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Seznam změn SPSZ v rámci revize 2018 

Kapitola Obsah změny Strana 

„Předmluva jménem obcí“ Doplnění kapitoly o popis revize a změn v  SPSZ. 4 -5  

„Podoba pracovních skupin v  rámci 

vzdálené podpory“ 

Doplnění kapitoly o popis funkce pracovních skupin 

v  režimu vzdálené podpory. 

8  

„Analytická část“ Obnovená kapitola shrnující plánovaná opatření 

SPSZ a kvalitativní data z  pohledu analýzy 

stakeholderů a aktuální tematická data. 

Aktualizace dostupných kvantitativních ukazatelů 

k 12/2017. 

11-49 

„Návrhová část“ Revidovaná verze kapitoly z  hlediska plnění 

navrhovaných opatření a navržení nových strategií 

intervencí zohledňující hlediska kvalitativní analýzy 

příčin a dopadů problémů, analýz rizik 

a stakeholderů. 

Obsahuje Plán vzdálené podpory a Místní 

komunikační plán. 

50-76 

„Přehled plánovaných alokací a čerpání 

v  Koordinovaném přístupu k  sociálně 

vyloučeným lokalitám z  ESI fondů“ 

Upravena alokace SPSZ dle nově vzniklých opatření 

a čerpání. 

82-84 
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Úvodní část 

Předmluva jménem obcí 

 
Pojem „sociální vyloučení“ můžeme definovat jednoduše tak, že pokud je osoba sociálně 

vyloučená, je v  aktuální náročné životní situaci. Tento občan je nezaměstnaný, jediným 

zdrojem příjmů jsou dávky hmotné nouze, má dluhy, přišel o bydlení. Města Klášterec nad 

Ohří a Vejprty jsou si vědoma toho, že je nutné tyto palčivé problémy dnešní doby kvalitně  

a strategicky řešit. Už v  minulosti se města snažila tato klíčová témata, jako jsou 

nezaměstnanost, bydlení a vzdělanost občanů ze sociálně vyloučených lokalit, řešit 

koncepčně ve spolupráci s  neziskovými organizacemi, které působí na území města, 

a s  ostatními institucemi. Tyto problémové oblasti narušují vztahy mezi občany a mají za 

následek i negativní náladu mezi lidmi. 

Aby nadále nedocházelo k  dalšímu prohlubování projevů sociálního vyloučení, jako je 

bydlení v  izolovaných lokalitách s  nízkou úrovní, nízká míra vzdělanosti, závislost na 

sociálních dávkách, zadlužování nebo rozvoj sociálně patologických jevů, navázala naše 

města spolupráci s  Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“). 

 

Cílem spolupráce měst a Agentury je stanovit si reálné cíle v  oblastech, které jsou pro 

sociální začlenění nezbytné, a to školství, zaměstnanost, prevence, bydlení, a za pomocí 

prostředků z  dotačních titulů EU se pokusit o začlenění všech obyvatel do života města. 

Podat i těmto občanům pomocnou ruku a usnadnit jim možnost návratu k  životu bez dluhů, 

se zaměstnáním a dobrým vzděláním. Je to šance nejen pro lidi z  vyloučených lokalit, ale pro 

všechny občany města. Rádi bychom poděkovali všem členům pracovních skupin Lokálního 

partnerství, kteří se podíleli na tvorbě tohoto strategického materiálu. Věříme, že se povedlo 

vytvořit dokument, který obsahuje splnitelné cíle, jejichž plnění bude znamenat zlepšení 

života pro všechny občany města. 
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Strategický plán sociálního začleňování byl doposud dvakrát revidován. Předmětem první 

revize byla textace návrhové části v  oblasti prevence pro město Vejprty. Předmětem druhé 

revize SPSZ bylo doplnění nových strategií intervencí zohledňujících hlediska kvalitativní 

analýzy příčin a dopadů problémů, analýz rizik a stakeholderů. Součástí revidovaného SPSZ je 

dále Místní komunikační plán a Plán vzdálené podpory, který stanovuje oblasti spolupráce 

s  ASZ a cíle, kterých má být dosaženo v  následujícím období. Změnami došlo k navýšení 

celkové alokace. Dne 24. 2. 2018 proběhlo jednání Lokálního partnerství (hlasování per 

rollam), které návrh na revizi SPSZ Klášterec nad Ohří a Vejprty na období 2016-2018 

schválila a doporučila přijmout1.  

 
 
 
              ………………………………………………                         ………………………………………………… 

Ing. Štefan Drozd Jitka Gavdunová 
starosta obce Klášterec nad Ohří starostka obce Vejprty 

 

  

                                                           
1
 Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci realizace 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. Veškeré úpravy v  oblasti vzdělávání, které v  dokumentu vznikly po 1 . 1 . 2016, byly provedeny v rámci 
projektu  "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", registrační číslo projektu 
CZ.02.3 .62/0 .0 /0 .0 /15_001/0000586 hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Agentura pro sociální začleňování 

Agentura pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) je nástrojem Vlády ČR k zajištění 

podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Podporuje obce a města, aby mohly plnit 

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

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

taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu 

celé obce a všech jejích občanů. Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni 

tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup 

a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Pomáhá obcím a místním 

subjektům zejména v těchto oblastech: 

- v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb 

a sociálního bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby; 

- v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských 

dotačních programů a dalších zdrojů; 

- v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální 

začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti 

legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.  

 

Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

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

městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel 

z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory 

Agentury pro sociální začleňování (dále jen „Agentura"). 

KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje 

podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství (obec – 

úřady – neziskové organizace – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost 

a další relevantní aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen 

„SPSZ") k jeho naplňování a vyhodnocování, včetně revize SPSZ pro další období. Spolupráce 

obce a Agentury trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných sociálních 

(vzdělávacích, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura 

soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím 

a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti 

projektů. 
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Cílem KPSVL je zajistit adresnost, koordinaci, konzistenci a synergii sady místních opatření 

sociální integrace založených na lokálních potřebách. Opatření budou realizována 

prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků Evropských 

strukturálních a investičních fondů. Základním východiskem tohoto přístupu na úrovni 

konkrétní obce/města je zmíněný SPSZ. 

 
Lokální partnerství 

Lokální partnerství je platforma, 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 strategický plán a konkrétní projekty pro podporu sociálního 

začleňování. Lokální partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování 

v jednotlivých lokalitách.  

 

Na tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování Klášterec nad Ohří a Vejprty a na 

procesu strategického plánování spolupracovali tito členové pracovních skupin: 

 

PS Bydlení 

Petr Auf SBD Klášterec nad Ohří 

Pavel Kříž SVJ Mírová 480, Klášterec nad Ohří 

Pavel Dologh World invest, v.o.s. 

