 2017-2018 Obec Obec, ÚP  
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Oblast bezpečnosti a prevence kriminality 

Priorita: zajistit v obci Velké Hamry taková opatření, která povedou ke zlepšení bezpečnosti v obci 

 

Hlavní cíl 1: Cílem je od roku 2017 ve VH systémově pracovat s mládeží od 15 let, která je ohrožena rizikovým způsobem života (užívá 

OPL, dopouští se přestupků nebo páchá TČ nebo žije v prostředí, kde je těmito jevy ohrožena) 

 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Od roku 2017 ve VH zavést systémovou terénní práci s mládeží od 15 let 

1.366.000,- Kč 
projekt 2016 Obec Obec, OPZ  

Zajistit realizátora, výběr NNO 2016 Obec   

Realizace činnosti 2017-2018 Obec, NNO Obec, OPZ  

Od roku 2017 ve VH zajistit systém seminářů pro mládež od 15 let 

50.000,- Kč 
projekt 2016 Obec Obec, OPZ  

Zajistit realizátora 2016 Obec   

Realizace činnosti 2016-2018 Obec, NNO Obec, OPZ  
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Hlavní cíl 2: Cílem je od roku 2016 ve Velkých Hamrech rozšířit kapacitu APK 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Od roku 2016 rozšířit ve Velkých Hamrech kapacitu APK na 4 pracovní úvazky, aby bylo možné jejich 

flexibilnější nasazení, zejm. ve večerní době a o víkendech, velká rozloha katastru obce a jeho 

geografický profil, zastupitelnost v případě nemoci či dovolené  

4.180.000,- Kč 

Projekt 2015 Obec MV (2016), OPZ 
(2017-2019)n.MV 

 

Zajistit 4  APK 2015 Obec, ÚP MV (2016), OPZ 
(2017-2019)n.MV 

 

Realizace činnosti 2016-2019 Obec MV (2016), OPZ 

(2017-2019), ÚP - 
vzdělání (2016) 

 

Od roku 2016 zajistit průběžné vzdělávání APK a jejich supervize  

66.000,- Kč Zajistit realizátora 2016 Obec   

Realizace činnosti 2016-2018 Obec Obec, ÚP  

 

Hlavní cíl 3: Cílem je od roku 2016 ve Velkých Hamrech realizovat aktivity pro rodiny s dětmi zaměřené na prevenci kriminality 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Od roku 2016 realizovat aktivity pro rodiny s dětmi zaměřené na prevenci kriminality 

1.416.000,- Kč 
Projekt 2015 Obec Obec, OPZ n. MV  

Zajistit realizátora 2015 Obec, NNO Obec, OPZ n. MV  

Realizace činnosti 2016-2018 Obec, NNO Obec, OPZ n.MV  
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Hlavní cíl 4: Rozšíření kamerového systému ve Velkých Hamrech 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Do konce roku 2018 rozšířit stávající kamerový systém o nové kamery 

450.000,- Kč 
Projekt 2016 Obec Obec  

Zajistit realizátora 2016 Obec, NNO Obec  

Realizace činnosti 2017-2018 Obec, NNO Obec, MV  

 

Oblast vzdělávání 

 

Priorita: vytvořit podmínky pro nástup ke vzdělávání a přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávání s cílem snížení 

rizika školní neúspěšnosti se zaměřením na žáky se sociálním znevýhodněním 

 

Hlavní cíl 1: Zajistit předškolní přípravu žáků ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v hlavním proudu vzdělávání, vytvářet 

podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí, zejména pracovních 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Individuální příprava dětí ze SVL na nástup do MŠ a ZŠ (Maxík apod.) 

