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Úvod 
 

Strategický plán sociálního začleňování Žluticko byl na období 2016-2018 zpracován 

Lokálním partnerstvím Žluticko na základě poptávky města Žlutice a obce Valeč a je 

výsledkem práce všech členů jednotlivých pracovních skupin. Navazuje na předchozí 

Strategický plán strategického začleňování Žlutice 2013-2015, který již v předchozím období 

sloužil jako podklad a vodítko ke zlepšování životní situace místních obyvatel. 

Plán je rozdělen na úvodní část, analytickou část, část návrhovou (ta je dále dělena podle 

tematických oblastí: 1. vzdělávání, rodina a prevence sociálně patologických jevů, 2. 

zaměstnanost, dluhy a bydlení), dále na indikátorovou soustavu, implementační část a 

přílohy, včetně členění rozpočtů a harmonogramu financování.  

Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, měnit 

podmínky života) slouží plán i jako podklad pro řídící orgány tří operačních programů, z nichž 

má být většina uvedených nástrojů financována (OP Zaměstnanost, OP Věda, vzdělávání a 

výzkum a Integrovaný regionální operační program). 

V rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám bude možné adresně 

směřovat prostředky z evropských fondů na konkrétní aktivity v konkrétních lokalitách 

odpovídající konkrétním místním potřebám. Financování navrhovaných aktivit je zajištěno od 

r. 2016 do konce r. 2018, následně bude na základě aktualizovaného plánu možné navázat 

čerpání prostředků až do roku 2023. Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se jedná 

o aktivity na podporou zaměstnanosti, sociální služby, komunitní aktivity, preventivní 

programy či programy na podporu bydlení, z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OPVVV) pak o programy vzdělávací a volnočasové včetně posílení odborných 

kapacit škol a dalších školských zařízení, z Integrovaného regionálního operačního 

programu o vybudování infrastruktury pro jmenované aktivity z OP předchozích, včetně 

sociálního bydlení. 

Strategický plán je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly čerpány pouze nezbytně 

nutné finanční prostředky z evropských a národních dotačních programů, u některých 

opatření s požadovaným podílem obcí. Dokument je živým materiálem, který reaguje na 

aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a bude průběžně revidován a aktualizován. 

Orgány města budou o postupu plnění plánu, jakož i o všech navrhovaných úpravách 

pravidelně informovány. 

Agentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ) je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory 

obcím v  procesu sociální integrace. Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni 

tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a 

propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci 

městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků 
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Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro 

sociální začleňování (dále „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 – NNO – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost, obyvatelé 

ohrožení vyloučením či sociálně vyloučení a další relevantní aktéři) přes sestavení 

Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a 

vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla 

tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, 

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. 

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně na tvorbě strategie podíleli, 

zejména bychom chtěli ocenit aktivní přístup vedení zapojených obcí, jednotlivých partnerů i 

samotných občanů, kteří se podíleli na přípravě uvedených záměrů. Dle dosavadních 

zkušeností věříme, že se naplánované záměry podaří zrealizovat, cíle naplnit a že všichni 

obyvatelé pocítí pozitivní změnu v kvalitě života na Žluticka. 

Potřeba změny strategického plánu byla zřejmá již v průběhu jara 2016, a to zejména v 

oblasti sociálních služeb. Zde došlo k zásadním změnám, kdy některá původně plánovaná 

opatření a specifické cíle budou zajištěny z alternativních prostředků, tj. bez prostředků 

KPSVL. Na základě podnětů z lokality bylo rozhodnuto o zařazení nových specifických cílů 

Stabilizovat nebo zlepšit nepříznivou sociální situaci 15 rodin s dětmi a 40 osob sociálně 

vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených a Předejít odebrání dětí z rodin a zlepšit 

životní situaci rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách.  Další významná změna se 

dotkla specifického cíle 7.1., který byl zásadním způsobem přeformulován v důsledku znění 

pravidel pro realizaci dohledové služby, kdy tuto nelze z prostředků KPSVL realizovat bez 

vazby na městskou policii a metodiku Asistentů prevence kriminality MVČR. Celková výše 

alokace pro Žluticko zůstává nezměněna.  
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IDENTIFIKACE NOSITELE STRATEGIE 
 

Žluticko je tradičně zemědělskou oblastí, po druhé světové válce zde došlo k vysídlení 
Němců a dosídlení novými obyvateli. Oblast byla po revoluci nejvíce ovlivněna transformací 
průmyslu, což spolu s postupnou koncentrací chudých obyvatel v regionu označovaném jako 
„vnitřní periferie“ vedlo k omezení pracovních příležitostí, dostupnosti některých služeb vč. 
vzdělání a úbytku obyvatel (zejména kvalifikovaných). 

Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích v 
regionu Žluticka. Přesto mezi místa s vyšší koncentrací sociálních problémů lze řadit 
samotné město Žlutice s městskou částí Ratiboř, dále obce Valeč, Vrbice a Albeřice, v území 
se nacházejí také další lokality s rizikem rozvoje sociálního vyloučení. Většina uvedených 
lokalit vznikla sestěhováním v nedávné době a je etnicky smíšená. Většinou se jedná o domy 
v běžné zástavbě v centru města, v uvedených místních částech a ostatních obcích. Do 
okrajových částí regionu (Valeč, Vrbice, Albeřice) je velmi omezená dopravní dostupnost. 

V celém mikroregionu Žluticka bydlí cca 400 obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, cca 
160 z 983 domácností pobírá dávky ze sociálního systému (příspěvek na živobytí, příspěvek 
na bydlení). Vzdělání obyvatel uvedených lokalit je většinou základní, poměrně velká část 
ekonomicky aktivních obyvatel je bez legálního zaměstnání (nezaměstnanost mezi 16-20%).  

Problémem je vysoká zadluženost a probíhající exekuce. V území se v posledním roce 
zvyšuje počet přestupků proti občanskému soužití, dochází také ke vzestupu drobných 
majetkových deliktů a místní drogové scény. Síť sociálních služeb je v regionu výrazně 
nedostatečná, existuje zde dům s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba, 
terénní sociální práci omezeně vykonává o. s. Světlo, sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi a dluhovou poradnu s omezenou kapacitou na Žluticku zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s., 
v posledním roce zajišťuje Pomoc v nouzi, o.p.s. ve Žluticích také Centrum pro oběti 
domácího násilí. 

V 2013 byla zahájena spolupráce města Žlutice s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ). 
Po dvouleté aktivní spolupráci se ukázalo, že je nezbytné přistupovat k řešení sociálního 
vyloučení v širším katastrálním měřítku. V důsledku toho bylo potřebné navrhované a 
vytvořené aktivity přinejmenším představovat i okolním obcím či je přímo zapojit. Současně 
bylo nevyhnutelné aktivizovat sociální služby a další instituty pracující s cílovou skupinou 
sociálně vyloučených v širším mikroregionálním měřítku. V průběhu jednání pracovních 
skupin zřízených lokálním partnerstvím Žlutice se ukázalo a členy pracovních skupin bylo 
deklarováno, že efektivnějším modelem by byla spolupráce s další obcí mikroregionu 
s výrazným podílem sociálně vyloučených obyvatel – Valeč (350 obyvatel, z toho cca 100 
sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením), celkem se Žluticemi tedy 
celkem cca 300 sociálně vyloučených osob. 

Valeč již aktivně projevila vůli se zapojit do řešení místní problematiky sociálního vyloučení, 
od začátku působení LP Žlutice v r. 2013 se na práci pracovních skupin podíleli zástupci 
z Valče (o.s. Tranquilite a manažer prevence kriminality) a od letošního roku byl ve Valči 
zahájen projekt „Terénní práce Valeč 2015“ z dotace Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny1. Nový terénní pracovník organizačně zařazený pod OÚ Valeč je aktuálně 
zaškolován a úzce spolupracuje s terénním pracovníkem ze Žlutic. Aktuálně řeší obec ve 

                                                           
1 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=942  

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=942
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spolupráci s Agenturou záměr odkoupení místních panelových domů, kde se koncentrují 
sociálně vyloučení obyvatelé a jejich majiteli bylo povoleno oddlužení (místní zastupitelé 
zahájili komunikaci s insolvenčním správcem o záměru obce odkoupit uvedené domy). 
V obci stále žijí pohromadě v centru obce vyloučení občané s ostatními, etnicky smíšeně. 
Obec chce zejména zmírnit dopady sociálního vyloučení a předcházet dalšímu zhoršování 
situace. Valečské zastupitelstvo přijalo usnesení, podle kterého má obec zpracovat strategii 
řešení situace s panelovými domy, které jsou v exekuci a v havarijním stavu. 

Koordinace plánování opatření je nutná především v oblasti rozvoje sociálních služeb, 

v oblasti zaměstnání, školství a bydlení. Přičemž je nezbytná koordinace investičních a 

neinvestičních projektů, jejichž vzájemné působení může této lokalitě přinést očekávaný 

prospěch. Vyjma oblasti bydlení, která je nejvíce formulována jednotlivými obcemi, je i 

plánování oblasti ekonomického rozvoje a zaměstnanosti a oblasti prevence kriminality 

efektivnější v rámci spojitého území s logistickými vazbami. Specifikem je společné vytváření 

pracovních příležitosti v této části regionu Karlovarského kraje, který lze identifikovat jako 

tzv. vnitřní periferii s nízkou dopravní infrastrukturou, která v hůře dostupných oblastech 

představuje poměrně velký problém, jde ale přitom o funkčně provázané území, zejm. 

spádovostí území POÚ Žlutice vč. výkonu sociální agendy a oddělení hmotné nouze Úřadu 

práce ČR. 

Jednání o rozšíření spolupráce bylo vedeno s představiteli Žlutic i Valče. Zastupitelstva obou 

těchto obcí schválila formou usnesení spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a vyjádřila tuto vůli 

uzavřením Memoranda o spolupráci s ASZ v rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám2. 

                                                           
2 http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
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PŘEDSTAVENÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ ŽLUTICKO 
 

Lokální partnerství Žluticko a okolí je dobrovolným sdružením subjektů aktivně podporujících 

inkluzi sociálně vyloučených obyvatel v lokalitě svého působení. Je základním týmem pro 

přípravu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na Žluticku a v okolí. 

Je platformou, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní 

správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v 

procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných 

jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně 

připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální 

partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách. 

Svolavatelem a garantem činnosti Lokálního partnerství Žluticko je Odbor pro sociální 

začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR. Lokální partnerství Žluticko bylo založeno v souladu 

s usnesením Vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 č. 85 k vytvoření Agentury pro sociální 

začleňování, podepsáním memoranda o spolupráci Agenturou pro sociální začleňování 

s městy Žlutice a obcí Valeč a přistoupením členů partnerství k tomuto jednacímu řádu. 

Členové Lokálního partnerství Žluticko:  

- město Žlutice (starosta, tajemník, terénní pracovník) 

- obec Valeč (starosta, zastupitel) 

- Technické služby Žlutice, s.r.o. (jednatel) 

- Lesy Žlutice, s.r.o. (ředitel, zástupce) 

- Policie ČR (koordinátorka prevence kriminality, velitel obvodního oddělení Žlutice, 

preventista) 

- ZŠ a ZUŠ Žlutice (ředitel, zástupkyně, výchovná poradkyně, speciální pedagožka) 

- MŠ Žlutice (ředitelka) 

- Výchovný ústav Žlutice (ředitelka) 

- Střední lesnická škola Žlutice 

- Úřad práce Karlovy Vary (ředitel krajské pobočky, vedoucí) 

- Člověk v tísni, o.p.s. Karlovy Vary (ředitel, terénní pracovníci)  

- Světlo, o. s. (ředitel, terénní pracovníci) 

- Český západ, o.s. (ředitelka, terénní pracovníci) 

- Pomoc v nouzi, o.p.s. - Intervenční centrum Sokolov  

- Tranquillite, o.s. 

- LEADER ACADEMY, o.p.s. 
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POSTUP TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ (SPSZ)3 
 

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

kapacit, podporu místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů 

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

uvedení v cílové skupině Agentury a členové Lokálního partnerství Žluticko. Role ASZ je v 

podobě koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpory partnerům v 

procesu jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. 

 

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

- Kde jsme? (analýza současného stavu) 

Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu ASZ do lokality, 

během prvních setkání s členy LP. Úkolem lokálního partnerství je shromáždit 

dostatek informací o situaci v oblasti sociálního vyloučení, identifikovat potenciál 

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

žádná intervence. 

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

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

vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál a řešit 

problémy sociálního vyloučení v obci. 

- Jak se tam dostaneme? (proces implementace) 

Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti partnerů.  

 

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

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

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

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

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

podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti 

Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.4 

 

Základní platformou pro tvorbu a implementaci SPSZ je Lokální partnerství Žluticko členěné 

na pracovní skupiny (PS): 

 vzdělávání, rodina a prevence sociálně patologických jevů 

 zaměstnanost, dluhy a bydlení 

 projekty a implementace.  

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

http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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První dvě skupiny jsou tematické a věnují se jednotlivým částem plánování v příslušných 

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

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

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

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

výsledcích práce a dopadech na cílové skupiny). Dále tato pracovní skupina sestavuje 

zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou 

provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při 

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

dopadů na cílové skupiny, vč. speciálně Romů. 

Popis postupu práce v jednotlivých tematicky členěných pracovních skupinách:  

1) analýza současného stavu:  

a) očekávání 

b) kde jsme teď 

c) co aktuálně nejvíce ovlivňuje situaci 

d) kam se chceme dostat 

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

identifikaci priorit) 

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

horizontu) 

4) Formulace dlouhodobých SMART cílů 

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

materiální 

6) Sestavení zásobníku projektových záměrů 

 

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

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

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

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

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

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

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

z ESIF. Projektové záměry byly konzultovány s pracovníky ASZ a prostřednictvím lokálního 

konzultanta písemně s jednotlivými řídícími orgány. 

Po vypořádání připomínek Řídících orgánů prošel SPSZ schvalovacími procesy lokálního 

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

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

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

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

Řídícím orgánům. 
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SOUHRNNÝ PŘEHLED SPSZ ŽLUTICKO 
 
1. Řešené území – katastrální území obcí: Žlutice, Valeč 
 

Název Žlutice Valeč 

Typ sídla Město Obec 

Kraj Karlovarský Karlovarský 

Okres Karlovy Vary Karlovy Vary 

Obec s rozšířenou 
působností 

Karlovy Vary Karlovy Vary 

Pověřená obec Žlutice Žlutice 

Počet sídelních jednotek 11 5 

Místní části 

9 
Knínice 
Mlyňany (zaniklá) 
Protivec 
Ratiboř 
Skoky 
Verušice 
Veselov 
Vladořice 
Záhořice 
Žlutice 

5 
Valeč 
Jeřeň 
Kostrčany 
Nahořečice 
Velký Hlavákov 

Katastrální území 

Knínice u Žlutic;780936 
Mlyňany;797774 
Protivec u Žlutic;733831 
Ratiboř u Žlutic ;780944 
Skoky u Žlutic;797740 
Verušice;797758 
Veselov;780952 
Vladořice;706957 
Záhořice;706965 
Žlutice;797766 

Jeřeň; 776572 
Kostrčany; 67068 
Nahořečice;670693 
Valeč v Čechách; 776581 
Velký Hlavákov;68863 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014 2484 356 
 

2. Cílová skupina – celkem cca 300 osob ohrožených sociálním vyloučením, z toho: 
a) 92 dlouhodobě nezaměstnaných a osob s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu 

práce (např. podle pohlaví, postavení na trhu práce, věku, znevýhodnění, dosaženého 
vzdělání) 

b) 200 dlužníků ohrožených sociálním vyloučením, zejména fin. negramotností, nízkým právním 
povědomím a s tím spojeným rizikovým chováním (jako oběti i pachatelé)  

c) 15 rodin s dětmi dlouhodobě ohrožené krizovou sociální situací (nezaměstnanost, závislost na 
dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi), 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje 
dítěte (11 rodin ve Žluticích a Ratiboři, 4 rodiny ve Valči) 

d) 65 osob žijících v prostorově segregované sociálně vyloučené lokalitě (30 Žlutice a Ratiboř, 35 
Valeč) 
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e) cca 20 osob ohrožených užíváním drog a závislostí 
f) 100 osob ve věku 15-26 let ohrožená soc. patologickými jevy a soc. vyloučením 
g) cca 51 osob ohrožených ztrátou bydlení (32 osob pobírajících doplatek na bydlení,  

2 rodiny/8 osob užívajících k bydlení nevyhovující stavbu nebo prostor, 1 rodina/11 osob 
bydlících v přelidněném bytě) 

h) 125 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na MŠ Žlutice, ZŠ Žlutice, MŠ a ZŠ 
Valeč (z toho: 83 dětí s logopedickými obtížemi, 8 s kombinovaným postižením, 22 dětí 
s poruchami učení, 4 s poruchami chování, 6 s lehkým mentálním postižením, 51 dětí 
vzděláváno podle IVP, 88 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí) 
 

3. Hlavní problémy: 

a) strukturální nezaměstnanost v regionu cca 16% 
b) chybějící pracovní příležitosti přímo v regionu, nízká kvalifikace obyvatel, vysoké 

náklady na dojíždění a omezené dopravní spojení 
c) vysoká míra zadluženosti a probíhající exekuce, zejm. spotřebitelské úvary u 

bankovních i nebankovních společností 
d) často nepříznivá rodinná situace, v některých obcích vysoká míra migrace obyvatel 

SVL 
e) perifernost celého mikroregionu 
f) odliv odborníků a kvalifikované pracovní síly 
g) trestná činnost pod vlivem drog a alkoholu, gambling 
h) omezené možnosti trávení volného času 
i) chybí soc. bydlení, špatný technický stav některých budov pro bydlení 

 

popis/schéma intervenční logiky SPSZ Žluticko:
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Oblast Priority Obecné cíle Specifické cíle 

TRH PRÁCE Zvýšení 
zaměstnanosti 

1. Do roku 2018 se podaří u 
45 uchazečů ze Žluticka v 
evidenci úřadu práce zlepšit 
postavení na trhu práce  

1.1. Do roku 2018 se prostřednictvím systému 
prostupného zaměstnávání podaří vytvořit kapacitu 
15 nových pracovních míst pro sociálně vyloučené 
nebo sociálním vyloučením ohrožené (osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se 
zdravotním postižením, osoby po výkonu trestu, osoby 
opouštějící institucionální zařízení) u současných 

zaměstnavatelů na Žluticku (obce, NNO a soukromé 
subjekty). 