Miroslava Chrzová NADĚJE 

Lucie Kamenická  MÚ Vejprty 

Rostislav Velek  MÚ Vejprty 

Jaroslava Výborná MÚ Vejprty 

PS Vzdělávání 

Jitka Vlková MŠ Lípová, Klášterec nad Ohří  

Dana Rytychová MŠ Lípová, Klášterec nad Ohří  

Dagmar Megová MŠ Lípová, Klášterec nad Ohří  

Jana Krásková MŠ Lípová, Klášterec nad Ohří 

Stanislav Kutálek MÚ Klášterec nad Ohří 

Zdeněk Růžička/Jaromír Mácha ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří 

Jana Dimunová/ Petr Opava ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří 

Monika Bártová ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří 

Doris Homolková ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří 

Olga Šoltésová OS RADKA Kadaň 

Miroslava Chrzová NADĚJE 

Tomáš Kluc ZŠ Vejprty 

Denisa Vacková ZŠ Vejprty 

Romana Romová MŠ Vejprty 



8 
 

 

PS Prevence 

Miroslava Chrzová NADĚJE 

Lenka Jančiová ÚP Klášterec nad Ohří 

Milan Nemček Policie ČR 

Petr Hörbe Městská policie Klášterec nad Ohří 

Jindřiška Urbánková OS SVĚTLO Kadaň z.s. 

Olga Šoltésová OS RADKA Kadaň 

Eva Kohoutová MÚ Klášterec nad Ohří 

Lucie Halouzková OS SVĚTLO Kadaň z.s. 

Petra Makoli Glacnerová MÚ Klášterec nad Ohří 

Pavla Kučerová OSPOD Kadaň 

Pavlína Winkelhoferová OSPOD Kadaň 

Ivana Enzmannová MSSS Vejprty 

Iveta Jenčová MSSS Vejprty 

Daniela Helešicová MSSS Vejprty 

PS Zaměstnanost 

Irena Srbová ÚP Klášterec nad Ohří 

Michal Štajgl ÚP Klášterec nad Ohří 

Olga Šoltésová OS RADKA Kadaň 

Miroslava Chrzová NADĚJE 

Iveta Pasevová  ÚP Vejprty 

Danuše Kocelská ÚP Kadaň 

Jana Hotová SO Klášterec nad Ohří 

Přítomni na všech skupinách: 

Milan Doležal MÚ Klášterec 

Viktor Koláček MSSS Vejprty 

Kateřina Mazánková/Štefan Drozd MÚ Klášterec nad Ohří 

Zdena Poláková/ Zdena Janichová MÚ Klášterec nad Ohří 

Jaroslav Ježek MÚ Klášterec nad Ohří 

 

 

Podoba pracovních skupin v  rámci vzdálené podpory 

Lokality Klášterec nad Ohří a Vejprty vstupují od 1. 3. 2018 do komplexní vzdálené podpory 

ve spolupráci s  Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“). Jedná se o jiný 

režim podpory Agentury, který je založen na individuálním přístupu a snaze předání agendy 

do gesce obcí. Vzhledem k  fázi naplňování Strategického plánu sociálního začleňování a jeho 

revizi, se tematické pracovní skupiny spojují v  jednu. Tematické pracovní skupiny věnující se 

Bydlení, Zaměstnanosti a Prevenci se vzhledem k  prolínajícím tématům a projektům 

nahrazují pracovní skupinou Projekty a implementace (PSPI). Samostatně, plně v  gesci 

konzultanta inkluzivního vzdělávání ASZ, budou probíhat setkání pracovních skupin 

věnujících se vzdělávání. Lokální partnerství bude ve stejné podobě zachováno i v  režimu 

komplexní vzdálené podpory. 
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Představení Strategického plánu sociálního začleňování 

Strategický plán sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) je závazný rozvojový dokument, 

který obsahuje souhrn potřeb lokality a návrhy konkrétních opatření a projektů, které 

přispějí k jejich naplnění. Na jeho přípravě se podílejí všichni členové lokálního partnerství, 

rozděleni do tematických pracovních skupin. Jedná se  tedy o široce pojatou strategii 

integrující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, 

sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu 

dostupných zdrojů. Plnění SPSZ je následně monitorováno a plán je zpětně aktualizován 

a revidován. 

 
SPSZ je rozčleněn podle tematických okruhů stanovených lokálním partnerstvím do čtyř 
částí: 
 

 
 

Postup tvorby Strategického plánu sociálního začleňování 

Nástrojem, který pomáhá dosáhnout výše popsaných změn je PROCES STRATEGICKÉHO 

PLÁNOVÁNÍ, který stanoví, kde se nacházíme, kam se chceme dostat a jak toho můžeme 

docílit. K nastavení efektivních opatření řešících situaci sociálně vyloučených nebo sociálním 

vyloučením ohrožených obyvatel města a vyhodnocení jejich dopadů je nezbytné znát také 

výchozí situaci, ve které se tito obyvatelé nacházejí na začátku účinnosti Strategického plánu 

O
b
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Zaměstnanost 

Vzdělávání 

Bydlení 

Prevence 
kriminality 
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sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) a na jejím konci. K tomuto účelu slouží nejen 

kvalitativní charakteristika vyloučených lokalit, ale také kontextové ukazatele pro všechny 

relevantní oblasti SPSZ. V rámci strategického plánování a implementace se schází čtyři 

pracovní skupiny lokálního partnerství pro oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnanost 

a prevenci kriminality. Na začátku procesu plánování měli členové všech skupin možnost 

definovat klíčové problémy (viz problémové oblasti v analytické části dokumentu), které se 

k daným oblastem váží a navrhnout postup k jejich řešení. Formulace a způsob plnění všech 

obecných cílů byl zvolen s ohledem na kapacity místních partnerů a možnosti financování. 

Bližší popis kontextu činnosti jednotlivých pracovních skupin, stejně tak jako návrhová část 

obsahující priority a obecné cíle pro všechny čtyři oblasti spolupráce, je zahrnuta 

v následující části SPSZ.  

 
Souhrnný přehled Strategického plánu sociálního začleňování: 
  
Řešené území (katastrální území obcí):  
- Vejprty (okres Chomutov);777579 
- Klášterec nad Ohří (okres Chomutov);665622 
 
Cílová skupina:  
- cca 1.050 osob ohrožených sociálním vyloučením v  Klášterci nad Ohří 
- cca 350 osob ohrožených sociálním vyloučením ve Vejprtech 
 
Hlavní problémy:  
- nezaměstnanost a nízká kvalifikace sociálně vyloučených obyvatel 
- vysoká míra zadluženosti a probíhající exekuce 
- nárůst počtu drogových klientů a bezdomovectví 
 

Vize 

Klášterec nad Ohří a Vejprty jsou obce, které svým obyvatelům nabízejí kvalitní vzdělávání, 

podporu při hledání zaměstnání a bydlení, možnosti trávení volného času a rozmanitou síť 

sociálních služeb.   
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Analytická část 
 

Kvalitativní charakteristika obce Klášterec nad Ohří 

Klášterec nad Ohří je obcí s  pověřeným obecním úřadem (POÚ) a s necelými 15 tisíci 

obyvateli, spadající pod obec s  rozšířenou působností (ORP) Kadaň v  okrese Chomutov, na 

rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje. Historické jádro na západním okraji města je 

prostorově odděleno evropskou silnicí E442 protínající město podélně od východu na západ 

(v obci ji tvoří ulice Osvobozená a Chomutovská). Převážná část města se nachází na severní 

straně této rušné komunikace a je většinou tvořena poválečnou panelovou zástavbou 

dominující zdejší architektuře. Na opačné straně této komunikace se nachází původní 

historické jádro města se zámkem a  lázněmi Kyselka. Zástavba plynule spojuje centrum obce 

s  místní částí Miřetice u Klášterce nad Ohří, se kterou tvoří takřka jednolitý celek 

a s poněkud vzdálenějšími místními částmi Ciboušovem a Útočištěm. Tyto místní části jsou 

většinou tvořeny novější rezidenční zástavbou a rekreačními, či zahrádkářskými pozemky 

a objekty, stejně jako vilová čtvrť V  zátiší, či nová zástavba podél ulic Říční a Rašovické. 