1.000.000,- Kč 
projekt 2015 Obec  příprava 

Realizace projektu 2016-
2018 

Obec OP VVV, obec, 
NNO 
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Sociální integrace žáků včetně romských do hlavního vzdělávacího proudu v MŠ 

1.500.000,- Kč 
projekt 2015 Obec  příprava 

Realizace projektu 2016-
2018 

MŠ, Obec OP VVV, obec, 
NNO 

 

 

Hlavní cíl 2: Zajistit školní přípravu žáků ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v hlavním proudu vzdělávání, vytvářet 

podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí, zejména pracovních 

 

Specifické cíle/kroky Termín Odpovědnost Zdroje/náklady Plnění Náklady 

Sociální integrace žáků včetně rómských  do hlavního vzdělávacího proudu 

10.000.000,- Kč 

projekt 2015 Obec  příprava 

Programy zaměřené na usnadnění přechodu 
dětí do školního vzdělávání a žáků mezi 
jednotlivými stupni a spádovými školami na 

2. stupeň ZŠ Velké Hamry 

2016-
2018 

ZŠ, obec OP VVV, obec, 
NNO 

 

Podpora školního poradenského pracoviště 2016-
2018 

ZŠ, obec OP VVV, obec  

Podpůrná opatření zajišťovaná 

prostřednictvím školního asistenta 

2016-

2018 

ZŠ, obec OP VVV, obec  

Rozvoj spolupráce pedagogických 
pracovníků s jinými inkluzivními školami - 

sdílení zkušeností, spolupráce s rodiči a 
komunitou - informační kampaň 

2016-
2018 

ZŠ, obec OP VVV, obec, 
NNO 
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Rozvoj pracovníků ve vzdělávání (podpora 

pedagogů a asistentů formou vzdělávání se 
zaměřením na implementaci inkluzivních 

opatření,  mentoring, podpora vedení školy 

 

2016-

2018 

ZŠ, obec OP VVV, obec  

Vybavenost základní školy pro realizaci inkluzivních opatření 

4.000.000,- Kč 

Projekt 2015 Obec  příprava 

Projektová dokumentace  a výběrová řízení 

na dodavatele 

2016 ZŠ, Obec   

Modernizace odborných učeben - školní 
dílna, řemeslný a výtvarný atelier a učeben 

pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na 
individualizaci výuky 

2016 ZŠ, obec OP IROP, obec  

Podpora individualizace výuky pomocí 
mobilní PC učebny  a speciálních podpůrných 

programů 

2016 ZŠ, obec OP IROP, obec   

Vybudování zázemí pro školní poradenské 
pracoviště 

2016-
2018 

ZŠ, obec OP IROP, obec  
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 4. Závěr 

 

Strategický plán sociálního začleňování města Velké Hamry pro r. 2016 – 2018 vychází z potřeb obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit 

a ohrožených sociálním vyloučením, z potřeb města. Vychází z osvědčených zkušeností z minulého období a ze zkušeností zúčastněných 

partnerů. Průběžně bude prováděno zhodnocení naplňování cílů a úkolů strategického plánu tak, aby byla postupně naplňována 

stanovená vize. 
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 5. Přílohy 

 

I. INDIKÁTORY ÚČINNOSTI SPSZ VELKÉ HAMRY 2015-2018 

 
Oblast Název indikátoru Popis Jednotka Hodnota Časový 

interval 

Oblast 

bydlení 

 

Nové byty pro sociální 
bydlení 

Počet vybudovaných bytů, rekonstruovaných a 
vybavených za účelem sociálního bydlení 

byt 10 2016-2018 

Nájemci 
Počet osob, které získají nájemní bydlení nebo se 

udržely v nájemním bydlení díky podpůrným 
programům v rámci SPSZ 

osoba 20 2016-2018 

Osoby ze SVL, 

prokazují schopnost 
sociálního začlenění 

v rámci bytového fondu 

města 

Počet osob, které jsou zaměstnáni u města a 
prokazují schopnost sociálního začlenění v rámci 

bytového fondu města 

osoba 2 
Do konce r. 