1.2. Do roku 2018 se u 21 osob podaří snížit překážky 
bránící vstupu na trh práce např. v oblastech dluhů, 
slaďování pracovního a rodinného života, stabilizace 
rodinného života vč. udržení bydlení, řešení závislostí 
apod. (21 účastníků). 

1.3. Do roku 2018 se podaří si vzdělanost u 30 osob 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených a upevnit jejich pracovní návyky (15 
účastníků školení). 

1.4. Do roku 2018 se podaří založit 2 integrační 

sociální podniky na Žluticku, prostřednictvím kterých 
se vytvoří kapacita 8 nových pracovních míst pro 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, se 
zdravotním postižením, po výkonu trestu nebo 
opouštějících institucionální zařízení. 

BYDLENÍ Stabilizace 
obyvatelstva v místě 

2. Do roku 2018 se podaří 
zapojit do rozhodování o držbě 
a fungování obecních dom 20 
sociálně vyloučených osob (či 
sociálním vyloučením 
ohrožených) a 16 osob 
ohrožených ztrátou bydlení 

Do roku 2018 budou zajištěny podmínky pro komunitní 
a participativní práci v oblasti bydlení a  kapacita 
poradenství pro 48 osob ohrožených ztrátou bydlení, 
které povede ke zlepšení jejich situace s bydlením. 

2.2. Do roku 2018 bude vybudována kapacita 10 
sociálních bytů ve Žluticích. 

2.3. Do roku 2018 na Žluticku vznikne metodika 
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aktivně zapojit do dlouhodobého 
řešení jejich problémů 
s bydlením na Žluticku. 

sociálního bydlení na základě zkušeností s realizací 
opatření soc. bydlení (soc. práce na obcích zaměřená 
na bydlení + investiční projekty), koncepce sociálního 
bydlení ČR, případně zákona o sociálním bydlení. 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování sociálního 
vyloučení obyvatel 

3. Do roku 2018 min. 48 osob 
využije podpůrné sociální 
nástroje ke změně, jejich 
sociální situace se stabilizuje 
nebo zlepší tak, že získají 
větší míru kontroly nad 
okolnostmi, kterým jsou 
společně vystaveni, a tím se 
bude společně dosahovat 
(komunitou) definovaných 
cílů. 

Do roku 2018 se  30  osob aktivně zapojí do programů 
posilujících zlepšení sociálního fungování v oblasti 
prostřednictvím komunitní činnosti, pořádáním 
společných vzdělávacích i kulturních a sportovních 
akcí. 

3.2. Do roku 2018 se prostřednictvím TP podaří u 45 

osob ze Žluticka zlepšit jejich krizovou situaci 
spojenou se sociálním vyloučením 

3.3. Do roku 2018 se 30 obyvatel SVL Žlutice 
(Ratiboř) a Valeč aktivně zapojí do řešení jejich 
společných problémů, např.: 
- zlepší se komunikace mezi obyvateli 
- vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality 
- dají se řešit dluhy na nájemném 
- zlepší se technický stav nemovitosti 
- Viditelně se zlepší stav venkovního prostranství 
- Děti a mládež mají možnost smysluplně trávit svůj 
volný čas. 

3.4. Do roku 2018 bude vybudována infrastruktura 
pro komunitní centrum vč. zázemí pro sociální 
služby ve Žluticích. 

3.5. Stabilizovat nebo zlepšit nepříznivou sociální 
situaci 15 rodin s dětmi a 40 osob sociálně vyloučených 
či sociálním vyloučením ohrožených na Žluticku. 

3.6 Předejít odebrání  dětí z rodin a zlepšit životní 
situaci rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách. 
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VZDĚLÁVÁNÍ  Spokojenější děti, 
rodiče i školy 

4. Pro všechny děti ze 
Žluticku budou do roku 2018 
na školách zajištěny 
podmínky v hlavním proudu 
vzdělávání tak, aby mohly 
zažít pocit úspěchu, přijetí a 
rozvíjet svůj potenciál. 

4.1. Do roku 2018 se prostřednictvím předškolního a 
rodičovského klubu při MŠ Žlutice aktivně zapojí 20 
rodičů s dětmi, kteří mají omezený přístup 
k předškolní docházce ze soc. ekonomických důvodů, 
zlepšena připravenost jejich dětí při nástupu do 1. 
třídy (snížení počtu logopedických vad o 50%, 
celkem 10 dětí za 3 roky se zařadí do MŠ díky 
předškolnímu klubu). 

4.2. Do roku 2018 bude na ZŠ ve Žluticích a Valči 
zajištěna aktuální nabídka doučování pro 10 dětí 
(celkem zlepšení prospěchu u 30 dětí za 3 roky). 

4.3. Do roku 2018 bude zajištěna odborná péče 
školního poradenského pracoviště pro 125 dětí a 
žáků se SVP ze ZŠ Žlutice, MŠ Žlutice, MŠ a ZŠ Valeč 
(zlepšení prospěchu, zlepšení školního klimatu 
atd.). 

4.4. Do roku 2016 bude zajištěna dostupná nabídka a 
personální kapacita zájmového vzdělávání pro 88 
žáků ze soc. znevýhodněného prostředí při ZŠ 
Žlutice a ZŠ Valeč. 

5. Pro rodiče všech dětí bude 
do roku 2018 zajištěna 
maximální možná otevřenost 
ze strany škol pro vzájemnou 
komunikaci; školy umožní 
rodičům a další zúčastněné 
veřejnosti zapojení do 
společné činností. 

5.1. Do roku 2018 využije 48 osob komunitně-
vzdělávacích akcí pro veřejnost a školní časopis, které 
budou informovat o poradenských pracovištích, 
návaznosti školských zařízení, možnosti setkávání dětí, 
rodičů a pedagogů, akcích škol atd. 
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6. Pro všechny pedagogy a 
další personál pracující ve 
školách na Žluticku s dětmi a 
mládeží budou do roku 2018 
zajištěny odborné, personální 
a materiální podmínky pro 
jejich všestranný rozvoj a 
uplatnění při individuální práci 
s žáky  
s různorodými potřebami. 

6.1. Do roku 2018 se 50 pracovníkům školských 

zařízení ze Žluticka zvýší nebo rozšíří odborná 
kvalifikace prostřednictvím účasti: 
a) na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
b) 1x ročně na konferenci o vzdělávání 
c) na čtvrtletních lokálních pracovních skupinách za 
účelem síťování škol, rozvoje spolupráce 
pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny 
ve vzdělávání. 

BEZPEČNOST A 
PREVENCE 
KRIMINALITY 

Zvýšení pocitu 
bezpečí a snížení 
rizikového jednání 

7. Do roku 2018 se sníží výskyt 
podvodů, nevýhodných půjček. 
a dalšího protiprávního jednání 
v SVL 

7.1. Do roku 2018 se ve Žluticích a Valči zapojí do 
programů finanční gramotnosti a dluhového 
poradenství 

 



 

 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění 
sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.  

 
 
 

VIZE ŽLUTICKO (DO ROKU 2025) 
 

Prostřednictvím systému prostupného zaměstnávání bude obyvatelům umožněno efektivně 

řešit svoje problémy (finanční a sociální stabilizace), snížit majetkovou tr. činnost z důvodu 

obživy, dát dětem vzor v pracujících rodičích a tím pozitivně ovlivnit ekonomiku celého 

mikroregionu. Bude fungovat flexibilní spolupráce s Úřadem práce (výměna informací, výběr 

osob na VPP), lépe se bude plánovat využití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, rozšíří 

se okruh využívaných činností na VPP, zvýší se zaměstnanost prostřednictvím spolupráce 

s místními podnikateli, podpory sociálního podnikání a zlepšením dopravní obslužnosti. 

Děti a mládež se budou společně vzdělávat a trávit volný čas pro ně smysluplným 

způsobem, což přispěje ke zlepšení jejich vztahu ke Žluticku a vzájemnému vztahu s 

ostatními obyvateli, a budou se těšit se sem vracet. Rodiče se budou aktivně podílet na 

spolupráci se školami a dalšími institucemi při řešení problémů svých dětí, zajištění 

volnočasových aktivit a dalších činností souvisejících s jejich zdravým rozvojem. Školy k 

tomu budou otevřené a budou k tomu mít dostatečné podmínky. 

Sníží se počet a závažnost protiprávního jednání, výskyt závislostního jednání, zlepší se 

pocit bezpečí, podmínky života na Žluticku a tím i prestiž Žluticka. Lidé si dokážou poradit v 

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

Lidé tráví aktivně volný čas, dokážou sami vyvinout soc. tlak na pachatele protiprávního 

jednání. Místní autority a místní sdružení (sportovní, hasiči, mat. centrum, divadlo, církev) 

mají uznání jako zástupci místních neformálních sdružení s určitým vlivem na komunitu. Na 

Žluticku fungují asistenti prevence kriminality nebo školní dohledová služba při školských 

zařízeních s potřebným zázemím od uvedených obcí. 

Obyvatelé Žluticka zde nejen rádi bydlí, ale také plnohodnotně žijí, přispívají k celkovému 

zlepšení podmínek pro život na Žluticku a zlepšuje se dobré jméno celého mikroregionu. 

Místní občané se aktivně zapojují do řešení problémů, využívají místních zdrojů. Funguje 

odpovědná spolupráce nájemníků a majitelů, vzdělávání ve fin. gramotnosti a oddlužování 

předlužených rodin. 

Ve Žluticích bude dostupné sociální bydlení. Město zpracuje v návaznosti na činnost 

pracovní skupiny koncepci bydlení vč. revize stávajících pravidel pro přidělování bytů a 

motivační systém pro nájemníky.
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Analytická část 
 

KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
 

Popis jednotlivých lokalit ohrožených sociálním vyloučením vychází ze  „Situační analýzy 
Žlutice a okolí“ zpracované v r. 2013 SPOT, o.p.s.: http://www.socialni-
zaclenovani.cz/dokumenty/zlutice/situacni-analyza-zlutice-spot-2013/download. 
 

Nezaměstnanost se ve Žluticích pohybuje kolem 16%. Chudé, etnicky smíšené rodiny bydlí 

ve Žluticích rozptýleně v centru obce a nejsou koncentrovány na jednom místě. Jeden dům 

na sídlišti je označovaný jako problémový kvůli špatnému technickému stavu a kvůli větší 

míře stěhování nájemníků v některých bytech. Pouze 2 tamější byty jsou obydlené Romy, asi 

polovina nájemníků má dluhy na nájemném a službách.  

 

Za část obce s největším rizikem rozvoje sociálního vyloučení lze považovat Ratiboř, která 

se nachází izolovaně 5 km od Žlutic. V některých domech tam bydlí stálí obyvatelé (podle 

sčítání obyvatel 22 lidí v r. 2011), další část domů je využívána jako chalupy, některé domy 

se rozpadají. V obci bydlí několik romských domácností (cca polovina obyvatel obce), 

některé zde bydlí dlouhodoběji, v jiných případech jde o nově přistěhovalé. Chybí služby 

občanské vybavenosti a je zde velice omezená dopravní obslužnost. 

 

Valeč je obcí s neobyčejným geniem loci, vévodí jí zámek, ve svahu stojí opravené barokní 

stavby. Obec se nicméně nachází na hranici Vojenského újezdu Hradiště a jako taková je 

postižena periferností. Obec měla 356 obyvatel v roce 2014 se započtením dalších sídel v 

katastru. Míra nezaměstnanosti dosahovala ve Valči 17 % v roce 2011. V poslední době bylo 

v obci zřízeno několik pozic veřejně prospěšných prací, zejména pro práci v zámeckém 

parku (6 pozic), další pozice v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti jsou zřizovány 

v rámci projektů firmy Job Asistent.  

 

Dva panelové domy v centru obce, označované jako problémové, byly po roce 1989 prodány 

soukromému vlastníkovi. Později přešly domy do vlastnictví manželů K. a staly se 

předmětem exekuce. Obtížná finanční situace majitele se odráží v nedostatku financí na 

opravu domů, které jsou celkově ve špatném technickém stavu. V nedávné době byly byty 

v panelových domech pronajímány „problémovým“ rodinám spojovaných s nárůstem 

drobných krádeží. Vyšší míra stěhování obyvatel se týká zejména druhého z paneláků, kde 

má údajně práci jen 4-5 lidí, jen ve třech bytech však bydlí romské rodiny.  

 

V první fázi strategického plánování (2013-2015) se činnost lokálního partnerství soustředila 

zejména na řešení problémů přímo ve Žluticích. V další fázi plánování od r. 2015 se činnost 

lokálního partnerství zaměřuje na řešení problematiky i ve Valči v rámci mikroregionu 

Žluticka. 

 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/zlutice/situacni-analyza-zlutice-spot-2013/download
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/zlutice/situacni-analyza-zlutice-spot-2013/download
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KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY  
 

1. Vstupní ukazatele 

Název indikátoru Definice Jednotka Výchozí 
hodnota 

TRH PRÁCE  

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP 

Počet uchazečů v evidenci úřadu práce (únor 
a září kvůli sezónnosti); celkem, déle než 5 
měsíců, déle než 1 rok, z toho se základním 
vzděláním, muži/ženy  

Uchazeč  Počet uchazečů 
v evidenci ÚP 
od 1.1.2015 do 
21.10.2015 
 
Žlutice:  
117 
51 (do 6 
měsíců) 
16 (6-12 
měsíců) 
50 (nad 1 rok) 
51 mužů, 66 
žen 
 
Valeč:  
21 
11 (do 6 
měsíců) 
3 (6-12 měsíců) 
7 (nad 1 rok) 
8 mužů, 13 žen 

Počet uchazečů 
vyřazených ze 
sankčních důvodů 
z evidence ÚP 

Počet uchazečů z města, kteří byli za 
poslední 3 roky vyřazeni z evidence úřadu 
práce  

Uchazeč  Počet UoZ 
vyřazených z 
evidence od 
1.1.2015 
Žlutice - 19 
Valeč – 0 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP, kteří 
využili nástrojů 
APZ 

Počet uchazečů (za celou obec), kteří prošli 
aktivizačními programy (rozdělit na VS, APP, 
VPP, SÚPM) v roce 2015.  

uchazeč - 
účastník 
programu  

Žlutice 
VPP 27 
SÚPM 11 
 
Valeč 
VPP 15 
SÚPM 6 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP, kteří 
úspěšně prošli 
poradenskými a 
tréninkovými 
programy 

Počet uchazečů (za celou obec), kteří 
úspěšně prošli poradenskými a tréninkovými 
programy (motivace, diagnostika, 
poradenství, trénink, zprostředkování) v roce 
2015. Jsou zde uvedeny jen programy 
pořádané přímo ÚP, nikoli projekty ESF, v 
rámci kterých se také realizovalo 
poradenství. Tyto zahrnovaly vstupní 
poradenství, poradenství při první evidenci, 
poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.  

uchazeč - 
účastník 
programu  

Žluticko 
54 
 
Valeč 
15 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP, kteří 
dokončili 
rekvalifikace 

Počet uchazečů (za celé město), kteří 
úspěšně dokončili rekvalifikaci (programy 
ÚP/projekty dalších organizací) z toho 
muži/ženy, rekvalifikační obory (výčet)  

uchazeč - 
účastník 
kurzu  

N/A 
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Počet uchazečů v 
evidenci ÚP 
zařazených do 
systému 
prostupného 
zaměstnávání 

Počet uchazečů, kteří postoupili v systému 
prostupného zaměstnávání (např. z APP do 
VPP, nebo z VPP do SÚPM nebo 
podporovaného pracovního místa/na volný 
trh/sociální firmy/vrátil se ke studiu) 

uchazeč 
blížící se 
trhu práce  

N/A 

Počet pracovních 
míst pro 
nízkokvalifikovan
é 

Počet volných pracovních míst na lokálním 
trhu práce, z toho počet volných pracovních 
míst vhodných pro cílovou skupinu, volných 
míst na uchazeče (únor a září kvůli 
sezónnosti), z toho v rámci "podporovaných 
pozic" (např. v sociální firmě, u 
spolupracujících subjektů s poradenskou 
podporou apod.)  