Dominantou města je zámek s  muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který 

navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Také bezprostřední okolí 

města je pro obyvatele i návštěvníky velmi atraktivní, neboť řeka Ohře společně 

s  Doupovskými a Krušnými horami vytváří překrásnou přírodní kulisu.   

Ve městě se nachází nejstarší dosud fungující porcelánka v  českých zemích. Kromě toho je 

zde celá řada firem, jejichž činnost navazuje na dlouholetou průmyslovou tradici regionu. 

Díky významným českým i zahraničním investorům, kteří z  velké většiny sídlí v  průmyslové 

zóně Verne, je Klášterec nad Ohří jedním z měst s  nejnižší nezaměstnaností v  okrese. Ta 

v  současnosti dosahuje 4,2 % (k 30. 11. 2017). 

Klášterec nad Ohří nabízí svým obyvatelům dostupnou občanskou vybavenost. Město je 

zřizovatelem mateřské školy s pěti detašovanými pracovišti a třech základních škol s jedním 

detašovaným pracovištěm. Ve městě sídlí i gymnázium a střední odborná škola, jejímž 

zřizovatelem je Ústecký kraj. Pro děti ve městě fungují také volnočasové organizace – Dům 

dětí a mládeže a Základní umělecká škola. 

Občané mají k  dispozici Městský ústav sociálních služeb, polikliniku s  mnoha 

specializovanými pracovišti a dvěma lékárnami, dvě pobočky České pošty a tři pobočky 

bankovních institucí. Také dopravní obslužnost Klášterce nad Ohří je dostatečná. Díky poloze 

města, na hlavní železniční trati mezi Chebem a Ústím nad Labem, je vlakové spojení do 

okolních i vzdálenějším měst uspokojivé. Meziměstskou autobusovou dopravu zajišťuje 

Ústecký kraj, pro občany je zde však k dispozici i městská hromadná doprava 

spolufinancovaná dotacemi z městského rozpočtu. Ve městě funguje Městská policie i sbor 

dobrovolných hasičů.   
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Velmi intenzivní byla v posledních letech investiční činnost ve městě. V  současné době je 

dokončené zateplení dvou mateřských škol a většina školských objektů patřících městu, 

stejně jako Městský ústav sociálních služeb nebo kino Egerie. Zrenovovalo se také největší 

panelové sídliště, na kterém vznikly nové parkovací plochy a kvalitnější chodníky. 

Klášterec nad Ohří se pyšní také nabídkou bohatého sportovního a kulturního vyžití. Krytý 

hokejový stadion a okolní sportovní areál, tenisové kurty, aquapark nebo od města několik 

kilometrů vzdálený ski areál Alšovka nabízí aktivity pro celou rodinu. Co se týče kultury, 

nabízí město svým obyvatelům celou řadu kulturních akcí. Vrcholem kulturní sezóny je již 13. 

rokem mezinárodní festival hudebního virtuosa Jaroslava Svěceného Klášterecké hudební 

prameny.  

Město Klášterec nad Ohří dlouhodobě a velmi intenzivně spolupracuje s  německou obcí 

Grossrückerswalde.   

Sociální situace ve městě je stabilizovaná. Dlouhodobě nevyhovující je pouze sociální situace 

u části obyvatel (převážně Romů), což má však dopad i na ostatní obyvatele. Městu situace 

není lhostejná a uvědomuje si, že je nezbytné hledat cesty ke změně. Bohužel se do pozice 

sociálního vyloučení dostávají stále mladší lidé, což je pro budoucnost neradostná vyhlídka. 

Dominantním a setrvalým problémem je vyšší míra nezaměstnanosti určitých skupin 

obyvatel, a to i přes vybudovanou průmyslovou zónu. Místní trh práce vyžaduje především 

kvalifikované a sociálně adaptované zaměstnance, což sociálně vyloučení obyvatelé většinou 

nesplňují. Realitou města je již několik let poměrně vysoká vnitřní migrace obyvatel ze 

sociálně vyloučených lokalit. Stěhování po příbuzných v rámci Ústeckého kraje je pro mnoho 

rodin velmi časté a výjimkou nejsou ani krátkodobé pobyty ve Velké Británii. Důsledkem této 

skutečnosti jsou komplikace při řešení bydlení, ale hlavně při zajišťování vzdělávání dětí.  

Aktuálně na území města působí služby sociální prevence a sociální péče. Významné je též 

působení azylového bydlení a noclehárny. Služby prevence měly v  několika případech 

zázemí v Kadani a některé působily jen v terénu, ale za pomoci strategického plánování 

(SPSZ) došlo k dotvoření struktury optimálně nastavených sociálních služeb (viz. Návrhová 

část SPSZ). Město na provoz služeb pravidelně přispívá ze svého rozpočtu. 

 

Charakteristika sociálně vyloučené lokality v  Klášterci nad Ohří 

Sociálně vyloučená lokalita v  ulici Mírová zde byla identifikovaná již v  první zprávě GAC 

z  2006. Konkrétně se jedná o jeden třináctipatrový panelový dům č. p. 480, potažmo 

i sousedící objekt  č. p. 481. Lokalita vznikla „řízeným i přirozeným sestěhováním“ 

chronických dlužníků na nájemném u města probíhajícím zhruba od 90. let. Nachází se, 

obklopena okolní zástavbou, v  pomyslném centru města (ačkoliv historické jádro Klášterce 

nad Ohří se nachází jinde). V  okolí se nachází obdobná zástavba výškových obytných 
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panelových budov stavěných ve stejném období (zhruba70. léta). 

V  okolí bytového domu je běžná občanská vybavenost, nechybí obchody, zdravotní 

středisko, základní i mateřská škola. Několik metrů od domu je nedávno vybudované dětské 

hřiště. Veškerá občanská vybavenost je velmi dobře dostupná. 

Podle posledního velkého šetření (březen 2015) se v  této lokalitě fyzicky nacházelo 232 lidí, 

z  toho 122 dospělých a 110 nezletilých v  78 bytech. Z  toho 58 domácností pobíralo dávky 

hmotné nouze. V  bytovém domě žili většinou vícečetné rodiny s  velmi úzkými vazbami 

(téměř třicet rodin bylo v  příbuzenském vztahu). Většina obyvatel bytového domu měla 

pouze základní vzdělání a to je důvodem i vysokého počtu nezaměstnaných. Legálně 

pracovalo asi 9 obyvatel domu, ve větší míře zde pracovali lidé nelegálně, ostatní obyvatelé 

pobírali dávky SSP, měli invalidní nebo starobní důchod. V tomto domě dlouhodobě žilo asi 

40% obyvatel, u ostatních nájemníků docházelo často k  ukončení nájemního vztahu, situace 

v  soužití obyvatel se tedy často měnila. Nájemní vztah byl ukončován z  různých důvodů ze 

strany nájemníků (zajištění jiného bydlení, odstěhováním do jiného města) i ze strany 

majitele (porušení nájemní smlouvy, dluhy na nájemném a službách). 