2018 

Podpůrné preventivní 
programy v rámci 

bydlení 

Počet preventivních programů v rámci komunitní a 

terénní činnosti, sociálních služeb 
klient 100 2016-2018 

Oblast 

zaměstnanosti 

a sociálních 

služeb 

 

Terénní pracovník města Zaměstnanec města úvazek 0,5 2016-2018 

Klient TP Nejen ze SVL klient 50 2016-2018 

Sociální pracovník NNO Nákup služeb osoba 1 2017-2018 

Klient sociálních služeb Nejen ze SVL klient 20 2017-2018 

Doplňkové služby, resp. 
semináře 

Dluhové, právní poradenství atd. (SAS, NNO) počet 10 
2017-2018 
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Komunitní pracovník Zaměstnanec města úvazek 0,5 2017-2018 

Pracovník ze SVL Drobné pomocné práce, zaměstnanec města úvazek 0,5 2016-2018 

Zdravotně – sociální 
pracovník 

Zaměstnanec města úvazek 0,4 
2016-2018 

Přednášky na zdravotní 
téma 

Zdraví, hygiena, životospráva počet 3 
2016-2018 

Vznik komunitního 
centra 

Rekonstrukce, výstavba počet 1 
2017 

Programy komunitního 
centra 

Činnost komunitního centra – společenské a 
kulturní aktivity, aktivity pro rodiny s dětmi 

počet 7 
2018 

Osoby připravené na trh 

práce 

Zajištěni vlivem terénní a sociální práce, 

komunitní činností (TP, NNO) 
osoba 10 

do konce r. 

2018 

Rekvalifikované osoby Rekvalifikace a praxe, připraveni pro trh osoba 5 
do konce r. 

2018 

VPP Dlouhodobě nezaměstnaní osoba 10 2016-2018 

SÚPM Dlouhodobě nezaměstnaní osoba 1 2016-2018 

VS 
Dlouhodobě nezaměstnaní-v závislosti na nových 

pravidlech veřejné služby 
osoba max. 5 

2016-2018 

Oblast 

bezpečnosti a 

prevence 

kriminality 

 

Asistent prevence 
kriminality 

Zaměstnanci města osoba 4 2016-2018 

Klient terénní práce 15+ Systémová terénní práce s mládeží od 15 let osoba 10 2017-2018 

Realizace podpůrných a 

preventivních seminářů 
pro děti 15+ 

Systém seminářů pro mládež od 15 let a 
pravidelná systémová práce 

počet 6 2017-2018 

Aktivity pro rodiny s 

dětmi zaměřené na 
prevenci kriminality 

Např. pobytové nebo příměstské tábory počet 3 2016-2018 

kamery Rozšíření kamerového systému počet 3 
Do konce r. 

2018 
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Oblast 

vzdělávání 

 

Děti v předškolní 

přípravě 
Příprava na MŠ, ZŠ, sociální integrace počet dětí 3 2016-2018 

Integrované dětí do MŠ 
Sociální integrace žáků včetně rómských  do 

hlavního vzdělávacího proudu v MŠ 
počet dětí 3 2016-2018 

integrovaní žáci do ZŠ 
Sociální integrace žáků včetně rómských  do 

hlavního vzdělávacího proudu v ZŠ 
počet žáků 5 2016-2018 

Školní asistent MŠ/ZŠ  Počet 5 2016-2018 

Speciální pedagogové 
MŠ/ZŠ 

 Počet 2 2016-2018 

Dětský psycholog  počet 1 2016-2018 

Vzdělávání pedagogů 
Profesní rozvoj, vzdělávání potřebné k realizaci 

sociální integrace žáků 
počet pedagogů 10 2016-2018 

Akce MŠ a ZŠ 
podporující jejich rozvoj 

 Počet 6 2016-2018 

Zrekonstruované/nově 

vzniklé učebny 
Potřebné k realizaci sociální integrace žáků ks 5 2016-2018 

Mobilní PC učebna Potřebné k realizaci sociální integrace žáků ks 1 2016-2018 

Školní poradenské 
pracoviště 

 ks 1 2016-2018 

Rodiče podpoření v 

získávání rodičovských 
kompetencí 

 počet 10 2016-2018 
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II. ČERPÁNÍ V KOORDINOVANÉM PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM 