Pracovní 
místo  

od 2016 
plánováno 
dalších 15 míst 
(z toho 7 u 
stávajících 
zaměstnavatelů, 
8 u nově 
založených 
soc.podniků) 

Počet sociálních 
podniků 

Počet sociálních podniků zaměstnávající 
sociálně vyloučené (vstupní rok a výstupní tj. 
za 3 roky plnění SPSZ)  

Sociální 
podnik  

0 / 2 

Kapacita 
sociálních 
podniků 

Počet pracovních míst v sociálních podnicích 
zaměstnávající sociálně vyloučené (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ).  

pracovní 
místo  

0 / 8 

BYDLENÍ  

Počet příjemců 
dávek na bydlení 

Počet příjemců dávek (příspěvků a doplatků) 
na bydlení  

Příjemce/m
ěsíc 

111 

Výše vyplacených 
dávek na bydlení 

Výše vyplacených dávek (příspěvků a 
doplatků) na bydlení  

Kč 339 486,- Kč 

Počet osob/rodin, 
které přišly o 
bydlení 

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

Domácnost 5 

Počet osob/rodin 
bez domova nebo 
kterým hrozí 
ztráta bydlení 

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

Osoba/rodi
na 

30 

Počet osob/rodin, 
které úspěšně 
procházejí 
programy 
podporovaného/p
rostupného 
bydlení 

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

Osoba/rodi
na 

0 

Počet osob/rodin, 
u kterých bylo 
zamezeno ztrátě 
bydlení 

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

Osoba/rodi
na 

50 

Počet programů 
podporovaného/p
rostupného 
bydlení 

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

Program 0 

Počet programů 
domovnictví a 
domovních 
samospráv 

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

Program/  
Samospráv
a 

0 

Počet sociálních Počet sociálních služeb zaměřených na krizi Služba 2 



 

21 
 

služeb 
zaměřených na 
krizi bydlení 

bydlení (noclehárny, azylové domy, 
tréninkové bydlení, prevence bezdomovectví 
apod.) dostupných obyvatelům SVL za 
poslední kalendářní rok. 

Počet 
poskytovatelů 
krizového bydlení 

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

Objekt 0 

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

Objekt/byt 3 

Kapacita 
programů 
podporovaného/p
rostupného 
bydlení 

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

Uživatel 0 

Kapacita 
ubytoven 

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

Osoba/rodi
na  

15 

Počet domů/bytů 
vyžadujících 
rekonstrukci 

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

Dům/byt 50 

Počet sociálních 
bytů podle 
jednotlivých 
kategorií 

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

Byt Vstupní rok: 4 
bytů ve 
vlastnictví 
města (z toho 0 
na městské 
ubytovně) 
 
Výstupní rok: 4 

Počet 
metodických 
produktů 

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

Produkt 0 / 1 (Strategie 
prevence 
bezdomovectví 
a sociálního 
bydlení)  

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

 

Počet příjemců 
příspěvků/dávek 

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

Příjemce  688 
 
 

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

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

Uživatel  TP: 65 os. 
Žlutice, Valeč, 
Ratiboř / 81 os. 
celé Žluticko 
 
SASRD: 23 
rodin Žluticko/ 
11 Žlutice, 4 
Valeč 
 
OSP: 5 os. 
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Počet osob/rodin, 
které  
využívají 
fakultativní 
činnosti ke změně 

Počet osob/rodin ze SVL (nejen),  
které využívají fakultativní činnosti ke změně 
(podle jednotlivých typů).  

Uživatel  N/A  

Počet osob 
zapojených do 
komunitních 
aktivit 

Počet obyvatel SVL zapojených do 
komunitních aktivit.  

Osoba  N/A  

Počet případů 
rodin řešených 
OSPOD 

Počet případů rodin řešených OSOD.  
Za poslední kalendářní rok.  

Rodina  N/A  

Počet případů 
rodin s nařízeným 
soudním 
dohledem 

Počet případů rodin s nařízeným soudním 
dohledem, z toho počet nových případů. Za 
poslední kalendářní rok.  

Rodina  Minimálně 2 
rodiny se 
soudním 
dohledem 

Počet rodin, jimž 
OPSPOD uložil 
sankce 

Počet rodin s uloženými sankcemi, počet a 
druh sankcí uložených OSPOD . Za poslední 
kalendářní rok.  

Rodina  X 

Počet rodin s 
nařízeným 
předběžným 
opatřením 

Počet rodin ze sociálně vyloučených lokalit s 
nařízeným předběžným opatřením. Za 
poslední kalendářní rok.  

Rodina  XX 

Počet rodin, v 
nichž byla 
nařízena ústavní 
výchova, umístění 
do 
ústavní/náhradní/
příbuzenské péče 

Počet rodin, v nichž byla nařízena ústavní 
výchova, umístění do 
ústavní/náhradní/příbuzenské péče. Za 
poslední kalendářní rok.  

Rodina  X 

Počet rodin, jimž 
bylo dítě 
navráceno zpět do 
péče 

Počet rodin, jimž bylo dítě navráceno zpět do 
péče. Za poslední kalendářní rok.  

Rodina  X 

Počet rodin, jimž 
byly pozastaveny 
sankce, soudní 
dohled apod. 

Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, 
soudní dohled apod. Za poslední kalendářní 
rok.  

Rodina  X 

Počet rodin, které 
využily služby ke 
změně 

Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, 
soudní dohled apod. Za poslední kalendářní 
rok  

rodina  X 

Počet rodin, které 
využily možnosti 
řešení své situace 
v rámci 
případové/rodinné 
konference 

Počet rodin, které se účastnily případových a 
rodinných konferencí za poslední kalendářní 
rok.  

Rodina  5 

Počet 
dlužníků/zadlužen
ých domácností 

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

dlužník/zad
lužená 
domácnost  

Odhad XX% 
domácností v 
SVL  
Cca XX 
dlužníků na 
nájemném 

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

Počet osob/domácností se splátkovými 
kalendáři/instituty zvláštního příjemce.  

Osoba/rodi
na  

Sjednáno 10 
splátkových 
kalendářů 
 
X žádostí o 
pozastavení  
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příjemce exekuce, z toho 
X žádosti 
úspěšné 
 
Instituty 
zvláštního 
příjemce nejsou 
využívány 
 
V X případech 
(nájemníci 
městských bytů) 
je využívána 
přímá úhrada 
nájemného z 
dávky na 
bydlení 

Počet osob/rodin, 
které využívají 
odborného 
sociálního 
poradenství/dluho
vého poradenství 

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

Osoba/rodi
na  

XX osob v 
poradně XY 

Počet osob/rodin, 
které využívají 
programy finanční 
gramotnosti 

Počet osob/rodin, které využívají programy 
finanční gramotnosti.  

Osoba/dom
ácnost  

N/A  

Počet 
vyhovujících 
objektů, v nichž 
se poskytují 
sociální služby 

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

Objekt  SASRD: 0 
(ambulantní 
forma)  
TP: 0 
(ambulantní 
forma) 
OSP: 0 
(ambulantní 
forma)  

Počet sociálních 
služeb 

Počet registrovaných sociálních služeb 
dostupných pro obyvatele SVL. Dle 
jednotlivých druhů a poskytovatelů.  

Sociální 
služba  

3 (TP, SASRD, 
OSP) 

Počet 
fakultativních 
činností 

Počet fakultativních činností sociálních 
služeb dostupných pro obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit (včetně výčtu)  

fakultativní 
činnost  

 
1 
 

Počet občanských 
iniciativ 
organizovaných s 
podporou 
komunitní práce 

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

Iniciativa  N/A  

Počet programů 
finanční 
gramotnosti a 
dluhového 
poradenství 

Počet programů finanční gramotnosti a 
dluhového poradenství.  

Program  N/A  

Kapacita 
sociálních služeb 

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

uživatel/ko
ntakt/interv
ence/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/ro
ční 
kapacita  

SASRD: 2 
klientů- rodin 
/23 klientů-rodin  
 
OSP: 1/40 
klientů  
 
TP: 2 / 70 
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klientů 

Kapacita 
fakultativních  
Činností 

Roční a okamžitá kapacita  
fakultativních činností SVL.  

uživatel/ko
ntakt/interv
ence/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/ro
ční 
kapacita)  

N/A  

Kapacita 
občanských 
iniciativ 
organizovaných s 
podporou 
komunitní práce 

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

Osoba  N/A 

Počet 
případových a 
rodinných 
konferencí 

Počet případových a rodinných konferencí se 
sociálně vyloučenými rodinami.  

rodina  Rodinné 
konference: 5 
Případové 
konference: 0 

Kapacita 
programů finanční 
gramotnosti a 
dluhového 
poradenství 

Kapacita programů finanční gramotnosti a 
dluhového poradenství.  

kontakt/oso
ba/zakázka  

10  

Počet 
metodických 
produktů 

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

Produkt  Střednědobý 
plán rozvoje 
sociálních 
služeb v 
Karlovarském 
kraji na období 
2014 – 2017. 
 
Revidovaný 
Strategický plán 
sociálního 
začleňování 
Žluticko (2016 - 
2018). 

VZDĚLÁVÁNÍ  

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

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

Dítě/žák  125 

Záškoláctví ve 
školách 
vzdělávajících děti 
ze sociálně 
vyloučených 
lokalit 

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

Žák  N/A 

Počet žáků, kteří 
předčasně 
ukončili docházku 

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili 
docházku za poslední školní rok.  

Žák  N/A 

Počet absolventů 
ZŠ, kteří 
nenastoupili do 
dalšího stupně 
vzdělání 

Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do 
dalšího stupně vzdělání za poslední školní 
rok.  

Žák  N/A 

Počet dětí se SVP Počet dětí se SVP nebo s potřebou Dítě/žák  15 



 

25 
 

nebo s potřebou 
podpůrných a 
vyrovnávacích 
opatření ve všech 
formách 
předškolního 
vzdělávání 

podpůrných a vyrovnávacích opatření ve 
všech formách předškolního vzdělávání (MŠ, 
přípravný ročník, předškolní klub apod.) za 
poslední školní rok.  

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

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

Dítě/žák  MŠ: 5 
ZŠ: 12 

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

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

Organizace  MŠ: 1 
ZŠ:2 

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

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

Partnerství  2 

PREVENCE KRIMINALITY 

Počet pachatelů 
trestných činů a 
přestupků 

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

Pachatel  Z dostupných 
dat není možné 
zjistit (k 
dispozici pouze 
počty TČ)  

Počet trestných 
činů a přestupků 

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

Trestný čin/  
Přestupek  

Počet TČ na 
území: XX 
 
Trestné činy ve 
služ.obvodu: XX 
 
Obecná TČ: XX 
 
Násilná TČ: XX 
 
Mravnostní TČ: 
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X 
 
Majetková TČ: 
X (vloupání X, 
krádeže X)  
 
Ostatní TČ: X 
 
Hospodářská 
TČ: X 
 
Zbývající TČ: X 
 
Přestupky ve 
služ.obvodu: XX 
 
Pořádek a 
obč.soužití: X 
 
Majetkové: X 
 
Bezpeč.silnič.pr
ovozu: XX 
 
Ostatní: X 

Počet navrátilců z 
výkonu trestu 
odnětí svobody 

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

Počet 
navrátilců  

N/A 

Míra drogové 
závislosti 

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

Podíl  N/A 

Počet heren a 
zastaváren 

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

Počet 
zařízení  

0  

Počet programů 
prevence 
kriminality 

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

Program  0  

Počet probačních 
a mediačních 
programů 

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

Program  N/A  

Kapacita 
programů 
prevence 
kriminality 

Kapacita programů prevence kriminality 
zaměřených na SVL (počet podpořených 
osob podle jednotlivých programů a cílové 
skupiny) za poslední kalendářní rok. 

Osoba/akc
e/…  

N/A 

Kapacita 
probačních a 
mediačních 
programů 

Kapacita probačních a mediačních programů 
zaměřených na SVL (počet podpořených 
osob podle jednotlivých programů a cílové 
skupiny) za poslední kalendářní rok.  

Osoba  N/A  

Počet 
metodických 
produktů 

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

Produkt  X / X (Plán 
prevence 
kriminality)  

 

2. Aktuální počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na školách: 

Logope- 

dické 

SVP  

s 1 

SVP  

s více 

SVP 

celkem 

Poruch

y učení 
Poruch

y 
LMP IVP 

Sociál

ní 

znevýh
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obtíže vadou vadami chování odnění 

83  8 125 22 4 6 51 88 

 

ANALÝZA PROBLÉMŮ A JEJICH PŘÍČIN 
 

1. Trh práce 

 

Možnost zaměstnání obyvatel v zemědělství a lesnictví je na Žluticku velmi limitována 

místními omezenými kapacitami těchto odvětví ekonomické aktivity. Tato odvětví zároveň 

nabízejí většinu málo kvalifikované práce poblíž místa bydliště, za jinými typy málo 

kvalifikované práce je často nutné dojíždět. V této souvislosti se jeví, že nekvalifikované 

práce pod hlavičkou veřejně prospěšných prací (VPP) vlastně zaplňují určité prázdno v 

oblasti málo kvalifikované práce v místě bydliště, což částečně zdůvodňuje celkový zájem o 

VPP mezi nezaměstnanými na Žluticku. Odvětví administrativy v soukromých firmách, 

určitého indikátoru podnikatelské aktivity, je koncentrováno do Valče a Žlutic. 

Podle statistik v poslední analýze situace na trhu práce v Karlovarském kraji z roku 2011, je 

Žluticko po Hradišti a Bochovsku regionem s nejvyšší mírou nezaměstnaností v 

Karlovarském kraji, o 6% vyšší než průměr kraje. 

 

Jde převážně o lidi s nižší kvalifikací, podle odhadů Úřadu práce má cca 50-60% 

nezaměstnaných registrovaných na Úřadu práce jen základní vzdělání, celková vzdělanostní 

struktura je v regionu nižší než v České republice. V posledních letech zároveň řada 

respondentů zmiňuje rostoucí nezaměstnanost u mladých lidí se základním nebo 

nedokončeným středním vzděláním. Na druhé straně vzdělanější mladí lidé odchází za prací 

mimo region, respektive se po střední škole do Žlutic nevrací. Hrozba dlouhodobé 

nezaměstnanosti je pak ještě vyšší u žen, které nemají před narozením prvního dítěte 

žádnou pracovní zkušenost. Jde tedy o skupinu, která je nejvíce zasažena dlouhodobým 

poklesem možností získat zaměstnání a úbytkem nízkokvalifikovaných pozic, ke kterému 

dochází v důsledku ekonomické transformace od 90. let a ekonomické krize posledních let. 

Podobně jako v jiných regionech Česka i na Žluticku mluví respondenti o mezigeneračním 

problému, kdy dlouhodobá nezaměstnanost rodičů vede k tomu, že děti tento stav vnímají 

jako normální. Zastoupení Romů mezi uchazeči o práci registrovanými na Úřadu práce je 

podle odhadu toužimského kontaktního pracoviště Úřadu práce zhruba poloviční. 

 

Možnosti zaměstnání ve Žluticích a okolí jsou poměrně omezené. Dle ÚPČR jsou na 

místním trhu práce uváděny následující rizikové skupiny: „uchazeči s nízkým vzděláním a 

odbornou kvalifikací a uchazeči s nízkou flexibilitou na trhu práce“ (podmínka praxe), dále 

„uchazeči pečující o děti do 15 let věku“ (nízká ochota zaměstnavatelů nabízet zkrácené 

úvazky), pak „uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní (v evidenci déle než 5 měsíců),“ a 

uchazeči „se skrytým nezájmem o zaměstnání“ (pokud „příjem sociálních dávek je zpravidla 

větší či stejný jako předpokládaný výdělek v zaměstnání, neboť se převážně jedná o 

uchazeče s nízkým vzděláním“) a uchazeči „starší 50 let věku.“ 
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Podle toužimského kontaktního pracoviště Úřadu práce, který o přidělení osob na základě 

vytvořených míst VPP rozhoduje, na jedno místo připadají 2-3 osoby, většinou poměrně 

motivované. Vedle celkově nízkých mezd za nekvalifikované práce a omezené možnosti 

zaměstnání pro osoby s nízkou kvalifikací (nebo tlaku ze strany Úřadu práce, kdy je 

registrace v databázi podmíněna spoluprací při hledání zaměstnání), je zájem 

nezaměstnaných o VPP ovlivněn i tím, že jde o jedny z mála pracovních pozic, které jsou 

přímo v místě bydliště. 

 

Dalším faktorem, který často výrazně snižuje motivaci k legálnímu zaměstnání, je malý rozdíl 

mezi příjmem sociálních dávek oproti nízké mzdě a vysoká míra zadlužení, zejména pak 

exekuce. V situaci, kdy hrozí, že značná část mzdy padne na splacení dluhů v exekuci 

(oproti dávkám podpory v hmotné nouzi nebo příspěvků na bydlení, které exekuovatelné 

nejsou), přestává být legální zaměstnání výhodné.  

 

Ve Žluticích klesá počet ekonomicky aktivních obyvatel z důvodu stárnutí populace a 

odchodu lidí v produktivním věku. Hlavním zaměstnavatelem je obec (městský úřad, Lesy 

Žlutice, Technické služby, Žlutická teplárenská) a místní vzdělávací instituce (základní a 

mateřská škola, výchovný ústav, lesnická škola), dům s pečovatelskou službou a na tyto 

instituce navazující služby, v okolních obcích jsou pak možnosti zaměstnání ještě 

omezenější. Nutnost dojíždět za zaměstnáním je vnímaná jako jeden z negativních dopadů 

transformačních procesů a odraz celkového zhoršení situace v regionu. 

 

Cca 50-60% nezaměstnaných má jen základní vzdělání, celková vzdělanostní struktura je v 

regionu nižší než v České republice. V posledních letech roste nezaměstnanost u mladých 

lidí se základním nebo nedokončeným středním vzděláním. Mladí lidé s vyšší kvalifikací 

odchází za prací mimo region, respektive se po střední škole do Žlutic nevrací. Dlouhodobá 

nezaměstnanost rodičů vede k tomu, že děti tento stav vnímají jako normální. Zastoupení 

Romů mezi uchazeči o práci registrovanými na Úřadu práce je podle odhadu toužimského 

kontaktního pracoviště zhruba poloviční. 

 

Specifická je pak situace ve Žluticích, které v nejdříve roce 2013 výrazně navýšily počet míst 

na veřejně prospěšné práce v městských institucích, poté však došlo v Technických 

službách ke snížení počtu VPP z důvodu neefektivity a chybějící koordinace, avšak zároveň 

k navýšení u jiných subjektů: Sokol (+1), volnočasový klub (+1), Základní škola a základní 

umělecká škola Žlutice (+1).  