Ve vyloučené lokalitě působí několik poskytovatelů sociálních služeb. Řada stávajících a 

nových služeb je spolufinancována z KPSVL. Kromě poskytovatelů sociálních služeb sehrává 

v  této lokalitě důležitou roli činnost sociálních pracovníků města, kteří mapují situaci 

v  oblasti a obyvatelům poskytují odborné poradenství a další aktivity podle dohody 

s  klienty. Tyto aktivity plynule navazují na služby, které poskytuje NADĚJE a to zejména 

terénní programy a nově zřízené nízkoprahové zařízení pro děti a mládež či dluhová poradna. 

V  oblasti sociálně aktivizačních služeb a poradenství zde působí RADKA z.s. - Rodiče a děti 

Kadaně a ze zdrojů KPSVL svoji činnost v Klášterci nad Ohří rozšířila o pracovní poradenství. 

Lidé mohou také využít nabízené sociální služby v nedaleké Kadani (Poradny pro rodinu 

a mezilidské vztahy, K- centrum apod.). Přímo v  lokalitě poskytuje adiktologické služby 

SVĚTLO Kadaň z.s. v rámci terénních progamů, nově pak odborné sociální poradenství pro 

osoby závislé na návykových látkách, ohrožené závislostí či rodinné příslušníky. Všichni 

poskytovatelé sociálních služeb se snaží svůj postup sjednotit tak, aby nedocházelo 

k  překrývání u jednotlivých potenciálních klientů. V aktuální době je realizovaná snaha o 

vytvoření koordinační platformy, která nabízí větší propojenost, koordinaci a spolupráci 

jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb nejen v  této lokalitě, ale i na území celého 

města. 
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Kvalitativní charakteristika Obce Vejprty 

Vejprty jsou město v  Ústeckém kraji v  Krušných horách, ve správním obvodu Kadaň. 

S  německou obcí Bärenstein opticky tvoří jeden celek, rozdělený pouze hraničním potokem 

Polava. V současné době je město přirozeným centrem horské oblasti Vejprtska, nachází 

se zde automobilový, pěší a  cyklistický hraniční přechod do Německa. Město Vejprty nabízí 

možnost aktivního odpočinku po celý rok, letní i  zimní turistiku, sjezdovku, běžecké stopy, 

tenisové kurty i  dostatek kvalitních ubytovacích zařízení. Nyní jsou zde budovány nové 

cyklotrasy, lyžařské trasy a  to na straně české i  německé. Nacházejí se zde také zajímavé 

objekty bývalých továren na výrobu textilu, prýmek a  pušek. Městské kulturní 

a  společenské středisko je pořadatelem rozmanitých akcí, například Staročeské máje. 

Ve městě jsou také soukromými subjekty provozovány galerie, které připravují různé výstavy 

a  sympozia s  mezinárodní účastí.  

V  obci žije asi 3  000 obyvatel, z  toho přibližně 20% obyvatel je sociálně vyloučených. Počet 

obyvatel stagnuje, resp. mírně klesá (odchod za prací) a dominantním jevem je odloučenost 

od přirozených center okresu. Tento fakt ovlivňuje dostupnost služeb sociální vybavenosti, 

ale hlavně nabídku pracovních příležitostí. Míra nezaměstnanosti je 5, 5% (k 30. 11. 2017).  

Lokalizace na hranicích se SRN je v  tomto ohledu pociťována jako příležitost (především po 

uvolnění trhu práce v  roce 2011 v SRN). Pociťovaným problémem je nižší úroveň 

vzdělanosti, která rozvoj zaměstnanosti citelně limituje. Ačkoli město prošlo za posledních 10 

let výraznou strukturální změnou (opravy bytového fondu, rekonstruované veřejné 

prostory), nedošlo k  eliminaci hrozeb strukturální nezaměstnanosti, a to především u nízko 

kvalifikovaných skupin místních obyvatel. Rozvinutý systém nelegálního zaměstnávání je tak 

mnohdy jedinou alternativou, která však sociální vyloučení jen umocňuje. Podíl těchto osob 

vůči celku se nicméně jeví jako stabilní.      

Doprovodným jevem strukturální nezaměstnanosti jsou projevy sociální deprivace, které je 

místní samospráva odhodlána řešit. V  uplynulých letech (spolupráce s ASZ 2011-2014) byl 

nastartován proces rozvoje SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE (nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, terénní programy; zřízení 

terénního sociálního pracovníka města a asistentů prevence kriminality) a cílená podpora 

INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (projekt „Network“ - 6/2014-6/2015) v  mateřské a základní 

škole. Vizí pro příští 3 roky je udržení toho, co se osvědčilo a rozvoj nových forem sociálních 

služeb.  

Struktura zaměstnavatelů je poměrně stabilní – největším zaměstnavatelem je město samo, 

resp. jeho příspěvkové organizace (Městská správa sociálních služeb).  

Politická reprezentace města deklarovala zájem prosadit v  tomto volebním období také 

systém: PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ a PROSTUPNÉHO BYDLENÍ. Velikou výhodou je 

poměrný dostatek bytového fondu I. kategorie v  majetku města (aktuálně volných cca 50 

bytů) a potenciál rozvoje turismu a příhraniční spolupráce (přilehlé městečko Bärenstein je 
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v  podstatě souměstím o 2 800 obyvatelích).  

Charakteristika sociálně vyloučené lokality ve Vejprtech 

Sociálně znevýhodnění obyvatelé ve městě Vejprty obývají jednotlivé bytové domy 

nacházející se v různých částech obce. Všechny domy jsou ve vlastnictví města. Domy jsou 

umístěné v běžné zástavbě, přičemž se jedná o byty 2. či 4. kategorie, vytápěné kamny na 

tuhá paliva, na nichž nájemníci zároveň vaří. Byty 4. kategorie mají záchody na chodbách 

domu a je do nich zavedena pouze studená voda, byty 2. kategorie mají záchody uvnitř bytu 

a pro ohřev vody mají v bytě umístěn bojler či lázeňský kotel.  

Všechny tyto nájemní byty jsou poměrně velké, jejich průměrná plocha činí 90-100 m2, ale 

setkáme se i s byty o rozloze 120 m2. Ve městě Vejprty tak neexistuje typická prostorově 

vyloučená lokalita tvořená větším počtem domů soustředěných na jednom místě 

a obývaných sociálně znevýhodněnými obyvateli. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se všechny domy nacházejí v běžné zástavbě, mají sociálně 

znevýhodnění obyvatelé k dispozici stejnou infrastrukturu a služby jako ostatní obyvatelé 

města (pošta, úřady, základní a mateřská škola, lékaři, lékárna, obchody atd.). Většina domů 

se nachází v blízkosti centra města, pouze jediný dům se nachází v části města Nový Bor, 

vzdálené od centra asi 3 km. Pro sociálně znevýhodněné obyvatele tohoto domu tak tato 

prostorová odloučenost od běžných obchodů a služeb může představovat problém. 

Zásadní zvrat v historickém vývoji města Vejprty představovala 2. světová válka. Ještě 

počátkem 20. století prožívalo město období své největší prosperity (zejména díky rozvoji 

textilnictví a strojírenství), poválečnými a poté politickými změnami po roce 1948 došlo 

k razantnímu hospodářskému a politickému úpadku města. Od roku 1945 byl ve Vejprtech 

organizován masový odsun Němců a příliv nového obyvatelstva z vnitrozemí a Slovenska. 

Předpokládá se, že bylo odsunuto 75 % původního obyvatelstva a že do města přišlo kolem 

3 500 dosídlenců, z nichž ve městě zůstalo déle než rok asi 2 300 (stav v roce 1950). 