LOKALITÁM Z EVROPSKÝCH FONDŮ 
 

Fond 
Operační 

program 
Prioritní osa 

Investiční 

priorita 
Specifický cíl Alokace  

Operační program 

celkem 

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 12.696.000,- Kč  

   2.1.2   

ESF OP VVV 3 3.3 3.3.1 12.500.000,- Kč  

EFRR IROP 2 9A 2.1 14.968.000,- Kč  

  9C 2.2   

  10 2.4 4.000.000,- Kč  

KPSVL celkem:  44.164.000,- Kč 
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Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1) 

 

 

SPSZ 
Operační program  Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Specifický cíl  

Bezpečnost a 

prevence 

kriminality 

Zajisti v obci VH taková 

opatření, která povedou ke 

zlepšení bezpečnosti v obci  

Od roku 2016 ve VH 

rozšířit kapacitu APK 

rozšířit kapacitu APK Rozšíření APK na 4 prac. 

úvazky 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a 

na trhu práce  

 4.180.000,- Kč 

 

Bezpečnost a 

prevence 

kriminality 

Zajisti v obci VH taková 

opatření, která povedou ke 

zlepšení bezpečnosti v obci  

Od roku 2016 ve VH 

systémově pracovat 

s mládeží 15+ 

systémově pracovat 

s mládeží 15+ 

Zavést systémovou terénní 

práci a semináře pro mládež 

15+ 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a 

na trhu práce 

 1.416.000,- Kč 

 

Bezpečnost a 

prevence 

kriminality 

Zajisti v obci VH taková 

opatření, která povedou ke 

zlepšení bezpečnosti v obci  

Od roku 2016 ve VH 

systémově pracovat 

s rodinami s dětmi  

systémově pracovat 

s rodinami s dětmi  

Realizovat aktivity pro 

rodiny s dětmi ohrožené 

patologický chováním 

(tábory, pobyty aj.) 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a  

na trhu práce 

 1.416.000,- Kč 

Sociální 

služby a 

práce s 

rodinou 

Zajistit dostatečnou kapacitu 

soc. a terénních služeb pro 

práci s  obyvateli SVL a 

obyvateli ohroženými 

sociálním vyloučením 

Od roku 2016 zajistit 

dostatečnou 

kapacitu terénní 

sociální práce ve VH 

zajistit dostatečnou 

kapacitu terénní 

sociální práce ve VH 

Od roku 2017 je v obci 

sociální pracovník nákupem 

služeb od NNO (dle zákona o 

sociálních službách) 