 

Ze své blízkosti k hlavní silnici Praha- Karlovy Vary využívá přes různé problémy i obec 

Valeč, které se díky mimořádným geografickým a kulturním podmínkám i díky nasazení 

místních osobností daří získat proslulost i za hranicemi regionu (Zámek Valeč, sociální firma 

Doupovské hory, biostatek Area Viva, pravidelné hudební festivaly a kulturní akce, Muzeum). 

 

Obyvatelé „paneláků“ si vesměs stěžovali, že v obci není práce a musí se dojíždět do 

okolních obcí (Lubenec, Podbořany, Vroutek). Míra nezaměstnanosti podle evidence Úřadu 

práce dosahovala ve Valči v roce 2011 17 %, což vychází podobně i ve sčítání lidu 2011 za 

část obce zahrnující pouze sídlo Valeč. V poslední době bylo v obci zřízeno několik pozic 

VPP, zejména pro práci v zámeckém parku (6 pozic), další pozice v rámci programů aktivní 

politiky zaměstnanosti jsou zřizovány v rámci projektů firmy Job Asistent (podrobněji viz kap. 

5.1.3). Žádný z respondentů nicméně neměl se současnou nabídkou VPP zkušenost. 
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Zástupce valečské pobočky firmy Job Asistent konstatoval, že se zaměstnáním obyvatel 

„paneláků“ nemá obecně dobré zkušenosti. 

 

SWOT analýza TRH PRÁCE 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Ochota a spolupráce při řešení 
2. Spolupráce s ÚP na VPP (Toužim, KV) 
3. Fungující VPP 
4. Levná pracovní síla 
5. Dostupnost přírodních zdrojů (lesy) 
6. Školství – silné odvětví 
7. Stabilní nižší nájem pro lidi od města 
8. Město má volné prostory 
9. Spádovost úřadu pro region 
10. Místní pracoviště ÚP (dávky) 

1. Málo zaměstnavatelů 
2. Chybějící pracovník ÚP pro trh práce 
3. Nízká finanční a sociální gramotnost 
4. Odliv odborníků a kvalifikované pracovní 
síly 
5. Dostupnost okolních obcí – velký region 

Příležitosti Hrozby 

1. Rozšíření činností na VPP 
2. Využívání projektů na zaměstnanost 
(ESF) 
3. Využití ostatních nástrojů APZ 
4. sociální firma 
5. cílené rekvalifikace v místě (ŘP, pila) 
6. zpružnit spolupráci s ÚP 
7. zlepšit fin. a soc. gramotnost 
8. zlepšit dopravní dostupnost; vybudování 
R6 co nejdříve 

1. nárůst soc. problémů (bezdomovectví, 
exekuce…) 
2. práce na černo 
3. omezení dotací na dopravu (kraj) 
4. demografický vývoj -> omezování škol 
5. omezení nástrojů APZ 

 

 

2. Bydlení 

 

V oblasti struktury bydlení v jednotlivých obcích jsou dobrým zdrojem dat výsledky SLDB 

2011: 

 
Byty v bytových domech a nájemní bydlení (zdroj: SLDB 2011) 

Obec Obydlené byty 
celkem 

Podíl bytů v bytových 
domech [%] 

Podíl nájemních bytů ze 
všech obydlených bytů [%] 

Valeč 140 42 34 

Žlutice 1 028 69 26 

CZ 4 104 635 55 22 

 
Využití bytů k rekreaci (zdroj: SLDB 2011) 

Obec Podíl bytů využívaných 
k rekreaci na celkovém 
bytovém fondu 

Valeč 18% 

Žlutice 3% 

CZ 4% 

 

V regionu můžeme v oblasti bydlení identifikovat dva trendy. Prvním je velmi nízká aktivita ve 

výstavbě nových domů a bytů. Ve světle obtížné ekonomické situace posledních let 

(nedostatek pracovních příležitostí v místě bydliště) a dlouhodobě nepříznivých 
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demografických trendů (stárnutí populace, odcházení mladých a vzdělaných osob z regionu) 

není situace velmi nízké intenzity bytové výstavby nijak zvlášť překvapivá. 

 

Žlutice – panelový dům v soukromém vlastnictví i Valeč byly ve výzkumu Situační analýza 

Žluticko (SPOT, 2011) identifikovány jako ty, se kterými je spojována vysoká míra fluktuace 

nájemníků. 

 

Ve Žluticích obývá většina obyvatel byty v bytových domech (jedná se o 69 % domácností, 

viz tabulka 10). Většina těchto bytových domů byla vystavěna v 70. a 80. letech na sídlištích 

v horní a zejména dolní části města. V současnosti Žlutice disponují 106 obecními byty, z 

toho jsou dnes 4 byty označeny jako sociální bydlení. Správcem obecního bytového fondu 

jsou Technické služby Žlutice, ze 100 % vlastněné obcí. Ve srovnání se situací v mnoha 

jiných městech a obcích Česka mají Žlutice důležitou výhodu, že obec stále vlastní určitý 

bytový fond a tedy může na sociální situaci v obci reagovat prostřednictvím své bytové 

politiky. Znamená to, že město je na jedné straně schopno reagovat na bytové potřeby 

vlastních občanů; na druhou stranu má určité nástroje brzdit nastěhování občanů z jiných 

obcí, kteří nejsou z pohledu města považováni za žádoucí. Rizika ztráty takových 

regulačních možností jsou patrná na příbězích některých lokalit na Žluticku a okolí, kde 

v důsledku privatizace došlo ke vzniku „problémových“ lokalit a kde obce mají minimální 

možnosti do nepříznivého vývoje zasáhnout. Momentálně neexistuje ani ve městě Žlutice ani 

v okolních obcích ubytovna, která by se specializovala na občany bez regulérního bydlení v 

těžké finanční situaci. 

 

Dlouhodobě ve Žluticích chybí investice do městských i soukromých bytů, nabídka 

nemovitostí neodpovídá poptávce (nabídka pouze drahých bytů a neprodejných domů, 

nízkorozpočtové a malé byty nejsou vůbec k dispozici), město nabízí možnost odprodeje 

městských bytů jednotlivým nájemníkům. Domovní řády jsou nově součástí nájemních 

smluv, stížnosti řeší rada města. V lokalitě působí od 2014 dluhové poradenství (OSP) 

poskytované a financované Člověkem v tísni. Od roku 2014 působí ve Žluticích terénní 

pracovník, který funguje jako prostředník pro neziskové organizace (zejm. OSP), koordinuje 

sociální komisi a pracovní tým řešící dlužníky města. 

 

Pravidla pronajímání obecních bytů rozlišují mezi běžnými obecními byty a obecními byty 

sociálního bydlení. Počet sociálních bytů je ovšem velmi nízký, jedná se o čtyři byty. Jejich 

podíl na celkovém bytovém fondu nekoresponduje s podílem občanů Žlutic, kteří kvůli 

nezaměstnanosti a dalším sociálním problémům nemají šanci splnit současné podmínky pro 

přidělení obecního bytu. Podle Zásad může Rada města Žlutice ale v případě většího počtu 

volných bytů rozhodnout o uplatnění přístupu pro pronájem sociálního bytu také u dalších 

městských bytů. 

 

Přímo v centru Valče se nacházejí dva paneláky, označované za problémové. Majitelům 

domu je v obci vytýkáno, že některé byty pronajali „problémovým“ romským rodinám. V 

analýze Terezy Dvořákové byla kvůli této lokalitě Valeč označena za „obec ohroženou 

sociálním vyloučením“ a v žádosti Žlutic o intervenci Agentury přímo za sociálně vyloučenou 

lokalitu. 

 

Ve vlastnictví současných majitelů byly domy zatížené exekucí, majitel nemůže v 

současnosti s domy nakládat a má obstavený bankovní účet. Obtížná finanční situace 
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majitele se odráží v nedostatku financí na opravu domů, které jsou celkově ve špatném 

fyzickém stavu. Obyvatelé se vyjadřovali, že do domu zatéká a někde se objevují plísně. 

Upozorňovali též na špatnou situaci centrálního vytápění „paneláků,“ na celkovou zastaralost 

a technické problémy, kdy hrozí selhání dodávek tepla a nefunkčnost v zimních měsících.  

 

Vyšší míra stěhování obyvatel se týká zejména druhého z paneláků. Podle nich v tomto 

domě má práci cca 4-5 lidí, jen ve třech bytech ale bydlí romské rodiny. Vedle vnějších 

individuálních důvodů je důvodem ke stěhování (a to i stěhování v rámci domu) také špatný 

stav bytů, spojený s problémy s vytápěním a s plísněmi. Špatný stav bytů je v první řadě 

spojován se špatnou údržbou, dále bylo u některých bytů – ve spojitosti s častou migrací – 

poukazováno na jejich postupné vybydlování, které je spojováno opět s dlouhodobě nízkou 

kontrolou nad stavem a předáváním bytů. 

 

SWOT analýza BYDLENÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dostatek nebytových prostor a půdy pro 
rozvoj; Město Žlutice má velký podíl majetku 
na území města (bytový fond) 
2. Komunitní práce ve Valči (pozitivní 
příklad) 
3. Nové podmínky pro přidělování bytů 
(Žlutice) 
 

1. Nezaměstnanost a zadluženost, menší 
dostupnost 
2. Relativně vysoké životní náklady 
k možnostem uplatnění 
3. Chybí soc.bydlení (struktura, alternativy, 
prostupnost) 
4. Špatný technický stav budov 

Příležitosti Hrozby 

1. Koncepce bytové politiky vč. rizik 
odprodeje; větší využití majetku města pro 
rozvoj 

1. Divoký trh s byty po odprodeji 
2. Omezování úřadů, slučování; úbytek 
pracovních míst 
3. Další chátrání objektů 

 

 

3. Sociální vyloučení 

Podle vyjádření Úřadu práce se v červenci 2013 nacházelo v situaci hmotné nouze, tedy 

dostávalo příspěvek na živobytí, okolo 160 domácnosti. V situaci hmotné nouze se tedy 

nachází téměř šestina všech domácností na Žluticku, přičemž podle odhadů Úřadu práce je 

asi polovina domácnosti mezi příjemci hmotné nouze dlouhodobě, v několika případech 

mezigeneračně. Podle odhadů žlutického Úřadu práce tvoří Romové přibližně třetinu těchto 

lidí, často jde přitom o smíšené rodiny. V červenci 2013 bylo dále vypláceno 158 příspěvků 

na bydlení, přičemž nejde o stejnou skupinu jako domácnosti, které dostávají příspěvek na 

živobytí. Příspěvek na bydlení je totiž doplácen všem domácnostem, které vynakládají na 

bydlení více než 30% všech příjmů, nemusí tedy být v situaci hmotné nouze, tato dávka je 

nicméně podmíněna trvalým bydlištěm v obci, které je pro některé obyvatele obtížně 

dostupné. Chudnutí se přitom zřejmě dotýká ještě širší skupiny obyvatel. Mezi výše 

uvedenými počty nejsou zahrnuty domácnosti, které jsou hlášeny na jiném kontaktním 

pracovišti Úřadu práce než ve Žluticích, dále někteří respondenti, kteří z různých důvodů ze 

systému vyplácení nepojistných sociálních dávek vypadli. 

 

Skupina lidí, která se pohybuje na hraně chudoby, představuje na Žluticku podstatně více 

než šestinu domácností. Tento vývoj se přitom netýká jen lokalit, které jsou vnímané jako 

sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, stejně jako ho nelze spojovat 



 

32 
 

primárně s romskou etnicitou, i když se chudoba Romů dotýká častěji. Dlouhodobější ani 

podrobnější vývoj bohužel není možné vzhledem k nedostupnosti dat statisticky zachytit. 

 

Mezi regiony z různých oblastí Česka se Žluticko umístilo jako region s „nejnižší kvalitou 

sociálního kapitálu“5 tj. s nízkou ochotou organizovat se na lokální úrovni v různých 

sdruženích a spolcích, celkově pak s nízkou mírou důvěry v místní instituce. Tento trend ale 

nelze zobecnit na celý zkoumaný region, v regionu najdeme různé aktivní jednotlivce i 

skupiny obyvatel, příkladem může být i obec Valeč s množstvím kulturních a společenských 

událostí lokálního i nadregionálního významu. 

 

Dalším silně vnímaným problémem je neúspěch dětí z chudších rodin na poli vzdělání. 

Sociální problémy rodin v oblasti nejsou zdaleka omezeny na romské rodiny; klientů z 

romských rodin odhaduje OSPOD Karlovy Vary na méně než polovinu. Navíc zvláště na 

venkově je mnoho rodin etnicky smíšených. 

 

Přestože v jádrovém území města (tj. v části Žlutice) v současnosti neexistuje typická 

sociálně-vyloučená lokalita, vykazuje řada obyvatel charakteristiky sociálního vyloučení 

(například nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, absence pozitivních vzorů v 

rodinách, nelegální práce za minimální odměnu, patologické závislosti, drobná kriminalita, 

domácí násilí, vysoká míra zadlužení, uzavřenost a nedůvěra, pasivita a rezignace). 
 

Struktura domácností v obcích s důrazem na nestandartní sociální podmínky (zdroj: SLDB 2011) 

Obec Podíl domácností 
nerodinných 
vícečlenných 

Podíl domácností 
dvou a více rodin 

Poměr neúplných domácností 
s nezopatřenými dětmi k úplným 
domácnostem s nezaopatřenými dětmi 

Valeč 6% 3% 47% 

Žlutice 5% 1% 45% 

CZ 5% 2% 35% 

 

Podíl Romů mezi sociálně slabými na Žluticku je vyšší než na celkové populaci regionu, 

celkový počet Romů je ale poměrně nízký, jak ukazuje například překvapivě nízký podíl 

romských děti ve vzdělávacích zařízeních. Zároveň ale, ačkoliv je sociální vyloučení a jeho 

vnímání v širší společnosti na Žluticku spjato s etnicitou, nelze tvrdit, že by lokality vnímané 

jako problematické byly výlučně romské. Kromě trvající různorodosti obyvatel, kdy spolu 

bydlí noví, někdy i „problémoví,“ obyvatelé a starousedlíci, jsou v regionu běžná i etnicky 

smíšená manželství. Vzájemné vztahy nejsou nikde i přes latentní rasismus vyhrocené.  

 

Lidé ohrožení zadlužením bydlí ve Žluticích v pronájmu i soukromých bytech (hypotéka, 

exekuce), jsou bez práce, dluhy na nájmu má min. 10% obyvatel. Potřebují práci a orientovat 

se v dluzích. Ke komplexnímu řešení zadluženosti ve Žluticích je nutné provázat služby 

zaměstnanosti a bydlení a je nutná změna struktury bytů a změna managementu 

správcovství bytů vč. pravidel pro přidělování bytů.  

 

                                                           
5 Nejnižší kvalita sociálního kapitálu [mezi regiony vybranými k porovnání] se ukazuje na Žluticku, tedy v území, které je 
nejen dosídlené (Hampl 2003), ale zároveň je i součástí rozsáhlé vnitřní periferie středočesko-západočeského pomezí (Musil, 
Müller 2008).  (s. 218) – Jančák, Vít a kol. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných 
složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 207-222. URL: 
http://geography.cz/sbornik/o-sborniku/aktualni-obsah/gcgs022010_jancak/ 

http://geography.cz/sbornik/o-sborniku/aktualni-obsah/gcgs022010_jancak/
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U cca třetiny dětí na ZŠ se rodiče nezajímají o prospěch dětí na škole, nemají zájem o 

vzdělání, cca u 30 dětí problémy s placením pomůcek nebo svačin. Děti si neplní školní 

povinnosti, někteří rodiče nemají prioritu ve vzdělání, mají jiné zájmy, někteří nepracují. 

 

V lokalitě působí od 2014 terénní program Světlo pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytované a financované Člověkem v tísni. 

Od roku 2014 působí ve Žluticích terénní pracovník, který funguje jako prostředník pro 

neziskové organizace (zejm. SASRD a TP), koordinuje sociální komisi a spolupráci 

s OSPOD Karlovy Vary.  

 

Skladba obyvatel paneláků ve Valči je celkově dosti pestrá, etnicky i sociálně. V domě bydlí 

někteří Romové dlouhodobě, ale Romové zde nikdy netvořili většinu. Negativní vnímání 

místních obyvatel je spíše v kontextu širší obce v kontextu omezenějších vzájemných 

kontaktů. 