V následujících létech bylo přesouváno do Vejprt romské obyvatelstvo ze Slovenska. Romské 

rodiny tedy žijí ve městě dlouhodobě, k výraznějším migračním přesunům u této části 

obyvatel spíše nedochází. 

Místa obývaná sociálně znevýhodněnými obyvateli vznikala postupně, tedy postupným 

sestěhováním sociálně slabých obyvatel, kteří neměli dostatek finančních prostředků na 

placení nájemného v běžných obecních domech 1. kategorie, do obecních domů kategorie 

nižší. Zhruba 90 % obyvatel těchto „lokalit“ tvoří Romové, za jejichž sestěhováním do 

zmiňovaných objektů stojí kromě neschopnosti platit nájemné v domech vyšší kategorie 

z důvodu špatné finanční situace těchto rodin též určitý tlak okolí, resp. ostatních obyvatel 

domů, v nichž tito sociálně znevýhodnění lidé původně bydleli. 
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Průnik obou lokalit 

Vzdálenost obcí Klášterec nad Ohří a Vejprty je 23 km. Obě města řeší aktuálně obdobné 

sociální problémy, a pokud budou své postupy v  následujících letech koordinovat v  rámci 

jednotného Strategického plánu sociálního začleňování, mohlo by být dosaženo významného 

synergického efektu. Pro odloučenost Vejprt je stěžejní mít užší vazbu s  nejbližším větším 

městem, které je navíc na hraně „dojezdové vzdálenosti“ do zaměstnání. V  opačném sledu 

pak platí, že pro obyvatele Klášterce nad Ohří se v  rámci Vejprt nabízí některé pracovní 

příležitosti, které „pod horami“ aktuálně příliš nejsou. Příkladem může být profese 

„pracovník v  sociálních službách“, která je jednou z  mála variant zaměstnání pro ženy 

středního věku s  nižším vzděláním (MSSS Vejprty).   

Cílem spolupráce obou měst je také koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému dublování. Politická vedení obou měst mají v  hrubých rysech 

představu o směrech budoucího rozvoje v  sociální oblasti. Deklarují zájem, aby lokální síť 

sociálních služeb obou měst byla vhodně poskládanou mozaikou, čehož lze nejsnáze 

dosáhnout tím, že společně vytvoří Strategický plán sociálního začleňování. Jeho výstupy 

budou využívat efektu společné práce a budou stát na reálných ekonomických podmínkách 

obou měst. 

Spolupráce měst se promítá do těchto tematických oblastí: 

 ZAMĚSTNANOST – společné úsilí o vytváření nových a udržitelných pracovních 

příležitostí. Cílem je sdílení zkušeností a společné úsilí o nastavení efektivního 

systému PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁNÍ. Aktivní spolupráce s  ÚP ČR v  APZ a cílených 

IP v  rámci OP Z. 

 

 VZDĚLÁVÁNÍ – sdílení a inspirace při zavádění forem podpory INKLUZIVNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ v  mateřských a základních školách obou měst. Projektová koordinace 

v  rámci OP VVV – sdílení zkušeností, kontaktů a dobrých praxí. Potenciálně 

předkládání některých projektů v  partnerství. 

 

 BYDLENÍ - sdílení dobrých praxí a koordinace při řešení bytové otázky. Každé město je 

v  jiné situaci, která je podmíněna přístupem minulých samospráv. Ideální model 

bude obtížné nalézt, nicméně v  principu je shoda na nutnosti systémového řešení 

v  oblasti sociálního bydlení. Město Vejprty si stanovilo za cíl vytvořit a přijmout 

koncepci PROSTUPNÉHO BYDLENÍ. 

 

 PREVENCE – hlavním cílem je nastavit optimální síť služeb sociální prevence, a to 

s  ohledem na minulost, současnost, ale hlavně budoucnost obou měst. 
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Kvantitativní ukazatele sociálního vyloučení2 

                                                           
2 Revidovaná data jsou sesbírána k 12/2017, pokud není uvedeno jinak. 

Oblast Název Definice Jednotka Hodnota za 
Klášterec n.O.  

Hodnota za 
Vejprty  

V
zd

ěl
áv

án
í 

Počet dětí a žáků se SVP nebo 
s potřebou podpůrných 
a vyrovnávacích opatření k 
2015/2017(30.9.) 

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

Dítě/žák 203 65 

28 SVP MŠ 
 191 SVP ZŠ 
Celkem SVP 219 

66 

Záškoláctví ve školách 
vzdělávajících děti ze sociálně 
vyloučených lokalit k 
2015/2017 

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

Žák 22  
(= hlášené, řešené. 
Nezahrnuje latentní 
formu) 

12 (= hlášené, 
řešené. 
Nezahrnuje 
latentní formu) 

údaj nesledován 5 

Počet žáků, kteří předčasně 
ukončili docházku k 
2015/2017 

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

Žák 8  1  

7 6 

Počet absolventů ZŠ, kteří 
nenastoupili do dalšího stupně 
vzdělání k 2015/2017 

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

Žák údaj nesledován údaj nesledován 

údaj nesledován údaj nesledován 

Počet žáků, kteří se vzdělávají 
podle RVP ZV k 2015/2017 

Počet žáků, kteří se 
v posledním školním roce 
vzdělávali podle RVP ZV  podle 
§ 16 odst. 9 

Žák 45 26 

49 8 

Počet dětí se SVP nebo 
s potřebou podpůrných 
a vyrovnávacích opatření ve 
všech formách předškolního 
vzdělávání 2015/2017 

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

Dítě/žák Klub pro děti 
NADĚJE – příprava 
do školy, předškolní 
příprava - 45 dětí 
(fakultativní činnost 
AD) 

- 

Klub pro děti 
NADĚJE – příprava 
do školy, předškolní 
příprava - 35 dětí 
(fakultativní činnost 
AD) 

22 

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) 2015/2017 

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. 
v posledním kalendářním roce. 

Dítě/žák RADKA: doučování - 
25 dětí, 
volnočasové 
aktivity - pravidelně 
8 -10 dětí 

 Charita Most: 
NZDM – 5 ZDM 
 

RADKA: doučování 
– 5, volnočasové 
aktivity 8-10 dětí; 9 
dětí - školní 
příprava 
Naděje NZDM: 132 

- 

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 2015/2017 

Počet organizací působících ve 
výchově a vzdělávání (včetně 
zájmového a neformálního), 
které v posledním kalendářním 
roce podporovaly děti a žáky 
se SVP nebo s potřebou 
podpůrných a vyrovnávacích 
opatření; vč. výčtu podpůrných 

Organizace NADĚJE – klub pro 
děti / v rámci AD /, 
RADKA - doučování, 
volnočasové 
aktivity ;DDM 

Volňásek – 

volnočasové 

aktivity 

Charita Most 
NZDM 
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programů, kapacit, cílové 
skupiny, provozovatele. 

NADĚJE – klub pro 
děti / v rámci AD /, 
NZDM; RADKA - 
doučování, 
volnočasové 
aktivity;DDM 

Volňásek – 

volnočasové 

aktivity 

MSSS Vejprty - 
NZDM 

Počet partnerství vztahujících 
se ke vzdělávání žáků se SVP 
nebo s potřebou podpůrných 
a vyrovnávacích opatření 
2015/2017 

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); vstupní rok 
a výstupní tj. za 3 roky plnění 
SPSZ. 