v rozsahu úvazku 1,0 a od 

roku 2017 je v obci TP 

s úvazkem 0,5, realizují se 

doplňkové služby 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a 

na trhu práce  

 2.465.000,- Kč 

Sociální 

služby a 

práce s 

rodinou 

Zajistit dostatečnou kapacitu 

soc. a terénních služeb pro 

práci s  obyvateli SVL a 

obyvateli ohroženými 

sociálním vyloučením 

Od roku 2016 zavést 

ve VH komunitní 

práci 

komunitní práce se 

zapojeném všech 

občanů VH včetně 

obyvatel SVL 

Od roku 2017 je v obci 

komunitní pracovník 

v rozsahu úvazku 0,5, nákup 

služeb NNO k realizaci 

komunitních programů a 

zaměstnání osoby ze SVL na 

drobné pomocné práce  

 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a 

na trhu práce 

 2.050.000,- Kč 
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Sociální 

služby a 

práce s 

rodinou 

Zajistit dostatečnou kapacitu 

soc. a terénních služeb pro 

práci s  obyvateli SVL a 

obyvateli ohroženými 

sociálním vyloučením 

Od roku 2016 zajistit 

pro obyvatele SVL a 

obyvatelé ohrožené 

soc. vyloučením 

služby, které 

povedou k zajištění 

jejich 

informovanosti 

v oblasti zdravotní 

péče 

Zdravotně sociální 

pracovník a systém 

přednášek z oblasti 

zdraví, hygieny a 

životosprávy 

především pro 

obyvatele SVL 

Zdravotně sociální pracovník 

v rozsahu prac. úvazku 0,4 a 

systém přednášek z oblasti 

zdraví, hygieny a 

životosprávy především pro 

obyvatele SVL 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a 

na trhu práce 

 1.169.000,- Kč 

     OPZ celkem:  12.696.000,- Kč 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3) 

 

 

SPSZ 
Operační program  Alokace 

Oblast Priorita 
Ob. 

cíl 
Sp. cíl Opat. Investiční priorita  

Vzdělávání Vytvořit podmínky 

pro nástup ke 

vzdělávání a 

přechod mezi 

jednotlivými stupni 

vzdělávání s  cílem 

snížení rizika školní 

neúspěšnosti se 

zaměřením a žáky 

se soc. 

znevýhodněním 

 Sociální 

integrace 

žáků včetně 

romských do 

hlavního 

vzdělávacího 

proudu 

Vytvoření programů zaměřených na usnadnění přechodu 

dětí do školního vzdělávání, na usnadnění návštěvy MŠ, 

přechodu dětí z mateřské do základní školy, a žáků mezi 

jednotlivými stupni a spádovými školami na 2. stupeň ZŠ 

VH, podpora školního poradenského pracoviště, podpůrná 

opatření zajišťovaná prostřednictvím asistentů pedagoga, 

rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků s  jinými 

inkluzivními školami, spolupráce s  rodiči a komunitou, 

rozvoj pracovníků ve vzdělávání  

3.3 Socio-ekonomická integrace 

marginalizovaných skupin, jako jsou 

Romové 

 12.500.00,- Kč 

     OPVVV celkem:  12.500.000,- Kč 
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Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

 

 

SPSZ 
Operační program  Alokace 

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

Prevence 

sociálně 

patologicých 

jevů a bydlení 

Zajistit zázemí pro 

komunitní 

centrum pro práci 

s obyvateli SVL a 

obyvatele 

ohrožené soc. 

vyloučením 

Od roku 2017 

zajisti ve VH 

vhodné prostory a 

dostatečné 

zázemí pro 

komunitní 

centrum 

Vybudování 

komunitního 

centra 

Komunitní centrum, ve kterém budou 

zajištěny prostory pro terénní prác i, 

komunitní práci, práci s  mládeží, 

volnočasové, společenské a kulturní 

aktivity 

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  

 2.492.000,- Kč 

revence 

sociálně 

patologicých 

jevů a bydlení 

Zajistit 

dostatečnou 

kapacitu 

sociálních bytů 

pro obyvatele SVL 

a obyvatele 

ohrožené soc. 

vyloučením 

Do konce roku 

2017 zajistit 

dostatečnou 

kapacitu 

sociálních bytů ve 

VH pro obyvatele 

ze SVL 

Vybudování 6ti 

sociálních bytů 

pro obyvatele ze 

SVL 

Vybudování 6ti sociálních bytů pro 

obyvatele ze SVL, z toho 2 „holobyty“ 

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  

 7.024.000,- Kč 

Prevence 

sociálně 

patologicých 

jevů a bydlení 

Zajistit 

dostatečnou 

kapacitu 

sociálních bytů 

pro obyvatele SVL 

a obyvatele 

Do konce roku 

2017 zajistit 

dostatečnou 

kapacitu 

sociálních bytů ve 

VH pro obyvatele 

Vybudování 2 

bytů pro 

obyvatele 

ohrožené soc. 