 

Celkově je pro obyvatele „paneláků“ charakteristická horší sociální situace oproti zbytku 

obce, i když v jednotlivých domácnostech může být situace dosti rozdílná. Podle výpovědi 

zástupce místní mateřské školy je většina dětí, které školku navštěvují, z rodin, které lze 

označit jako „sociální případ.“ 

 

SWOT analýza SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Komunitní práce ve Valči (pozitivní 
příklad) 
2. Fungující VPP jako vzor začleňování a 
finanční stabilizace 
3. „Izolovanost“ regionu před soc.pat.jevy 
(krádeže kovů) 

1. Pasivita obyvatel, špatná komunikace; 
nedostatečná finanční a soc.gramotnost 
2. Nezaměstnanost a zadluženost, menší 
dostupnost 
3. Vysoké životní náklady 

Příležitosti Hrozby 

1. Místní převezmou zodpovědnost za 
řešení problémů místní komunity 
(Domovníci, domovní řády); nalezení a 
zkompetentňování místních představitelů; 
motivace a zapojení mladých do komunity 
2. Zapojení vyloučených obyvatel a 
pozitivních vzorů 
3. Zapojení seniorů 

1. Odchod schopných lidí a tahounů; 
Neudržitelnost aktivit po ukončení 
spolupráce s Agenturou 
2. Další rozvoj soc.pat.jevů 
3. Omezování úřadů, slučování; úbytek 
pracovních míst  
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4. Vzdělávání 

Přehled škol v regionu 

Typ instituce Město Zřizovatel Školní autobus 

Střední školy Žlutice – Střední lesnická škola Karlovarský kraj X 

Základní školy Žlutice (I.,II. stupeň) Město Žlutice Ne 

Valeč (I. stupeň) Obec Valeč Ano 

Lubenec  (I.,II. stupeň) Obec Lubenec Ano 

Bochov (I.,II. stupeň) Město Bochov Ano 

Štědrá (I. stupeň) Obec Štědrá nezjišťováno 

Chyše (I. stupeň) Město Chyše nezjišťováno 

Žlutice – v rámci výchovného 
ústavu 

MŠMT Ne 

Praktické školy Žlutice (sloučena se ZŠ Žlutice)  Karlovarský kraj  Viz ZŠ 

Bochov Město Bochov nezjišťováno 

Mateřské školy  Žlutice Město Žlutice ne, ale systém 
vyzvedávání dětí 
z autobusové zastávky  

Valeč Obec Valeč Ano 

Štědrá Obec Štědrá Nezjišťováno 

Chyše Město Chyše Nezjišťováno 

 

Žlutická mateřská škola v letech, kdy byly v mateřských školách demograficky slabé ročníky, 

nebyla uzavřena a ani nepřišla o své kapacity. Provoz mateřské školy byl sice zredukován, 

ale tak, že bylo později možné kapacity zpětně navýšit. Dnes si tedy mateřská škola může 

dovolit přijmout všechny děti, a dokonce podle vyjádření tamní ředitelky se aktivně snaží 

přesvědčit i chudé a méně vzdělané rodiče, aby své děti do mateřské školy posílali. Žlutické 

mateřské škole se daří zvládat i obtíže spojené s dojížděním malých dětí do mateřské školy. 

Na provázení dětí autobusovými spoji se podílejí starší děti, doprovod od autobusu do 

mateřské školy je řešen za podpory nepedagogických zaměstnanců mateřské školy. Díky 

tomu se daří dosáhnout situace, kdy v jižní části Žluticka navštěvují mateřskou školu takřka 

všechny děti. 

 

Na konci prvního pololetí 2013 byly ve Žluticích organizačně sloučeny Základní škola, 

Základní škola praktická a Základní umělecká škola (celý nový název: „Základní škola a 

základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace). Žáci ze základní školy praktické 

byli nejdříve vyučování ve 2 sloučených speciálních třídách podle oddělených vyučovacích 

plánů, škola zapojuje žáky ze speciálních tříd do spojené výuky s ostatními žáky. Podpůrná 

opatření (psycholog, logoped, speciální pedagog, asistenti pedagoga) na podporu 

společného vzdělávání dětí v hlavním vzdělávacím proudu byly realizovány prostřednictvím 

projektu Inkluze ve Žluticích (do června 2015).  

 

Projekt OPVK „Inkluze ve Žluticích“ přinesl: 

- zlepšení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi ku prospěchu dětí a žáků se 

SVP 

- pedagogové si rozšířili znalosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků se SVP 

- byly zmírněny logopedické obtíže dětí a žáků, zlepšil se vztah a zázemí rodiny pro 

vzdělávání, děti se sociálním znevýhodněním se zapojily do předškolní přípravy na 

MŠ 

- projekt kombinoval integraci žáků ze speciálních tříd do části běžné výuky s podporou 

žáků se SVP v běžných třídách 
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- v rámci projektu byla realizována pro předškoláky Škola nanečisto v širším měřítku 

než doposud 

- díky projektu měli pedagogové a vedení školy možnost sdílet zkušenosti s jinou 

školou inkluzivního typu (ZŠ a MŠ regionu Karlovarský venkov). 

 

Nabídka volnočasových aktivit byla při škole rozšířena otevřením volnočasového klubu školy. 

Podařilo se vyřešit špatný technický stav škol - na ZŠ i MŠ byla realizována rekonstrukce se 

zateplením a výměnou oken. 

 

Střední lesnická škola Žlutice se svým specifickým zaměřením počítá se značným podílem 

žáků z daleka, kteří využívají ubytování na internátu. Podle vyjádření učitelů i studentů 

Základní školy Žlutice místní absolventi základních škol většinou na lesnickou školu 

nesměřují.  

 

Ve Žluticích se nachází Výchovný ústav, jehož klienti byli v nedávné minulosti uváděni jako 

zdroj různých svárů nebo nelibosti v obci z důvodu krádeží a otevřených konfliktů se 

studenty ze Střední lesnické školy Žlutice. Část klientů je romské etnicity, ale není to většina. 

Klienti byli do Výchovného ústavu umisťováni ze spíše vzdálených regionů Česka, což 

komplikuje práci na jejich resocializaci ve spolupráci s místně příslušnými OSPOD dle místa 

bydliště. 

 

Ve Žluticích je přibližně 350 mladých lidí ve věku 12-20, z toho cca 100 jich je ohrožených 

soc.pat.jevy a soc.vyloučením, mají omezené rodinné zázemí, nemají vyhraněné zájmy, 

rodiče na ně často nemají čas, nevyužívají formálních aktivit, jsou snadno ovlivnitelní, parta 

nahrazuje rodinu, mohou mít větší sklon k závislostem a kriminálnímu chování, i kvůli snaze 

vyniknout. Mají omezené finanční prostředky, potřebují uznání, úspěch. Dále je nutná 

spolupráce s rodiči cílové skupiny, pedagogy, veřejností (ukázat jejich úspěchy). S touto 

skupinou se podařilo navázat kontakt a nabídnout jim smysluplné trávení volného času 

otevřením městského volnočasového klubu Kemp. 

 

Valeč (jádrová část obce Valeč) je strukturálně v oblasti vzdělanosti srovnatelná se Žluticemi 

jakožto městem, to znamená, že vzdělanost je zde celkově vyšší než v jiných obcích 

srovnatelné velikosti v okolí. 

 

Do mateřské školy ve Valči chodí převážně děti ze severních částí Žluticka. Mateřská škola 

je v budově spolu s tamní základní školou (jen 1. stupeň). Zaměřuje se na hladké propojení 

předškolního vzdělávání a školního vzdělání na prvním stupni. Valečská mateřská a základní 

škola vypravují do okolních obcí minibus, který sváží a rozváží děti. Podle výpovědi zástupce 

místní mateřské školy je většina dětí, které MŠ navštěvují, z rodin, které lze označit jako 

„sociální případ.“ Děti jsou do MŠ sváženy i z okolních obcí, celkově je v MŠ dvacítka dětí, z 

toho pětina byla označena za Romy. Pro děti z migrujících romských rodin je údajně 

charakteristické, že dochází do mateřské školy jen několik týdnů, pak postupně chodit 

přestanou. V místní základní škole je podíl romských dětí ještě nižší. Na druhý stupeň 

základní školy chodí děti z Valče do školy v Lubenci, v Podbořanech, případně do Žlutic.  

 

SWOT analýza VZDĚLÁVÁNÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Nabídka škol 1. Závažnější projevy rizikového chování 
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2. Nabídka volnočasových aktivit + 
sportovišť, volnočasový klub školy (mladší 
děti) i města (starší) 
3. Dostatek kvalifikovaných učitelů (SŠ, MŠ) 
4. Podpora města jako zřizovatele (granty) 
5. Nově zrekonstruované budovy (ZŠ a MŠ) 
6. Rodiče se více zapojují v rámci 
por.pracoviště (psycholog) 
7. Spolupráce ZŠ a MŠ s policií, asistent 
prevence kriminality a rodiči na prevenci 
rizikového chování 
8. Rozšířená nabídka oborů SLŠ 
9. Nárůst počtu žáků (ZŠ) 

dětí (agresivita, vyhrožování fyz. násilím) 
2. Nejasná kritéria vykazování soc. 
znevýhodněných dětí; chybí další finanční 
zdroje 
3. Nezájem rodičů 
4. Klesající počet žáků (SLŠ) 
5. Chybí pedagogové na ZŠ (1.st., mat., těl., 
chem., přír.) 
6. Nepříliš využívaná nabídka nových oborů 
SLŠ (včelařství, krajinářství) 

Příležitosti Hrozby 
1. Větší spolupráce škol mezi sebou i s 
městem 
2. Rekonstrukce dílen, bazénu a zahrady na 
ZŠ 
3. Navázat spolupráci s poradnou na 
zrychlení posuzování vč. sociálního 
znevýhodnění 

1. Pokles žáků (SLŠ, MŠ) -> snižování 
financí -> omezení personálních kapacit a 
odbornosti -> odliv vzdělaných ze Žlutic 

 

5. Bezpečnost a prevence kriminality 

 

Hlášená kriminalita je relativně nízká, podle indexu kriminality (počet zjištěných skutků za 

zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel) je více než o třetinu nižší než je průměr 

Karlovarského kraje.  

V případech nehlášených trestných činů jde často spíše o drobnější přestupky (např. 

krádeže železa, v kontextu Žlutic pak narušování nočního klidu), které mají nicméně 

negativní dopad na vnímání kvality života v obci a slouží zpětně ke zdůvodnění negativního 

vnímání některých obyvatel a potažmo potřeby zavádění restriktivních ochranných opatření.  

 

Nejčastěji byla některými respondenty zmiňována „romská“ kriminalita, která je spojována 

především s migrací. V menších obcích na Žluticku je drobná kriminalita spojována s 

krátkodobou migrací. Tato kriminalita je, i když šlo zřejmě o jednotlivé případy, posléze 

vztahována na širší skupinu migrujících Romů. 

 

Ve Žluticích nepůsobí městská policie, ve městě sídlí Police ČR, která spravuje území 

zhruba odpovídající správnímu území pověřeného obecního úřadu Žlutice (mimo obec 

Verušičky, kterou spravuje obvodní oddělení policie v Bochově). U města působí nově od 

července 2013 dva asistenti prevence kriminality, jde o dočasné pozice placené na základě 

grantové podpory v rámci Programu prevence kriminality MV ČR, výstupem jejich činnosti je 

zlepšení pocitu bezpečí občanů na autobusových zastávkách, v blízkosti škol, výchovného 

ústavu i v lokalitě chatky. V současné době působí na pozicích asistentů prevence kriminality 

2 osoby. S terénním pracovníkem města a samotnými asistenty tvoří komisi prevence 

kriminality.  

 

Pro Žlutice hraje zřejmě podstatnou roli pro celkový pocit bezpečnosti přítomnost 

výchovného ústavu. Opakovaně zaznívala obava z těch, kteří z ústavu utíkají, založená na 
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několika vloupáních, která s tímto byla spojována, a pobytem osob, které opustily výchovný 

ústav, a zůstali ve Žluticích, kde dále páchali trestnou činnost. 

 

Oproti tomu kriminalita vázaná na konzumaci drog (varny pervitinu, pěstování a prodej 

marihuany, držení drog, krádeže) není primárně spojována s určitou sociální nebo etnickou 

skupinou, ale je spíše vnímána jako generační problém, který se dotýká všech mladých lidí 

nezávisle na sociálním zázemí nebo etnicitě a je spojován s nedostatkem volnočasových 

aktivit. Na nárůst konzumace drog mezi mladými lidmi je poukazováno opakovaně. 

 

Z bezpečnostní analýzy z roku 2011 vyplývá, že dochází k nárůstu pachatelů nad 18 let, a to 

jak v trestné činnosti, tak v přestupcích. Znepokojivý trend se objevuje v přestupcích na 

úseku veřejného pořádku a ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. U některých 

nezaměstnaných obyvatel se stává zdrojem obživy sběr a krádeže železa a dalších surovin, 

někteří mají sklony ke gamblerství, alkoholismu. 

 

Ve Valči je zdrojem největších aktuálních problémů to, že v posledních letech byly byty v 

paneláku pronajímány „problémovým“ romským rodinám. Podle výpovědí prý obyvatelé obce 

zaznamenali v té době nárůst drobných krádeží, zejména kovů. Není však jasné, jaká část 

nově příchozích obyvatel byla v kriminálním konání zapojena. O těchto nájemnících 

spojovaných s krádežemi se obyvatelé obce i „paneláků“ vyjadřovali, že se přistěhovali z 

jiných lokalit v regionu. 

 

Na Žluticku se může jednat cca o 200 dětí a mladistvých, kteří jsou obětí šikany, pachateli i 

obětmi drobné tr.činnosti. Oběti mají možnost kontaktovat výchovné poradce, psychologa ve 

Výchovném ústavu. Pachatelé i oběti potřebují volnočasové aktivity a člověka s důvěrou, 

rodinné zázemí, mají snadný přístup k prodeji cigaret a alkoholu.  

 

Další skupinou ve Žluticích jsou senioři (cca 800-1000 osob), kteří mohou být obětmi 

podomního prodeje, podvodů a nevýhodných půjček. Někteří se mohou cítit osaměle, 

bezprizorně, potřebují společnost a pravidelně se potkávat (chybí internetová kavárna, 

komunitní centrum apod.).  

 

Poslední zájmovou skupinou jsou společensky vyloučení: závislí na alkoholu a drogách, 

propuštění z výkonu trestu, bezdomovci (celkem cca 100 lidí na Žluticku, oběti i pachatelé tr. 

činnosti, někteří pachatelé drobné krádeže, přestupky proti veřejnému pořádku – výtržnictví, 

poškozování cizího majetku, oběti slovního a fyzického napadání). Chybí jim motivace i 

pracovní příležitosti, odborná pomoc.  

 

SWOT analýza BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Vůle řešit (ZM + tajemník Žlutice) 
2. Místní pobočka PČR a školy 
3. Regulace hazardu ve Žluticích 
4. Autority (fungující spolky a sdružení) 
5. Kapacity prostor + personál škol 
6. Podaný projekt na APK 
7. Zaměstnávání na VPP 
8. Dostupná sportoviště 

1. Nuda – chybějící možnosti trávení 
volného času 
2. Drogy – řízení pod vlivem pervitinu, násilí, 
TČ kvůli závislosti; gambling – automaty 
(Beseda, Valeč) 
3. Nízká vymahatelnost přestupků 
4. Malý pocit bezpečí 
5. Nebezpečné lokality (špatné osvětlení v 
Poděbradově ulici, kravín a bývalý pivovar 
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ve Valči) 
6. Malé využití sportovišť 

Příležitosti Hrozby 

1. Podpora společenského života (i 
subkultur); spolupráce mezi organizacemi a 
lidmi, zázemí pro mladé (kulturní dům, 
bývalá zvláštní škola, tábor) + aktivní trávení 
volného času (senioři) 
2. Zlepšit zaměstnanost v návaznosti na 
spolky/autority 
3. Vstřícnost zastupitelů + komunikace 
4. Analýza pocitu bezpečí 
5. Spolupráce se zahraničními partnery 

1. Omezení PČR 
2. Nárůst závislostí a tr. činnosti + snižování 
pocitu bezpečí 
3. Nečinnost/neochota spolků a místních 
autorit 
4. Vznik a rozvoj soc. vyloučených lokalit 
5. Nedostatek zdrojů; nebude asistent 
prevence kriminality 
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Návrhová část 
 

Vazba oblasti na strategické dokumenty střešní, oborové, regionální: 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 MAS Vladař, 

Strategie sociálního začleňování ČR 2014 – 2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb v karlovarském kraji na období 2014 – 2017, Plán prevence kriminality 2014-2015 

Žlutice, Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Karlovarského kraje 

2013-2016, Koncepce inkluzívního vzdělávání Karlovarského kraje. 

TRH PRÁCE 
 

Z důvodu nedostatku pracovních příležitostí, nízké kvalifikaci uchazečů o zaměstnání a 

problémů spojených s dlouhodobou nezaměstnaností některých obyvatel Žluticka je hlavní 

prioritou jejich uplatnění na trhu práce. Dále je nutné hledat další uplatnění pro absolventy 

veřejně prospěšných prací s nízkou kvalifikací, kteří mají velmi omezené možnosti dalšího 

pracovního uplatnění. 

Dlouhodobé cíle směřují k tomu, aby se dlouhodobě zvýšila zaměstnanost, vedla k 

prostupnosti a tím se maximálně podpořila integrace obtížně zaměstnatelných obyvatel. 

Zaměstnanost v obci je klíčovým faktorem pro zlepšení situace mnoha sociálně 

znevýhodněných rodin. 

 

Hlavním cílem projektu bude prostřednictvím mixu aktivizační, motivační a asistenční 

podpory připravit klienta, který je konkurenceschopný na otevřeném trhu práce, tzv. Job 

ready klient. Při vstupu cílové skupiny na otevřený trh práce podpora klienta, aby se na 

pracovním místě udržel i během zkušební doby. Dalšími cíli bude: 

1) Posílení pracovních kompetencí cílové skupiny. Vhodný výběr cílové skupiny bude 

zajištěn v úzké spolupráci s ÚP.  

2) Komplexní podpora cílové skupiny směrem k motivaci vstoupit na legální trh práce. 

Sem patří osvojování pracovních návyků, hospodaření s financemi, sanace vzniklých 

dluhů, orientace v dlouhodobých výhodách legálních příjmů oproti např. práce na 

černo, postupné získávání sebedůvěry, slaďování pracovních a rodičovských 

povinností atd.  

3) Získání základní pracovní praxe během tříměsíční praxe, během které bude dostávat 

motivační odměnu ve výši maximálně 1/2 minimální mzdy po dobu 3 měsíce. Během 

praxe bude klientovi k dispozici mentor (vybraný zkušenější pracovník 

zaměstnavatele). Poskytovali praxe budou uhrazeny náklady spojené s vyčleněním 

mentora, který bude pracovníkovi k dispozici v případě potřeby. Během praxe bude 

klientův klíčový pracovník (pracovník NNO) v pravidelném kontaktu s vybraným 

mentorem u zaměstnavatele.  