Partnerství Lokální partnerství  Lokální 
partnerství 

Lokální partnerství, 
Spolupráce škol 
v rámci projektu 
Start; platforma pro 
setkávání NNO 

Lokální 
partnerství, 
Spolupráce škol 
v rámci projektu 
Start 

 

Tr
h

 p
rá

ce
 

Počet uchazečů v evidenci ÚP 
2015/2017 

Počet uchazečů (celkově a ze 
sociálně vyloučených lokalit - 
pokud lze určit) v evidenci 
úřadu práce v posledním 
kalendářním roce (únor a září 
kvůli sezónnosti).  

uchazeč Celkově: 1172/1079 
uchazečů (cca 69% 
ze SVL)  

Celkově: 
255/216 
uchazečů (cca 
80% ze SVL) 

Celkově: 722/523 
uchazečů 

215/143 
uchazečů (cca 
80% ze SVL) 

 Počet uchazečů v evidenci ÚP 
déle než 5 měsíců. 

uchazeč 758 (ze SVL 7) 135 

296 113 

 Počet uchazečů v evidenci ÚP 
déle než rok, z toho se 
základním vzděláním, 
muži/ženy. 

uchazeč 588 (ze SVL 43),  se 
ZV 533 (ze SVL 62), 
muži 526 (ze SVL 
42), ženy 563 (ze 
SVL 27) 

117,  se ZV 120, 
muži 116, ženy 
76 

212, z toho ZV 128 
(muži 211, ženy 
269) 

99, se ZV 103, 
muži 87, ženy 53 

Počet uchazečů vyřazených ze 
sankčních důvodů z evidence 
ÚP 2015/2017 

Počet uchazečů ze sociálně 
vyloučených lokalit 
obce/města kteří byli za 
poslední 3 roky vyřazeni 
z evidence úřadu práce. 

Uchazeč údaj nesledován 10 

údaj nesledován 14 

Počet sociálních podniků 
2015/2017 

  0  1 (SZUM 
Vejprty) 

0  1 (SZUM V.) 

Počet uchazečů v evidenci ÚP, 
kteří využili nástrojů APZ 
2015/2017 

Počet uchazečů (za celou 
obec), kteří za poslední 
kalendářní rok prošli 
aktivizačními programy 
(rozdělit na VS, APP, VPP, 
SÚPM a podle 
činnosti/oboru/zaměstnavatel
e). 

uchazeč - 
účastník 
programu 

viz tabulka níže viz tabulka níže 

ZAMĚSTNANOST KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

Rekvalifikační obor 
Počet podpořených lidí  

Z toho 
muži/ženy  

Z toho našli uplatnění  muži/ženy 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

ECDL 6  - 1 /5  - 0 /4  - 
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Křovinořez a travní sekačka 6  - 2 /4  - 1.1  - 

Účetnictví a daňová evidence 3  1 0 /3  0/1 0 /2  0/1 

Masér pro sportovní 
a rekondiční masáž 

2  - 0 /2  - 0 /0  - 

Strážný dle PK 1  - 1 /0  - 1 /0  - 

Příprava teplých pokrmů dle PK 1  1 0 /1  0/1 0 /0  1/1 

Pracovník v  sociálních službách 1  - 0 /1  - 0 /1  - 

Lektor 1  - 0 /1  - 0 /0  - 

Holičské a kadeřnické práce 1  - 0 /1  - 0 /1  - 

Management 1  - 0 /1  - 0 /1  - 

Strážný 1  - 0 /1  - 0 /1  - 

Řidičské oprávnění skupiny C/D 4/-  2/1 4 /0  
2/0, 
1/0 

3 /0  1/ 2, 0/1 

Odborná způsobilost řidiče 
skupiny C/D  

4/- 2/1 4 /0  
2/0, 
1/0 

3 /0  1/ 2,0/1 

Chůva - 1 - 0/1 - 1/1 

Ruční obloukové svařování (ZK 
111-1 1.1) 

- 1 - 1/0 - 1/1 

Pracovník v  sociálních službách 2  - 0 /2  - 0 /2  - 

Instruktor jógy 1  - 0 /1  - 0 /1  - 

Manikúra včetně nehtové 
modeláže/Pedikérka 

1 /- 1/1 
0 /1 ,
-/- 

0 /1, 
0/1 

0 /1 ; -/- 0/1, 0/1 

Asistent/ka,sekretář/ka - 1 -/- 1/0 -/- 0/1 

Vyhláška 50/1978 Sb. 1  - 1 /0  - 0 /0  - 

Kosmetické služby 1  - 0 /1  - 0 /1  - 

Svařování ZK 111 1.1  1  - 1 /0  - 1 /0  - 

Svařování ZK 135 1.1  1  - 1 /0  - 1 /0  - 

Fotoreportér 1  - 0 /1  - 0 /0  - 

Obsluha stavebních a zemních 
strojů 

1  - 1 /0  - 1 /0  - 

Nástroj podpory 
Počet podpořených lidí Činnost/obor 

 
Zaměstnavatelé 
 2015 2017 

VS 0  60 - Město Klášterec nad Ohří  

APP 0  0 - - 

VPP 

6 + 2  10 
uklízeč 
veřejných 
prostranství 

Město Klášterec nad Ohří/ Naděje (AD) 

 

Město Klášterec nad Ohří 

2 2 
Asistent 
prevence 
kriminality 

Město Klášterec nad Ohří 

- 5 

Pomocný 
pracovník 
v sociálních 
službách 

Městský ústav sociálních služeb 
Klášterec nad Ohří 
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- 5 
Uklízeč 
v sociálním 
zařízení 

Městský ústav sociálních služeb 
Klášterec nad Ohří 

- 3 
Pomocník v 
kuchyni 

Městský ústav sociálních služeb 
Klášterec nad Ohří 

2  1 
uklízeč 
veřejných 
prostranství 

Zámek Klášterec nad Ohří 

- 2 

pomocný 
pracovník 
v kulturním 
zařízení 

Zámek Klášterec nad Ohří 

1  1 
uklízeč ve 
vzdělávacím 
zařízení 

Základní škola Školní Klášterec nad 
Ohří, Krátká 676 

- 1 

Pomocný 
pracovník 
v oblasti 
ochrany a 
ostrahy 

Základní škola Školní Klášterec nad 
Ohří, Krátká 676 

- 1 
Pomocník v 
kuchyni 

Základní škola Školní Klášterec nad 
Ohří, Krátká 676 

1  - 
uklízeč ve 
vzdělávacím 
zařízení 

Základní škola Petlérská, Klášterec nad 
Ohří 

- 1 
Uklízeč ve 
vzdělávacím 
zařízení 

Základní škola,Klášterec nad Ohří, 
Školní 519 

- 1 
Pomocník v 
kuchyni 

Základní škola Školní Klášterec nad 
Ohří, Školní 519 

SÚPM 

2  0 
úklidový 
dělník 

Václav Schiefner 

2  0 
1x uklízečka, 
1x údržbář 

JaHaK Trans s.r.o. 

4  0 

2x 
administrativ
ní prac., 1x 
elektromon. 
dělník, 1x 
strážný 

Roman Vitouš 

1  0 
referent 
správy 
nemovitostí 

Městská energie s.r.o. 

1  0 
skladník – 
řidič 

OFK Lege s.r.o. 