vyloučením 

Vybudování 2 bytů pro obyvatele 

ohrožené soc. vyloučením především pro 

matky samoživitelky s dětmi 

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 

 2.726.000,- Kč     
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ohrožené 

sociálním 

vyloučením 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením 

sociálním, kulturním a rekreačním 

službám a přechodem od 

institucionálních ke komunitním 

službám  

Prevence 

sociálně 

patologicých 

jevů a bydlení 

Zajistit 

dostatečnou 

kapacitu 

sociálních bytů 

pro obyvatele SVL 

a obyvatele 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením 

Do konce roku 

2017 zajistit 

dostatečnou 

kapacitu 

sociálních bytů ve 

VH pro obyvatele 

ze SVL 

Vybudování 2 

sociálních bytů 

pro obyvatele ze 

SVL dlouhodobě 

spolupracující a 

schopné se 

začlenit v rámci 

bytového fondu 

města  

Vybudování 2 sociálních bytů pro 

obyvatele ze SVL dlouhodobě 

spolupracující a schopné se začlenit 

v rámci bytového fondu města  

 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  

           2.726.000,-  Kč 

Vzdělávání Zajisti školní 

přípravu žáků ze 

sociokulturně 

znevýhodňujícího 

prostředí 

v hlavním proudu 

vzdělávání, 

vytvářet 

podmínky pro 

rozvoj klíčových 

kompetencí, 

zejména 

pracovních 

Zajisti školní 

přípravu žáků ze 

sociokulturně 

znevýhodňujícího 

prostředí 

v hlavním proudu 

vzdělávání, 

vytvářet 

podmínky pro 

rozvoj klíčových 

kompetencí, 

zejména 

pracovních 

 Podpora vybavenosti základní školy 

k rozvoji klíčových dovedností 

10: Investice do vzdělávání, odborného 

vzdělávání včetně odborné přípravy 

pro získání dovedností a do 

celoživotního učení rozvíjením 

infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

 4.000.000,- Kč 

     IROP celkem:  18.968.000,- Kč 

 





1. Vyjádření ASZ k SPSZ 
 

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování  

ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Velké Hamry 

(schváleného dne 9.11.2015) 

 

 
Kritérium 

 
Komentář 

 

Účinnost/úspěšnost předchozího 
strategického plánu 

Město Velké Hamry spolupracovalo s Agenturou 
pro sociální začleňování v letech 2013 – 2015. 
V tomto období vznikl Strategický plán sociálního 
začleňování Velké Hamry pro období 2013 – 2014 
s následnou aktualizací pro rok 2015. Účinnost 
opatření navržených v SPSZ Velké Hamry je 
popsána v dokumentu Aktualizace SPSZ pro rok 
2015 a v SPSZ Velké Hamry pro období 2016 – 
2018, kde jsou pozitivně shrnuty integrační aktivity 
v oblasti sociální začleňování ve Velkých Hamrech. 
Návrhová část Strategického plánu sociálního 
začleňování města Velké Hamry pro období 2016 – 
2018 reaguje ve velké míře na výsledky těchto 
opatření a vyhodnocení jejich účinnosti. 

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 a obecní úrovni je SPSZ Velké Hamry 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb Libereckého kraje na období 
2014 – 2017 a Komunitním plánem sociálních 
služeb Mikroregionu Tanvald 2016 - 2020. 

Významní lokální a regionální partneři (včetně 
Úřadu práce a Krajského úřadu) byli zapojeni do 



tvorby SPSZ přímou účastí v Lokálním partnerství 
Velké Hamry. 

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 třech pracovních 
skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně 
rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny 
bylo zajištěno zjišťováním názorů prostřednictvím 
terénních pracovníků města 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 Velkých Hamrech 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 ve Velkých Hamrech 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. 

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 zařazených do KPSVL je ve 
strategickém plánu přehledně zpracováno do 
tabulek umožňujících stanovení alokací ve 
výzvách. 

Celkový komentář 

SPSZ Velké Hamry 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 Velké Hamry k financování 
v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám. 
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