4) Asistence klientovi při vstupu na trh práce – orientace v pracovních zvyklostech a 

návycích, řešení potíží v práci, komunikace se zaměstnavatelem a kolegy. Cílem je 

zvýšení šance klienta udržet si pracovní místo ve zkušební době. 

 

Oblast: TRH PRÁCE 
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Priorita: Zvýšení zaměstnanosti 

1. Obecný cíl: Do roku 2018 se podaří u 45 uchazečů ze Žluticka v evidenci 
úřadu práce zlepšit postavení na trhu práce (zvýšili své pracovní 
návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, 
získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.). 

1.1. Specifický cíl: Do roku 2018 se prostřednictvím systému prostupného 
zaměstnávání podaří vytvořit kapacitu 15 nových pracovních 
míst prosociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené (osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, 
osoby se zdravotním postižením, osoby po výkonu trestu, osoby 
opouštějící institucionální zařízení) u současných 
zaměstnavatelů na Žluticku a v okolí (obce, NNO a soukromé 
subjekty). 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

NNO 90 osob, které ke 
své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

1.1.1. Příprava projektu 
na prostupné 
zaměstnávání 
z koordinované výzvy 
OPZ 

2016 Manažer SPSZ, LK, 
ředitel NNO 

(vazba na indikátory) 

1.1.2. Výběr vhodných 
kandidátů na 
koordinátory 
zaměstnanosti 

prosinec 2016 Manažer SPSZ, LK, 
ředitel NNO 

 

1.1.3. Realizace projektu 
na prostupné 
zaměstnávání 
z koordinované výzvy 
OPZ 

2016-2018 
 

Manažer SPSZ, 
koordinátoři 
zaměstnanosti, 
ředitel NNO 

30 osob (Roční 
kapacita programů 
zaměstnanosti 
dostupných pro 
obyvatele SVL) /20 
nových pracovních 
místu stávajících 
zaměstnavatelů 

1.2. Specifický cíl: Do roku 2018 se u 45 osob podaří snížit překážky bránící vstupu 
na trh práce např. v oblastech dluhů, slaďování pracovního a 
rodinného života, stabilizace rodinného života vč. udržení 
bydlení, řešení závislostí apod. (21 účastníků). 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

NNO 90 osob, které ke 
své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

1.2.1. Příprava aktivity 
pracovní poradenství 
v rámci projektu 
prostupného 

2016 Manažer SPSZ, LK, 
NNO 

(vazba na indikátory) 
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zaměstnávání z 
koordinované výzvy OPZ 

1.2.2. Realizace aktivity 
pracovní poradenství 
v rámci projektu 
prostupného 
zaměstnávání 
z koordinované výzvy 
OPZ 

2016-2018 
 

Manažer SPSZ, 
NNO 

Roční kapacita 30 
osob 

1.3. Specifický cíl: Do roku 2018 se podaří si zvýšit nebo rozšířit vzdělanost u 30 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených a obnovit jejich pracovní návyky (15 účastníků 
školení). 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

NNO 90 osob, které ke 
své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

1.3.1. Příprava projektu 
na prostupné 
zaměstnávání 
z koordinované výzvy 
OPZ 

2016 manažer SPSZ, 
NNO 

(vazba na indikátory) 

1.3.2. Realizace projektu 
na prostupné 
zaměstnávání 
z koordinované výzvy 
OPZ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
NNO 

Roční kapacita 30 
osob 

Náklady na opatření 
1.1.1.-1.1.3., 1.2.1.-
1.2.2., 1.3.1.-1.3.2. 

4.562.500,- Zdroj: OPZ 

1.4. Specifický cíl: Do roku 2018 se podaří provozovat 2 integrační sociální 
podniky na Žluticku, prostřednictvím kterých se vytvoří kapacita 
8 nových pracovních míst pro dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnaných, se zdravotním postižením, po výkonu trestu 
nebo opouštějících institucionální zařízení. 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

Podnikatelské 
subjekty 

(vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

1.4.1.  
Příprava a realizace 3 
projektů OPZ 2.1.2 
Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky  

2015-2016 manažer SPSZ, 
Podnikatelské 
subjekty 

8  nových 
pracovních míst v 
nově založených 
soc.podnicích 

Náklady na opatření 
1.4.1.: 

7.119.845,-  Zdroj: OPZ 

1.4.2. Příprava a 
realizace 3 projektů 

2016-2018 LK, manažer SPSZ, 
podnikatel 

8  nových 
pracovních míst v 
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IROP SC 2.2: „Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního 
podnikání“ 

soc.podnicích 

Náklady na opatření 
1.4.2.: 

2.975.000,-    Zdroj: IROP 
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BYDLENÍ 
 

Prostřednictvím terénní a komunitní práce na obcích a spolupráce s neziskovými 

organizacemi se budou minimalizovat a řešit problémy spojené s bydlením, např. včasný 

monitoring a splácení dluhů, zlepšení sousedských vztahů i okolního prostředí v SVL. 

Prostřednictvím investičního projektu IROP bude vybudována kapacita sociálního bydlení na 

obci pro osoby ohrožené ztrátou bydlení. Navazující projekt z OPZ zajistí: 

a) Sociální práci za účelem řešení bytové situace  

b) Podporu samostatného bydlení domácností ve standardních bytech  

c) Prevence ztráty bydlení 

d) Metodika na přímou práci s cílovou skupinou z důvodu nedostatku zkušeností 

žadatele 

 

Z důvodu možného odprodeje městských bytů je vhodné vypracovat ze strany vedení města 

dlouhodobou bytovou politiku obsahující popis optimální struktury bytového fondu vč. 

sociálního bydlení a předcházet tak neregulované migraci a spekulativnímu trhu s byty ve 

Žluticích. Poslední priorita by měla předcházet ztrátě bydlení u zadlužených obyvatel Žlutic s 

důrazem na zvyšování fin. a soc. gramotnosti a tím přispět ke stabilizaci lidí ohrožených 

ztrátou bydlení.  

 

Oblast: BYDLENÍ 

Priorita: Stabilizace obyvatelstva v místě 

2. Obecný cíl: Do roku 2018 se podaří zapojit do rozhodování o držbě a 
fungování obecních dom 20 sociálně vyloučených osob (či 
sociálním vyloučením ohrožených) a 16 osob ohrožených ztrátou 
bydlení aktivně zapojit do dlouhodobého řešení jejich problémů 
s bydlením na Žluticku. 

2.1. Specifický cíl: Do roku 2018 budou zajištěny podmínky pro komunitní a 
participativní práci v oblasti bydlení a  kapacita poradenství pro 
48 osob ohrožených ztrátou bydlení, které povede ke zlepšení 
jejich situace s bydlením. 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

Město (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

2.1.1. Příprava projektu 
na ter. a kom. práci vč. 
sociálního bydlení do 
výzvy OPZ pro KPSVL 

2016 LK, manažer SPSZ, 
starosta, zastupitel 

(vazba na indikátory) 

2.1.2. Realizace projektu 2017-2018 
 

manažer SPSZ, 
vybraný subjekt 

33 osob, které k 
zajištění svého 
bydlení přistupují 
aktivně/14 osob - 
Roční kapacita 
asistenčních 
programů a služeb 
souvisejících s 
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bydlením (12 
Žlutice) 

Náklady na opatření 
2.1.1.-2.1.2., 2.3.1.-
2.3.2., 3.1.1.-3.1.3., 
3.3.1.-3.3.3.: 

7.278.473,- Kč Zdroj: OPZ 

2.2. Specifický cíl: Do roku 2018 bude vybudována kapacita 10 sociálních bytů ve 
Žluticích. 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

Město (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

2.2.1. Příprava 
investičního projektu 
IROP na rekonstrukci 
sociálních bytů ve 
Žluticích 

2016 LK, manažer SPSZ, 
Starosta 

(vazba na indikátory) 

2.2.2. Realizace projektu 
IROP na rekonstrukci 
sociálních bytů 
ve Žluticích 

2017-2018 
 

manažer SPSZ, 
Starosta, projektový 
a fin.manažer 

10 nových bytů pro 
sociální bydlení
  ve Žluticích 

Náklady na opatření 
2.2.1.-2.2.2.: 

10 bytů Žlutice:  17.320.240,- Kč Zdroj: IROP 

2.3. Specifický cíl: Do roku 2018 na Žluticku vznikne metodika sociálního bydlení na 
základě zkušeností s realizací opatření soc. bydlení (soc. práce 
na obcích zaměřená na bydlení + investiční projekty), koncepce 
sociálního bydlení ČR, případně zákona o sociálním bydlení. 

  Garant:  Výsledky a 
dopady: 

Město (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

2.3.1. Založení a 
koordinace 
komise/pracovní 
skupiny/platformy pro 
soc. bydlení ve Žluticích 
za účasti starosty min. 1x 
za 3 měsíce 

2016-2018 LK/manažer SPSZ, 
Starosta, NNO 
(Světlo, Člověk 
v tísni) 

(vazba na indikátory) 

2.3.2. Koordinace 
přípravy a přijetí 
metodiky soc. bydlení ve 
Žluticích za obec 

2018 
 

manažer SPSZ, 
Starosta, terénní 
sociální pracovník  

1 metodika 
sociálního bydlení 

Náklady na opatření 
2.1.1.-2.1.2., 2.3.1.-
2.3.2., 3.1.1.-3.1.3., 
3.3.1.-3.3.3.: 

7.278.473,- Kč Zdroj: OPZ 

 

 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 
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Prostřednictvím terénní a komunitní práce na obcích, sociálních služeb (NZDM, SASRD, 

OSP),spolupráce se soc.odborem ORP (OSPOD, komunitní plánování) a dalšími 

zainteresovanými subjekty bude komplexně a dlouhodobě řešena problematika sociálního 

vyloučení na Žluticku. Prostřednictvím investičních projektů z IROP bude vytvořeno 

dostatečné zázemí pro sociální a komunitní práci s cílovými skupinami ve Žluticích tak, aby 

byla zajištěna dostatečná dostupnost a odbornost služeb. 

Oblast: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 

Priorita: Předcházení a snižování zadlužení obyvatel 

3. Obecný cíl: Do roku 2018 min. 50 osob využije podpůrné sociální nástroje ke 
změně, jejich sociální situace se stabilizuje nebo zlepší tak, že 
získají větší míru kontroly nad okolnostmi, kterým jsou společně 
vystaveni, a tím se bude společně dosahovat (komunitou) 
definovaných cílů. 

3.1. Specifický cíl: Do roku 2018 se  30  osob aktivně zapojí do programů 
posilujících zlepšení sociálního fungování v oblasti 
prostřednictvím komunitní činnosti, pořádáním společných 
vzdělávacích i kulturních a sportovních akcí.  

  Garant: Výsledky a 
dopady: 

Město 50 osob, které řeší 
rizika vyplývající ze 
sociálního vyloučení 
aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

3.1.1 Příprava projektu 
na terénní práci, 
komunitní práci a sociální 
bydlení Žluticko 

2016 LK, manažer SPSZ, 
starostové Žlutice + 
Valeč 

(vazba na indikátory) 

3.1.2. Výběr vhodných 
pracovníků 

2016 
 

LK, manažer SPSZ, 
starostové Žlutice + 
Valeč 

 

3.1.3. Realizace projektu 2016-2018 
 

manažer SPSZ, 
pracovníci projektu 

Roční kapacita 
integračních 
programů 
TSP: 33 osob 

Náklady na opatření 
2.1.1.-2.1.2., 2.3.1.-
2.3.2., 3.1.1.-3.1.3., 
3.3.1.-3.3.3.: 

7.278.473,- Kč Zdroj: OPZ 

3.2. Specifický cíl: Do roku 2018 se prostřednictvím TP podaří u 45 osob 
ze Žluticka zlepšit jejich krizovou situaci spojenou se sociálním 
vyloučením 

  Garant: Výsledky a 
dopady: 

OS Světlo 45 osob, které řeší 
rizika vyplývající ze 
sociálního vyloučení 
aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

3.2.1 příprava projektu 2016 Manažer SPSZ, OS (vazba na indikátory) 
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na TP Světlo 

3.2.2. realizace projektu 2016-2018 
 

OS Světlo Roční kapacita 
integračních 
programů 
TP: 30 osob 

Náklady na opatření: 5.150.314,- Kč Zdroj: OPZ 

3.3. Specifický cíl: Do roku 2018 se 30 obyvatel SVL Žlutice (Ratiboř), Valeč 
aktivně zapojí do řešení jejich společných problémů, např.: 
- zlepší se komunikace mezi obyvateli 
- vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality 
- dají se řešit dluhy na nájemném 
- zlepší se technický stav nemovitosti 
- Viditelně se zlepší stav venkovního prostranství 
- Děti a mládež mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas. 

  Garant: Výsledky a 
dopady: 

Město Žlutice 30 osob, které řeší 
rizika vyplývající ze 
sociálního vyloučení 
aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

3.3.1 Příprava projektu 
na terénní práci, 
komunitní práci a sociální 
bydlení Žluticko 

2016 LK, manažer SPSZ, 
starosta Žlutice 

(vazba na indikátory) 

3.3.2. Výběr vhodných 
pracovníků 

2016 
 

LK, manažer SPSZ, 
starosta 

 

3.3.3. Realizace projektu 2016-2018 
 

manažer SPSZ, 
pracovníci projektu 

Roční kapacita 
integračních KP: 20 

Náklady na opatření 
2.1.1.-2.1.2., 2.3.1.-
2.3.2., 3.1.1.-3.1.3., 
3.3.1.-3.3.3.: 

7.278.473,- Kč Zdroj: OPZ 

3.4. Specifický cíl: Do roku 2018 bude vybudována infrastruktura pro komunitní 
centrum vč. zázemí pro sociální služby ve Žluticích. 

  Garant: Výsledky a 
dopady: 

Město Žlutice 100 osob, které řeší 
rizika vyplývající ze 
sociálního vyloučení 
aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

3.4.1. Příprava 
investičního projektu 
IROP SC2.1.: 
„Infrastruktura sociálních 
služeb a komunitních 
center“ 

Červen 2016 LK, manažer SPSZ, 
starosta Žlutice 

(vazba na indikátory) 

3.4.2. Realizace projektu 
IROP SC2.1.: 
„Infrastruktura sociálních 

2017-2018 
 

manažer SPSZ, 
projektový a fin. 
manažer, starosta 

1 rekonstruovaný 
objekt pro 
infrastrukturu 
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služeb a komunitních 
center“ 

Žlutice soc.služeb a 
kom.centra) 

3.4.3. Provozování 
komunitního centra 
ve Žluticích 

2018-2022 
 

starosta Žlutice  

Náklady na opatření: 50.770.960,- Zdroj: IROP 

3.5. Specifický cíl: Stabilizovat nebo zlepšit nepříznivou sociální situaci 15 rodin s 
dětmi a 40 osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených na 
Žluticku. 

  Garant: Výsledky a 
dopady: 

Člověk v tísni 40 osob, které řeší 
rizika vyplývající ze 
sociálního vyloučení 
aktivně 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

3.5.1 příprava projektu  2016 Manažer SPSZ, 
Člověk v tísni 

(vazba na indikátory) 

3.5.2. realizace projektu 2016-2018 
 

Člověk v tísni, o.p.s. Kapacita 
podpořených služeb 
(maximální počet 
osob, které může 
podpořená služba v 
danou chvíli 
obsloužit): 2  

Náklady na opatření: 4 156 347 ,- Kč Zdroj: OPZ 

3.6. Specifický cíl: Předejít odebrání dětí z rodin a zlepšit životní situaci rodin 
žijících v sociálně vyloučených lokalitách. 

  Garant: Výsledky a 
dopady: 

SOS dětské 
vesničky, z.s. 

40 rodin na Žluticku 
a Valečsku, které 
získají v rámci 
projektu bagatelní 
podporu. 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

3.6.1 příprava projektu  2016 Manažer SPSZ, 
SOS dětské 
vesničky, z.s. 

(vazba na indikátory) 

3.6.2. realizace projektu 2016-2018 
 

SOS dětské 
vesničky, z.s. 

Kapacita 
podpořených služeb 
(maximální počet 
osob, které může 
podpořená služba v 
danou chvíli 
obsloužit): 1 

Náklady na opatření: 1.944.133,- Kč Zdroj: OPZ 
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VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Prostřednictvím podpůrných aktivit na MŠ Žlutice vč. přípravy na přechod do ZŠ, programu 

podpory vzdělávání, odborných služeb školního poradenského pracoviště, zajištění 

volnočasových aktivit při škole. Budou zajištěny vhodné podmínky v hlavním proudu 

vzdělávání v místních školských zařízeních tak, aby mohly všechny děti zažít pocit úspěchu, 

přijetí a rozvíjet svůj potenciál. 

Prostřednictvím zapojení rodičů a veřejnosti do aktivit škol bude umožněna maximální 

možná otevřenost ze strany škol pro vzájemnou komunikaci. Prostřednictvím zajištění 

materiálních podmínek, vzdělávání a odborného setkávání pedagogů bude zajištěn jejich 

všestranný rozvoj a uplatnění při individuální práci s žáky s různorodými potřebami. 

Oblast: VZDĚLÁVÁNÍ 

Priorita: Spokojenější děti, rodiče i školy 

4. Obecný cíl: Pro všechny děti ze Žluticka budou do roku 2018 na školách 
zajištěny podmínky v hlavním proudu vzdělávání tak, aby mohly 
zažít pocit úspěchu, přijetí a rozvíjet svůj potenciál. 