3  0 Servírka Lukáš Tučím 

2  0 

1x 
sekretářka, 
1x pomocný 
pracovník ve 
sportovním 
areálu 

M - club, společnost s ručením 
omezeným 

2  0 

1x 
soustružník, 
1x zámečník 
 

Jaromír Biem - Kovovýroba 

3  0 

1x pokrývač, 
1x mistr, 1x 
zedník 
 

STAVMAX-Bezděk s.r.o. 
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4  0 

1x úklidový 
pracovník, 2x 
pomocná 
síla, 1x 
kuchařka 
 

MIKI a KOS s.r.o. 

2  0 

1x zedník – 
mistr, 1x 
asistentka 
 

PRO URBAN s.r.o. 

4  0 

1x asistentka 
jednatele, 2x 
grafik, 1x 
obsluha CNC 
strojů + 
technik 

MK - mont illuminations s.r.o. 

2  0 prodavačka  "Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o." 

2  0 
stavební 
dělník 

Stavební firma Petr Horský s.r.o. 

2  0 
1x skladník, 
1x referent 

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová 
společnost 

1  0 Servírka Jiří Matoušek 

- 1 recepční Jakub Bartyzal 

- 1 

Montér 
sádrokartono
vých 
konstrukcí 

EU STAVBY s.r.o. 

ZAMĚSTNANOST VEJPRTY 

Rekvalifikační obor 
Počet podpořených lidí Z toho muži/ženy Z toho našli uplatnění 
2015 2017 2015 2017 2015 2017 

 Svařování ZK 135 1.1 (Vejprty) 1   0 1 /0   0  1 0 

Obsluha křovinořezu a travní 
sekačky (Kovářská) 

 1  0 1 /0   0  0 0 

Řidičský průkaz skupiny C +  
profesní průkaz 

0 1 0 1/0 0 
dosud vykonává 

rekvalifikaci 

Nástroj 
podpory 

Počet 
podpořených 

lidí Činnost/obor Zaměstnavatelé 

2015 2017 

VPP 

21 23 uklízeč veřejných prostranství Město Vejprty 

1 1 pomocný pracovník údržby budov Římskokatolická farnost Vejprty 

- 5 Uklízeč ve vzdělávacím zařízení Základní škola a Mateřská škola Vejprty 

- 1 Pomocník v kuchyni Základní škola a Mateřská škola Vejprty 

- 1 Pomocný pracovník údržby budov Základní škola a Mateřská škola Vejprty 

- 1 Pomocný pracovník v zahradnictví Služby města Vejprty 

- 4 Pomocný dělník Služby města Vejprty 

SÚPM 

4 0 uklízeč/ údržba a čištění města Město Vejprty 

5 0 
2x uklízečka, 2x školník-údržbář, 

1x pracovník provozu školní 
jídelny 

ZŠ a MŠ Vejprty 

5 0 4x stavební dělník, 1x uklízečka GATEN s.r.o. 

4 0 pomocný dělník Služby města Vejprty 

5 0 4x údržbář, 1x uklízeč Městská správa sociálních služeb Vejprty 

1 0 asistent správy budov Římskokatolická farnost Vejprty 

2 0 
1x administrativní pracovnice, 1x 

malíř/lakýrník 
Zdeněk Vaculík 

4 0 Prodavačka RANKO, spol. s  r.o. 

Prostupný 0 0 0  
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systém 

Poradenské 

a tréninkové 

programy (vč. 

diagnostiky, 

motivace, 

rekvalifikace, 

poradenství, 

zaměstnání) 

 

0 19 2 Job cluby ÚP ČR 

1   - Svařování, obsluha křovinořezu SETJA Vejprty 

 

Oblast Název Definice Jednotka Hodnota za 
Klášterec n.O.  

Hodnota za 
Vejprty  

B
yd

le
n

í 

Počet příjemců dávek – 
příspěvek na bydlení 2015 

Počet příjemců dávek 
na bydlení v obci za 
poslední kalendářní 

rok.  

Příjemce  6.636 160  

Počet příjemců dávek – 
příspěvek na bydlení 2017 

5.452 134 

Počet příjemců dávek – 
doplatek na bydlení 2015 

Počet příjemců dávek 
na bydlení v obci za 
poslední kalendářní 

rok. 

Příjemce 2.712 69 

Počet příjemců dávek – 
doplatek na bydlení 2017 

1.750 49 

Výše vyplacených dávek na 
bydlení -  příspěvek na 
bydlení 2015 

Výše vyplacených 
dávek bydlení za 

poslední kalendářní 
rok.  

Kč  22.764.456 Kč 4.602.099 Kč 

19.125.975 Kč 3 990 821 Kč 

Výše vyplacených dávek na 
bydlení -  příspěvek na 
bydlení 2017 

Výše vyplacených dávek na 
bydlení -  doplatek na bydlení 
2015 

Výše vyplacených 
dávek bydlení za 

poslední kalendářní 
rok. 

Kč 8.369.592 Kč 2.393.418 Kč 

Výše vyplacených dávek na 
bydlení -  doplatek na bydlení 
2017 

5.846.119,-Kč 1 359 092 Kč 

Počet osob/rodin, které přišly 
o bydlení 2015 

Počet osob/rodin, 
které přišly v 

posledním 
kalendářním roce o 
bydlení v obecním 

bytovém fondu  

osoba/rodina  Údaj nesledován  1 osoba o místnost 
na ubytovně 

(neplatila nájemné)  

Počet osob/rodin, které přišly 
o bydlení 2017 

Údaj nesledován 3 osoby 

Počet osob/rodin bez domova 
nebo kterým hrozí ztráta 
bydlení  
2015/2017 

Počet osob, které a ) 
mají alespoň 2 

měsíční 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  

osoba/rodina  69 osob úplně bez 
přístřeší, v AD 103 

osob, NDC + 
noclehárna 

celkem 170 osob  

1 osoba bez přístřeší  

AD 105 osob, NDC 
+ noclehárna 

celkem 190 osob 

4 osoby 

Počet osob/rodin, které 
úspěšně procházejí programy 
podporovaného/prostupného 
bydlení  
2015/2017 

Počet osob/rodin, 
které byly v 
posledním 

kalendářním roce 
zařazeny v programu 
prostupného/podpor

ovaného bydlení 
(nejméně v 

"tréninkovém" stupni)  

osoba/rodina  0  0  

0 7 osob 
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Počet osob/rodin, u kterých 
bylo zamezeno ztrátě bydlení 
2015/2017  

Počet osob/rodin, 
kterým se podařilo v 

posledním 
kalendářním roce 
bydlení si udržet 

(pomocí 
preventivního 
nástroje např. 
splátkového 

kalendáře nebo 
vstupu do programu 
tréninkového bydlení 

s dohodnutým 
splácením dluhu 

apod.)  

osoba/rodina  NADĚJE: 9 rodin  MÚ: 5 rodin  

NADĚJE: 16 rodin 6 osob 

Počet programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení  
2015/2017 

Počet programů 
podporovaného/prost

upného bydlení v 
posledním 

kalendářním roce (vč. 
výčtu, charakteristiky, 
realizátorů, cílových 

skupin)  