4.1. Specifický cíl: Do roku 2018 se prostřednictvím předškolního a rodičovského 
klubu při MŠ Žlutice aktivně zapojí 20 rodičů s dětmi, kteří mají 
omezený přístup k předškolní docházce ze soc. ekonomických 
důvodů, zlepšena připravenost jejich dětí při nástupu do 1. třídy 
(snížení počtu logopedických vad o 50%, celkem 10 dětí za 3 
roky se zařadí do MŠ díky předškolnímu klubu). 

  Garant:  Výsledky a dopady: 

MŠ Žlutice (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

4.1.1. Příprava aktivit 
MŠ Žlutice vč. 
předškolního a 
rodičovského klubu 
v rámci projektu 
„Společně do školy na 
Žluticku“ 

Říjen-listopad 
2015 

LK, manažer SPSZ, 
ředitelka MŠ Žlutice 

(vazba na indikátory) 

4.1.2. Realizace aktivit 
MŠ Žlutice vč. 
předškolního a 
rodičovského klubu 
v rámci projektu 
„Společně do školy na 
Žluticku“ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
ředitelka MŠ Žlutice 

20 podpořených dětí 
a žáků /3 podpořené 
organizace, u 
kterých se zvýšila 
kapacita, kvalita 
výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost
  
(MŠ Žlutice, MŠ a 
ZŠ Valeč) 

Náklady na opatření 
4.1.1.-4.1.2., 4.2.1.-
4.2.2., 4.3.1.-4.3.2., 
4.4.1.-4.4.2., 5.1.1.-
5.1.2., 5.2.1.-5.2.2., 

11.106.845,- Zdroj: OPVVV 
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6.1.1.-6.1.2.: 

4.2. Specifický cíl: Do roku 2018 bude na ZŠ ve Žuticích a ve Valči zajištěna 
aktuální nabídka doučování pro 10 dětí (celkem zlepšení 
prospěchu u 30 dětí za 3 roky). 

  Garant:  Výsledky a dopady: 

NNO (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

4.2.1. Příprava 
programu „Podpora 
vzdělávání“ v rámci 
projektu „Společně do 
školy na Žluticku“ 

Říjen-listopad 
2015 

LK, manažer SPSZ, 
ředitel ZŠ 

(vazba na indikátory) 

4.2.2. Realizace 
programu „Podpora 
vzdělávání“ v rámci 
projektu „Společně do 
školy na Žluticku“ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
ředitel ZŠ 

30podpořených dětí 
a žáků / 2 podpořené 
organizace, u 
kterých se zvýšila 
kapacita, kvalita 
výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost
  
(ZŠ Žlutice, MŠ a ZŠ 
Valeč) 

Náklady na opatření 
4.1.1.-4.1.2., 4.2.1.-
4.2.2., 4.3.1.-4.3.2., 
4.4.1.-4.4.2., 5.1.1.-
5.1.2., 5.2.1.-5.2.2., 
6.1.1.-6.1.2.: 

11.106.845,- Zdroj: OPVVV  

4.3. Specifický cíl: Do roku 2018 bude zajištěna odborná péče školního 
poradenského pracoviště pro 125 dětí a žáků se SVP ze ZŠ 
Žlutice, MŠ Žlutice, MŠ a ZŠ Valeč (zlepšení prospěchu, 
zlepšení školního klimatu atd.). 

  Garant:  Výsledky a dopady: 

ZŠ Žlutice (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

4.3.1. Příprava aktivity 
„Školní poradenské 
pracoviště“ v rámci 
projektu „Společně do 
školy na Žluticku“ 

Říjen-listopad 
2015 

LK, manažer SPSZ, 
ředitel ZŠ Žlutice 

(vazba na indikátory) 

4.3.2. Realizace 
aktivity „Školní 
poradenské pracoviště“ 
v rámci projektu 
„Společně do školy na 
Žluticku“ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
ředitel ZŠ Žlutice 

125 podpořených 
dětí a žáků /4 
podpořené 
organizace, u 
kterých se zvýšila 
kapacita, kvalita 
výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost
  
(ZŠ Žlutice, MŠ 
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Žlutice, MŠ a ZŠ 
Valeč) 

Náklady na opatření 
4.1.1.-4.1.2., 4.2.1.-
4.2.2., 4.3.1.-4.3.2., 
4.4.1.-4.4.2., 5.1.1.-
5.1.2., 5.2.1.-5.2.2., 
6.1.1.-6.1.2.: 

11.106.845,- Zdroj: OPVVV + 
min. 5% spoluúčast 
(školy) 

4.4. Specifický cíl: Do roku 2016 bude zajištěna dostupná nabídka a personální 
kapacita zájmového vzdělávání pro 88 žáků ze soc. 
znevýhodněného prostředí při ZŠ Žlutice a ZŠ Valeč. 

  Garant:  Výsledky a dopady: 

NNO (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

4.4.1. Příprava aktivity 
„Zájmové vzdělávání 
při ZŠ Žlutice a ZŠ 
Valeč“ v rámci projektu 
„Společně do školy na 
Žluticku“ 

Říjen-listopad 
2015 

LK, manažer SPSZ, 
ředitel NNO 

(vazba na indikátory) 

4.4.2.Realizace aktivity 
„Zájmové vzdělávání 
při ZŠ Žlutice a ZŠ 
Valeč“ v rámci projektu 
„Společně do školy na 
Žluticku“ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
ředitel NNO 

74podpořených dětí 
a žáků /2 podpořené 
organizace, u 
kterých se zvýšila 
kapacita, kvalita 
výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost
  
(ZŠ Žlutice, MŠ a ZŠ 
Valeč) 

Náklady na opatření 
4.1.1.-4.1.2., 4.2.1.-
4.2.2., 4.3.1.-4.3.2., 
4.4.1.-4.4.2., 5.1.1.-
5.1.2., 5.2.1.-5.2.2., 
6.1.1.-6.1.2.: 

11.106.845,- Zdroj: OPVVV 
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Oblast: VZDĚLÁVÁNÍ 

Priorita: Spokojenější děti, rodiče i školy 

5. Obecný cíl: Pro rodiče všech dětí bude do roku 2018 zajištěna maximální 
možná otevřenost ze strany škol pro vzájemnou komunikaci; školy 
umožní rodičům a další zúčastněné veřejnosti zapojení do 
společné činností. 

5.1. Specifický cíl: Do roku 2018 využije 48 osob komunitně-vzdělávacích akcí pro 
veřejnost, web, reportáže ČT a školní časopis, které budou 
informovat o poradenských pracovištích, návaznosti školských 
zařízení, možnosti setkávání dětí, rodičů a pedagogů, akcích škol 
atd. 

  Garant:  Výsledky a dopady: 

ZŠ Žlutice (vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

5.1.1. Příprava aktivity 
„Osvěta veřejnosti“ 
v rámci projektu 
„Společně do školy na 
Žluticku“ 

2015 LK, manažer SPSZ, 
zástupce ZŠ Žlutice 

(vazba na indikátory) 

5.1.2. Realizace 
vzdělávacích akcí pro 
veřejnost, školní 
časopis v rámci 
projektu „Společně do 
školy na Žluticku“ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
ředitel ZŠ Žlutice 

 

Náklady na opatření 
4.1.1.-4.1.2., 4.2.1.-
4.2.2., 4.3.1.-4.3.2., 
4.4.1.-4.4.2., 5.1.1.-
5.1.2., 5.1.1.-5.1.2., 
6.1.1.-6.1.2.: 

11.106.845,- Zdroj: OPVVV  

Oblast: VZDĚLÁVÁNÍ 

Priorita: Spokojenější děti, rodiče i školy 

6. Obecný cíl: Pro všechny pedagogy a další personál pracující ve školách na 
Žluticku s dětmi a mládeží budou do roku 2018 zajištěny odborné, 
personální a materiální podmínky pro jejich všestranný rozvoj a 
uplatnění při individuální práci s žáky s různorodými potřebami. 

6.1. Specifický cíl: Do roku 2018 se 50 pracovníkům školských zařízení ze Žluticka 
zvýší nebo rozšíří odborná kvalifikace prostřednictvím účasti: 
a) na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
b) 1x ročně na konferenci o vzdělávání 
c) na čtvrtletních lokálních pracovních skupinách za účelem 
síťování škol, rozvoje spolupráce pedagogických pracovníků, 
sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání. 

  Garant:  Výsledky a dopady: 

ZŠ Žlutice, MŠ 
Žlutice 

(vazba na indikátory) 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

6.1.1. Příprava aktivit Říjen-listopad LK, manažer SPSZ, (vazba na indikátory) 
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„Další vzdělávání 
pedagogů“ a 
„Metodické vedení a 
koordinace“ v rámci 
projektu „Společně do 
školy na Žluticku“ 

2015 ředitel ZŠ Žlutice 

6.1.2. Realizace aktivit 
„Další vzdělávání 
pedagogů“ a 
„Metodické vedení a 
koordinace“ v rámci 
projektu „Společně do 
školy na Žluticku“ 

2016-2018 Manažer SPSZ, 
ředitel ZŠ Žlutice 

4 podpořené 
organizace, u 
kterých se zvýšila 
kapacita, kvalita 
výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost
  
(ZŠ Žlutice, MŠ 
Žlutice, MŠ a ZŠ 
Valeč) / 50 
pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky 

Náklady na opatření 
4.1.1.-4.1.2., 4.2.1.-
4.2.2., 4.3.1.-4.3.2., 
4.4.1.-4.4.2., 5.1.1.-
5.1.2., 5.2.1.-5.2.2., 
6.1.1.-6.1.2.: 

11.106.845,- Zdroj: OPVVV 

 

 

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY 
 

Prostřednictvím vzdělávacího a socializačního programu bude zajištěno snížení výskytu 

rizikového chování u mládeže nad 15 let a protiprávního jednání v SVL. To napomůže 

k celkovému snížení rizikového jednání a zvýšení pocitu bezpečí všech občanů Žluticka. 

 

Nástrojem prevence u dospělých i  seniorů jako obětí tr. činnosti a podvodů by mohlo být 

vzdělávání o podomním prodeji, podvodech, v právní, finanční a počítačové gramotnosti.  

 

Zlepšení situace v bezpečnosti a prevenci soc. pat. jevů bude reálné pouze v případě, pokud 

se podaří zlepšit zaměstnanost, protiprávní a jinak rizikové chování totiž často úzce souvisí s 

nezaměstnaností. 

 

Oblast: BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY 

Priorita: Zvýšení pocitu bezpečí a snížení rizikového jednání 

7. Obecný cíl: Do roku 2018 se sníží výskyt podvodů, nevýhodných půjček. a 
dalšího protiprávního jednání v SVL  

7.1. Specifický cíl: Do roku 2018 se ve Žluticích a Valči zapojí do programů finanční 
gramotnosti a dluhového poradenství 60 obyvatel SVL. 
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  Garant:  Výsledky a dopady: 

Město Žlutice  (vazba na indikátory 

Opatření Termín: Zodpovědná 
osoba: 

Výstupy: 

7.1.1. Příprava aktivity 
„“Finanční a právní 
gramotnost“ 

2016 LK, manažer SPSZ, 
starosta Žlutice 

(vazba na indikátory) 

7.1.2. Realizace 
aktivity „Finanční a 
právní gramotnost“ 

2016 - 2018 manažer SPSZ, 
starosta 

60 obyvatel, kteří se 
aktivně zapojí do 
programu finanční a 
právní gramotnosti a 
dluhového 
poradenství zúčastní 
projektu, 100 osob, 
které budou nepřímo 
podpořeny (rodinní 
příslušníci), )) 

Náklady na opatření 
7.1.1.-7.1.2.: 

2.000.000,- Zdroj: OPZ 
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Indikátorová soustava 
 

TRH PRÁCE 

Počet osob, které ke 
své nezaměstnanosti 
přistupují aktivně 

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

uchazeč 

45 

Roční kapacita 
programů 
zaměstnanosti 
dostupných pro 
obyvatele SVL 

Počet programů zaměstnanosti 
podpořených v rámci SPSZ. 

účastník 15 

Počet nových 
pracovních míst 

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

pracovní 
místo 

23  
(z toho 15 u 
stávajících 

zaměstnavatelů, 
8 u nově 

založených 
soc.podniků) 

BYDLENÍ 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně 

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

osoba 

16 

Roční kapacita 
asistenčních programů 
a služeb souvisejících 
s bydlením 

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

uživatel 10 Žlutice 

Počet nových bytů pro 
sociální bydlení 

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

byt 10 Žlutice 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k bydlení v obci/městě 
vzniklých v rámci SPSZ a výčet 
subjektů, které podle nich 
koordinovaně postupují. 

produkt 
1 metodika 
sociálního 

bydlení 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 

Počet osob, které řeší 
rizika vyplývající ze 
sociálního vyloučení 
aktivně 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor 
lze specializovat se zřetelem k 
určitému dílčímu problému, např. počet 
osob, které přistupují aktivně ke svým 
finančním problémům, počet, osob 
(rodin), které přistupují aktivně k péči o 

osoba 

48 
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děti apod.). 

Roční kapacita 
integračních programů 

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

uživatel/k
ontakt/int
ervence/l
ůžko atd. 

TSP: 22 
TP: 22 osob 

KP: 30 obyvatel 

Počet nových objektů 
pro integrační 
programy 

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

objekt 1 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Počet podpořených dětí a 
žáků 

Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z 
marginalizovaných etnických skupin) 
podpořených v rámci SPSZ. 

Dítě/žák 
 125 žáků se 

SVP 

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

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

organizace 

3  
(ZŠ Žlutice, MŠ 
Žlutice, MŠ a ZŠ 

Valeč) / 50 
pedagogů 

3 programy 
(předškolní a 

rodičovský klub 
při MŠ Žlutice / 

kapacita 10 
rodičů s dětmi, 
miniškolička při 

ZŠ Žlutice, 
program 

zájmového 
vzdělávání ZŠ / 

kapacita 10 
žáků) 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané 
poznatky 

Počet proškolených pracovníků ve 
vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v 
rámci DVPP  (další vzdělávání 
pedagogických pracovníků) nebo formou 
dalšího rozvoje své profesní kompetence 
v problematice předškolního, základního 
nebo středoškolského vzdělávání a 
uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí a 
žáků (včetně vzdělávání neformálního a 
zájmového). 

pedagogic
ký 

pracovník/ 
pracovník 

NNO 
věnující se 
výchově a 
vzdělávání 

50  

PREVENCE KRIMINALITY 

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

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy pro ke zvýšení finanční a 
právní gramotnosti 

osoba 

60) 

Kapacita preventivních 
programů 

Kapacita programů finanční a právní 
gramotnosti . 

účastníci 20 
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Implementační část 
 

ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY SPSZ 
 

Aktér  Odpovědnost  Pravomoc  Součinnost, 
informovanost  

Lokální partnerství  Monitoring realizace 
aktivit,  

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

PS projekty a 
implementace LP 
(PSPI)  

Monitoring realizace 
aktivit, evaluace 
efektivity  

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

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

Obce  Monitoring realizace 
aktivit, koordinace 
aktivit na území 
obce  

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

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

Realizátoři 
projektů  

Administrativní, 
finanční a věcná 
realizace projektů  

Návrhy na úpravy 
koordinace, sítí  

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

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

Účastní se PSPI  

Veřejnost  Vyjadřuje se k 
realizaci aktivit 
SPSZ  

Účast v LP, aktivní 
informování o 
realizaci SPSZ  

ASZ  Monitoring a 
evaluace SPSZ  

Návrhy k úpravě 
činností, revizi 
SPSZ, evaluačním 
procedurám, 
hodnotí SPSZ  

 

 

1. Role manažera SPSZ 

- úzce spolupracuje s lokálním konzultantem ASZ a postupně přebírá jeho koordinační 

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

organizaci lokálního partnerství a implementace strategického plánu sociálního 

začleňování (dále SPSZ) 

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

plánu, účastní se jednání PS, připomínkuje plán, je styčnou osobou města pro 

jednání s ASZ, připravuje materiály do orgánů obce, informuje obec o všech 

stránkách práce ASZ, svolává a připravuje operativní schůzky s různými pracovníky 

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

představitele města a odborů při jednání s ASZ nebo pro další jednání vedená ve 

prospěch SPSZ 

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

projektům 

- pravidelně sleduje a vyhodnocuje úspěšnost v dosahování cílů formulovaných v 

SPSZ a připravuje revizi SPSZ dle předepsané metodiky 

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

projektů, tak ve fázi realizace 

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

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

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

při přípravě plánu 

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

provázanosti činnosti ASZ s obcí, formuluje potřeby obce vůči ASZ a ASZ vůči obci 

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

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

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

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

KPSVL a o dalším směru poradenství) a další relevantní informace 

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

dat od partnerů a obce o alokacích a indikátorech 

- s ASZ a odborníky z obce připravuje metodiku sledování změn a dopadů v lokalitě 

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

závaznosti atd.) 

- příležitostně provádí terénní monitoring jednotlivých projektů 

 

2. Role pracovní skupiny „Projekty a implementace“ 

- zřízena obcí nebo plénem lokálního partnerství 

- poradním a implementačním nástrojem Lokálního partnerství pro všechna opatření 

SPSZ (financovaná z projektů i z dalších zdrojů) 

- složení zajišťuje účast klíčových aktérů a odborné zastoupení témat obsažených v 

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

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

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

bude o realizaci SPSZ průběžně informována, koordinována apod.) 

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

- vyjadřuje se k  SPSZ před předložením plénu LP 

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

KPSVL před předložením plénu LP 
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- osvědčuje, že projektové záměry jsou v souladu se SPSZ a že jsou navzájem 

synergické 

- monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů KPSVL (vytváří harmonogram příprav 

projektů v souladu s harmonogramem konzultací s Řídícími orgány, koordinuje 

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

zajišťuje sdílení dobrých praxí mezi žadateli 

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

plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, plnění indikátorů, čerpání alokace 

stanovené v SPSZ pro jednotlivé operační programy, průběh administrace projektů – 

např. včasné předkládání monitorovacích zpráv atd.) 

- vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování 

- doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování 

cílů SPSZ 

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

vytvoření návazné alokace KPSVL 

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

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

oblasti revize SPSZ a přípravy další fáze KPSVL 

 

3. Role lokálního partnerství 

Lokální partnerství Žluticko koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze 

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

Žluticko připravuje lokální koncepce v oblasti inkluze sociálně vyloučených obyvatel v 

mikroregionu Žluticka. Rozhodnutí Lokálního partnerství Žluticko nejsou pro jednotlivé 

subjekty právně závazná. 

Hlavním manažerem Lokálního partnerství je lokální konzultant Odboru pro sociální 

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

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

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

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

odvolání členů. 

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

měsíc. Program jednání navrhuje manažer Lokálního partnerství Žluticko ve spolupráci s 

jeho členy. Jednání Lokálního partnerství Žluticko vede jeho manažer, příp. zástupce 

manažera. 

Jmenovaní členové Lokálního partnerství Žluticko mohou v případě závažných důvodů 

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

neumožňujících přítomnost člena lokálního partnerství ani jeho zástupce, mohou členové 

lokálního partnerství zaslat manažerovi písemné vyjádření k předloženým bodům 

programu, nejpozději den před zasedáním Lokálního partnerství Žluticko. 

V rámci Lokálního partnerství Žluticko jsou vytvářené pracovní skupiny zaměřené na 

specifická témata, definovaná v průběhu činnosti lokálního partnerství. 
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Hlasování členů probíhá veřejně. Lokální partnerství je usnášeníschopné, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen Lokálního partnerství Žluticko má 

jeden hlas, v případě nepřítomnosti řádného člena Lokálního partnerství Žluticko 

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

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

avšak manažer lokálního partnerství vždy usiluje o maximálně možný konsenzus všech 

přítomných členů lokálního partnerství. 

 

4. Role dalších aktérů (žadatelé apod.) 

Výše uvedená opatření v kap. 3) Návrhová část byla v pracovní skupině prokonzultována 

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

vyplývá. 

 

 

5. Role obyvatel SVL 

Obyvatelé SVL mají možnost se účastnit tematických pracovních skupin, seminářů a 

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

(např. Žlutický zpravodaj) a účastnit se zastupitelstva obce. 

Prostřednictvím komunitní práce budou mít možnost se zapojit do zlepšování jejich 

společných problémů v lokalitě prostřednictvím komunitní práce, např. např.: 

- zlepší se komunikace mezi obyvateli 

- vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality 

- dají se řešit dluhy na nájemném 

- zlepší se technický stav nemovitosti 

- Viditelně se zlepší stav venkovního prostranství 

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

6. organizační schéma 

         + 

 

 

 

1. PRACOVNÍ SKUPINA 

Zaměstnanost, dluhy a 

bydlení 

 

LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŽLUTICKO:  

obce, školy, úřady, policie, neziskové organizace… 

 

3. PRACOVNÍ SKUPINA 

projekty a 

implementace 

 

2. PRACOVNÍ SKUPINA 

Vzdělávání rodina a 

prevence soc. pat.jevů 

 

Obce: Žlutice, Valeč 

 

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

A JEHO AKTUALIZACE 
 

Subjekty zodpovědné za realizaci záměrů z tohoto plánu jsou uvedeny přímo u jednotlivých 

opatření, pouze v několika případech zatím nebylo možné zodpovědný subjekt určit a bude 

tak učiněno na základě dalšího vývoje a jednání. 

Monitoring plnění naplánovaných opatření může provádět každý člen Lokálního partnerství, 

konkrétně zodpovědný za něj bude lokální konzultant ASZ pro lokalitu Žluticko. Strategický 

plán tvoří pouze určitý rámec pro spolupráci města Žlutice, Valeč, a Agentury pro sociální 

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

budou projednány v rámci odpovědných pracovních skupin a dále budou schváleny Lokálním 

partnerstvím. 

První revize plnění obsahu dokumentu je naplánována na polovinu roku 2017, tedy přibližně 

v polovině období realizace tohoto Strategického plánu sociálního začleňování Žlutice 2016-

2018. 

 

ANALÝZA RIZIK 

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

1. Nízká personální a 
odborná kapacita 
partnerů realizovat 
naplánovaná opatření 

Reálná velká Průběžně před 
vypsáním 
koordinovaných 
výzev (OPZ, 
OPVVV pro 
KPSVL) nebo 
před vypsáním 
výzev, na které 
navázané 
projektové 
záměry KPSVL 
Žluticko 
(otevřené výzvy 
OPVVV, IROP) 

Příprava partnerů 
formou projektových 
seminářů, konzultace a 
metodické vedení 
externích odborníků 

2. Závislost většiny 
realizovaných aktivit na 
ZŠ Žlutice => ohrožení 
realizace většiny aktivit 
v případě jejich odchodu 
nebo ukončení 
spolupráce 

Spíše ne Spíše nižší Pravidelně na 
poradách a 
PSPI 

Udržování kontaktů se 
ZŠ Žlutice a NNO, 
rovnoměrná delegace 
úkolů členy LP a 
projektových týmů, 
zajištění kapacity 
manažera SPSZ obce 
z ESIF nebo vlastních 
zdrojů obcí Žluticka 

3. Výměna politického 
zastoupení v obcích 
s následkem ukončení 
nebo omezení 
spolupráce s ASZ nebo 
realizace projektů 

Spíše ne fatální Průběžně + 
během 
volebního roku 
2018 

Informování zastupitelů 
a veřejnosti o činnosti 
LP Žluticka. 
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KPSVL za obec 
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Přílohy SPSZ (návrhová část) 
 

CELKOVÝ PŘEHLED INDIKÁTORŮ ÚČINNOSTI SPSZ 
Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Indikátor Hodnota Termín splnění 

TRH PRÁCE Zvýšení 
zaměstnanosti 

1. 1.1., 1.2., 1.3. 1.1.3., 1.2.2., 
1.3.2. 

Počet osob, které 
ke své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně 45 

2018 

TRH PRÁCE Zvýšení 
zaměstnanosti 

1. 1.1. 1.1.3. Roční kapacita 
programů 
zaměstnanosti 
dostupných pro 
obyvatele SVL 

15 

2018 

TRH PRÁCE Zvýšení 
zaměstnanosti 

1. 1.1., 1.4. 1.1.3., 1.4.2. 

Počet nových 
pracovních míst 

23  
(z toho 15 u 
stávajících 

zaměstnavatelů, 
8 u nově 

založených 
soc.podniků) 

2018 

BYDLENÍ Stabilizace 
obyvatelstva v 
místě 

2. 2.1. 2.1.2. Počet osob, které 
k zajištění svého 
bydlení přistupují 
aktivně 16 

2018 

BYDLENÍ Stabilizace 
obyvatelstva v 
místě 

2. 2.1. 2.1.2. Roční kapacita 
asistenčních 
programů a 
služeb 
souvisejících 
s bydlením 

10 Žlutice 

2018 

BYDLENÍ Stabilizace 
obyvatelstva v 
místě 

2. 2.2. 2.2.2. Počet nových 
bytů pro sociální 
bydlení 

10 Žlutice 

2017 
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BYDLENÍ Stabilizace 
obyvatelstva v 
místě 

2. 2.3. 2.3.2. Počet 
metodických 
produktů 

1 metodika 
sociálního 

bydlení 

2018 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.1., 3.2., 3.3. 3.1.3., 3.2.2., 
3.3.3. 

Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně 48 

2018 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.1., 3.2., 3.3. 3.1.3., 3.2.2., 
3.3.3. Roční kapacita 

integračních 
programů 

TSP: 22 osob 
TP: 22 
KP: 30 

2018 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.4. 3.4.2. 
Počet nových 
objektů pro 
integrační 
programy 

1 
Žlutice 

2017 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.5. 3.5.2. Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně 

40 

2018 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.6. 3.6.2. Rodiny na 
Žluticku a 
Valečsku, které 
získají v rámci 
projektu 
bagatelní 
podporu. 

40 

2018 

VZDĚLÁVÁNÍ Spokojenější 
děti, rodiče i 
školy 

4.  4.1., 4.2., 
4.3., 4.4. 

4.1.2., 4.2.2., 
4.3.2., 4.4.2. 

Počet 
podpořených dětí 
a žáků 

 125 žáků se 
SVP 

2018 

VZDĚLÁVÁNÍ Spokojenější 
děti, rodiče i 

4., 6. 4.1., 4.2., 
4.3., 4.4., 6.1. 

4.1.2., 4.2.2., 
4.3.2., 4.4.2., 

Počet 
podpořených 

3  
(ZŠ Žlutice, MŠ 

2018 
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školy 6.1.2. organizací, u 
kterých se zvýšila 
kapacita, kvalita 
výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

Žlutice, MŠ a 
ZŠ Valeč) 

VZDĚLÁVÁNÍ Spokojenější 
děti, rodiče i 
školy 

6. 6.1. 6.1.2. Počet pracovníků 
ve vzdělávání, 
kteří v praxi 
uplatňují nově 
získané poznatky 

50  

2018 

PREVENCE 
KRIMINALITY 

Zvýšení pocitu 
bezpečí a 
snížení 
rizikového 
jednání 

7. 7.1., 7.2. 7.1.2., 7.2.2. Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými 
jevy  60 

2018 

PREVENCE 
KRIMINALITY 

Zvýšení pocitu 
bezpečí a 
snížení 
rizikového 
jednání 

7. 7.1., 7.2. 7.1.2., 7.2.2. 
Kapacita 
preventivních 
programů 

20) 

2018 
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FINANCOVÁNÍ SPSZ 
 

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání6 

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

Finanční 
zdroj 

TRH PRÁCE 
zvýšení 

zaměstnanosti 
1. 

1.1., 
1.2., 
1.3. 

1.1.1.-
1.1.3., 
1.2.1.-
1.2.2., 
1.3.1.-
1.3.2. 

4.562.500,00 Kč OPZ 

TRH PRÁCE 
zvýšení 

zaměstnanosti 
1. 1.4. 1.4.1. 7 119 845,00 Kč OPZ 

TRH PRÁCE 
zvýšení 

zaměstnanosti 
1. 1.4. 1.4.2. 2 975 000,00 Kč IROP 

BYDLENÍ, 
SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 

Stabilizace 
obyvatelstva v 

místě, 
Předcházení a 

snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

2., 3. 

2.1., 
2.3., 
3.1., 
3.3. 

2.1.1.-
2.1.2., 
2.3.1.-
2.3.2., 
3.1.1.-
3.1.3., 
3.3.1.-
3.3.3. 

7.278.473,00 Kč OPZ 

BYDLENÍ 
Stabilizace 

obyvatelstva v 
místě 

2. 2.2. 
2.2.1.-
2.2.2. 

17 320 240,00 Kč IROP 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.2. 
3.2.1.-
3.2.2. 

5 150 314,00 Kč OPZ 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.4. 
3.4.1.-
3.4.5. 

50 770 960,00 Kč IROP 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.5. 
3.5.1.-
3.5.2. 

4 156 347,00 Kč OPZ 

                                                           
6 obsahuje celkové předpokládané náklady na všechny plánované aktivity v rámci SPSZ Žluticko 
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SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.6. 
3.6.1.-
3.6.2. 

1 944 133,00 Kč OPZ 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Spokojenější 
děti, rodiče i 

školy 

4., 5., 
6. 

4.1.-
4.4.,  
5.1.-
5.2., 
6.1.-
6.2. 

4.1.1.-
4.1.2., 
4.2.1.-
4.2.2., 
4.3.1.-
4.3.2., 
4.4.1.-
4.4.2., 
5.1.1.-
5.1.2., 
5.2.1.-
5.2.2., 
6.1.1.-
6.1.2. 

11 106 845,00 Kč OPVVV 

BEZPEČNOST 
A PREVENCE 
KRIMINALITY 

Zvýšení pocitu 
bezpečí a 
snížení 

rizikového 
jednání 

7. 
7.1.-
7.2. 

7.1.1.-
7.1.2., 
7.2.1.-
7.2.2. 

2.000.000,00 Kč OPZ 

SPSZ celkem:       
114 384 657,00 

Kč 
  

 
Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů7 

 
Celkem 

Fond Operačn

í 

program 

Priori

tní 

osa 

Investiční 

priorita 

Specific

ký cíl 

Alokace Operační 

program celkem 

ESF OPZ 2 2.1. 2.1.1 25 091 

767 32 211 612 Kč 

OPZ 2 2.1 2.1.2 7 119 845 

OP VVV 3 TC9/IP3 1 11 106 

845 
11 106 845 Kč 

EFRR IROP 2 9A 2.1 17 320 

240 

71 066 200 Kč IROP 2 9A 2.1 50 770 

960 

IROP 2 9C 2.2 2 975 000 

KPSVL 

celkem 
114 384 657 Kč 

 

                                                           
7neobsahuje opatření mimo koordinované výzvy v rámci KPSVL (např. IROP na zateplení budov nebo na nákup 
nízkoemisních vozidel) 
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Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1) 

  
Operační program  

Alokace SPSZ 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Specifický cíl 

TRH PRÁCE 
zvýšení 

zaměstnanosti 
1. 

1.1., 
1.2., 
1.3. 

1.1.1.-
1.1.3., 
1.2.1.-
1.2.2., 
1.3.1.-
1.3.2. 

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

4 562 500,00 
Kč 

BYDLENÍ, 
SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 

Stabilizace 
obyvatelstva v 

místě, 
Předcházení a 

snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

2., 3. 

2.1., 
2.3., 
3.1., 
3.3. 

2.1.1.-
2.1.2., 
2.3.1.-
2.3.2., 
3.1.1.-
3.1.3., 
3.3.1.-
3.3.3. 

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

 
7.278.473,00 

Kč 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.2. 
3.2.1.-
3.2.2. 

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

11 250 794,00 
Kč 

BEZPEČNOST 
A PREVENCE 
KRIMINALITY 

Zvýšení pocitu 
bezpečí a 

snížení 
rizikového 

jednání 

7. 7.1.-7.2. 

7.1.1.-
7.1.2., 
7.2.1.-
7.2.2. 

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

2 000 000,00 
Kč 

TRH PRÁCE 
zvýšení 

zaměstnanosti 
1. 1.4. 

1.4.1.-
1.4.2. 

2.1.2: Rozvoj sektoru 
sociální ekonomiky 

7 119 845,00 
Kč 

          OPZ CELKEM: 
32 211 612,00 

Kč 

 

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

 
Operační program  

Alokace SPSZ 

Oblast Priorita 
Ob. 
cíl 

Sp. cíl Opat. Investiční priorita 
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VZDĚLÁVÁNÍ 
Spokojenější děti, 

rodiče i školy 
4., 5., 

6. 

4.1.-
4.4.,  
5.1.-
5.2., 

6.1.-6.2. 

4.1.1.-
4.1.2., 
4.2.1.-
4.2.2., 
4.3.1.-
4.3.2., 
4.4.1.-
4.4.2., 
5.1.1.-
5.1.2., 
5.2.1.-
5.2.2., 
6.1.1.-
6.1.2. 

3.3 Socio-ekonomická 
integrace marginalizovaných 
skupin, jako jsou Romové 

11 106 845,00 
Kč 

          OPVVV CELKEM: 
11 106 845,00 

Kč 

 

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

  
Operační program  

Alokace SPSZ 

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

BYDLENÍ 
Stabilizace 

obyvatelstva v 
místě 

2. 2.2. 
2.2.1.-
2.2.2. 9 A: Investice do 

zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které 

přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu 

rozvoji, snižování 
nerovností, pokud jde o 

zdravotní stav, podporou 
sociálního začlenění díky 

lepšímu přístupu k 
sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a 

přechodem od 
institucionálních ke 

komunitním službám  

17 320 240,00 
Kč 

SOCIÁLNÍ 
VYLOUČENÍ 

Předcházení a 
snižování 
sociálního 
vyloučení 
obyvatel 

3. 3.4. 
3.4.1.-
3.4.5. 

50 770 960,00 
Kč 

TRH PRÁCE 
zvýšení 

zaměstnanosti 
1. 1.4. 1.4.2. 

9 C: Poskytování podpory 
sociálním podnikům 

2 975 000,00 Kč 

          IROP CELKEM: 
71 066 200,00 

Kč 
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Seznam zkratek  
 
APK - Asistent prevence kriminality  
APP - Aktivní pracovní příležitost  
APZ - Aktivní politika zaměstnanosti  
ASZ - Agentura pro sociální začleňování  
ESIF - Evropské strukturální a investiční fondy  
EU - Evropská unie  
IROP - Integrovaný regionální operační program  
KPSVL - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám  
LP - Lokální partnerství  
MAP - Místní akční plán  
MPK - Manažer prevence kriminality  
MŠ - Mateřská škola  
MV - Ministerstvo vnitra  
NNO - Nevládní nezisková organizace  
NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
OP VVV - Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání  
OP Z - Operační program Zaměstnanost  
OSPOD - Odbor sociálně právní ochrany dětí  
PČR - Policie České republiky  
PMS - Probační a mediační služba  
PS - Pracovní skupina  
PSPI – Pracovní skupina projekty a implementace 
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna  
SAS - Sociálně aktivizační služby  
SŠ - Střední škola  
SÚPM - Společensky účelné pracovní místo  
SVL - Sociálně vyloučená lokalita  
ÚP - Úřad práce  
ÚV - Úřad vlády  
VPP - Veřejně prospěšné práce  
ZŠ - Základní škola 