Program  Restart  Žádné sociální byty, 
13 osob bydlí v 

městské ubytovně  

Restart Žádné sociální byty, 
19 osob bydlení 

v městské ubytovně, 
Projekt IMPULS – 
prevence ztráty 

bydlení a podpora 
získání bydlení 

Počet sociálních služeb 
zaměřených na krizi bydlení 
2015/2017 

Počet sociálních 
služeb zaměřených na 

krizi bydlení 
(noclehárny, azylové 

domy, tréninkové 
bydlení, prevence 

bezdomovectví apod.) 
dostupných 

obyvatelům sociálně 
vyloučených lokalit v 

posledním 
kalendářním roce  

Služba  Azylový dům a 
noclehárna, TP 

NADĚJE  

0  

Azylový dům a 
noclehárna, TP, 

NADĚJE 

MSSS Terénní 
program 

Počet poskytovatelů 
krizového bydlení  
2015/2017 

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  Azylový dům a 
noclehárna 

NADĚJE  

0  

Azylový dům a 
noclehárna 

NADĚJE 

Město Vejprty - 
ubytovna 

Počet ubytoven  
2015/2017 

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  0  1 ubytovna -město, 
13 osob  

0 1 ubytovna -město,  
19 osob 

Kapacita programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení  
2015/2017 

Kapacita programů 
podporovaného/prost

upného bydlení v 
posledním 

kalendářním roce 
(počet bytů v 

jednotlivých stupních 
u každého 

provozovatele, cílová 
skupina)  

Uživatel  14 sociálních bytů 
(Restart)  

0  

14 sociálních bytů 
(Restart) 

0 
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Kapacita programů 
domovnictví a domovních 
samospráv 
2015/2017 

Kapacita programů 
domovnictví a 

domovních 
samospráv 

zaměřených na 
obyvatele sociálně 

vyloučených lokalit v 
posledním 

kalendářním roce 
(počet zúčastněných 
domácností, počet 

bytových domů)  

Účastník  1 domovník v SVL 
(Restart) 

6 objektů v SVL, ve 3 
jsou domovníci  

1 domovník v SVL 
(Restart), 42 osob 

8 objektů jv SVL, 
z toho ve 3 jsou 

domovníci 

Kapacita sociálních služeb 
zaměřených na krizi bydlení 
2015/2017  

Kapacita sociálních 
služeb zaměřených na 

krizi bydlení 
(noclehárny, azylové 

domy, tréninkové 
bydlení, prevence 

bezdomovectví apod.) 
v posledním 

kalendářním roce 
(počty úvazků a 

klientů podle 
jednotlivých služeb a 

poskytovatelů)  

Uživatel  Azylový dům pro 
ženy, muže a děti 
- kapacita 40 míst, 
celkem 103 osob 

noclehárna - 
kapacita 8 mužů a 
2 ženy, celkem 93 

osob 

0  

Azylový dům pro 
ženy, muže a děti 
- kapacita 40 míst, 

noclehárna - 
kapacita 8 mužů a 

2 ženy 

0 

Kapacita sociálních bytů podle 
jednotlivých kategorií  
2015/2017 

Kapacita sociálních 
bytů ve vlastnictví 
obce/NNO/třetích 

osob podle 
provozovatele, druhu 

a cílových skupin 
(vstupní rok a 

výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ)  

osoba/rodina  14 sociálních bytů, 
SVJ, (Restart) 

0  

14 sociálních bytů, 
SVJ, (Restart) 

0 

Počet domů/bytů vyžadujících 
rekonstrukci 
2015/2017 

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  0  1 dům (Husova ul.)  

0 3 domy, 1 byt 

Počet metodických produktů 
2015/2017   

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  SPSZ  SPSZ  

SPSZ SPSZ 
Koncepce systému 

sociálního bydlení – 
verze 01 

 

Oblast Název Definice Jednotka Hodnota za 
Klášterec n.O.  

Hodnota za 
Vejprty  

B
ez

p
eč

n
o

st
* 

Počet pachatelů trestných 
činů a přestupků  

2015/2017*   

Počet pachatelů 
trestných činů a 

přestupků v obci (z 
toho mládež) za 

poslední kalendářní 
rok.  

pachatel  295 osob  Nesledováno 
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Počet trestných činů a 
přestupků  

2015/2017*   

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  

530/1051 - 
podrobně viz 

tabulka  

Nesledováno 

 120 přestupků 
2 trestné činy 

Počet heren a zastaváren  

2015/2017*   

Počet heren a 
zastaváren v blízkosti 

SVL (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky 

plnění SPSZ).  

počet zařízení  3 herny v obci  3 herny  
 

  

Počet programů prevence 
kriminality  

2015/2017*   

Počet a druh 
programů prevence 

kriminality 
zaměřených na 

sociálně vyloučené 
lokality za poslední 

kalendářní rok.  

program  Situační prevence - 
navýšení počtu 

kamerových bodů, 
navýšení počtu 

strážníků. Sociální 
prevence - 

budování školních 
hřišť z dotace MV 
ČR. Počet APK - 0  

1  
Program prevence 

kriminality  

 APK (2) - OPZ 

Počet probačních a 
mediačních programů 

2015/2017*    

Počet a druh 
probačních a 

mediačních programů 
zaměřených na 

sociálně vyloučené 
lokality za poslední 

kalendářní rok.  

program  údaj nesledován  údaj nesledován  

  

Kapacita programů prevence 
kriminality 

2015/2017*    

Kapacita programů 
prevence kriminality 

zaměřených na 
sociálně vyloučené 
lokality za poslední 

kalendářní rok (počet 
podpořených osob 
podle jednotlivých 
programů a cílové 

skupiny).  

osoba/akce/….   0 

  

Kapacita probačních a 
mediačních programů 

2015/2017*    

Kapacita probačních a 
mediačních programů 

zaměřených na 
sociálně vyloučené 
lokality za poslední 

kalendářní rok (počet 
podpořených osob 
podle jednotlivých 
programů a cílové 

skupiny).  

osoba  údaj nesledován  údaj nesledován  

  

Počet metodických produktů  

2015/2017*   

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  SPSZ SPSZ  
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BEZPEČNOST Klášterec nad Ohří 
Název  Zjištěno  Objasněno  Nezletilí pachatelé 

(1 -14 let)  
 

2015 2017* 2015 2017* 2015 2017* 

Vraždy sexuální  1   1   0   

Vraždy celkem:  1   1   0   

Loupeže  10   6   0   

Nás. proti úř. osobě  2   2   0   

Úmyslné ublížení na zdraví  14   13   0   

Nebezpečné vyhrožování  4   3   0   

Nebezpečné pronásledování  3   3   0   

Vydírání  8   7   0   

Omez. a zbavení os. svobody  1   1   0   

Porušování domovní svobody  7   6   0   

Týrání os. žijící ve spol. obydlí  2   2   0   

Násilné činy celkem:  52   44   0   

Znásilnění  1   1   0   

Pohlavní zneužívání v závislosti  3   3   0   

Pohlavní zneužívání ostatní  2   2   0   

Ostatní pohlavní úchylky  4   4   0   

Ublížení na zdraví pohl. nem.  1   1   0   

Ostatní mravnostní trest. činy  4   4   0   

Mravnostní činy celkem:  15   15   0   

Krádeže vloupáním celkem:  67   21   0   

Krádeže prosté celkem:  152   88   0   

Majetkové činy celkem:  230   114   1   

Výtržnictví  14   13   0   

Sprejerství  2   1   0   

Ohrožování výchovy mládeže 6   6   0   

Podávání alk. nápojů mládeži  3   3   1   

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro 
J  

10   9   0   

Šíření toxikománie  1   1   0   

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro 
V  

2   2   0   

Nedovol. pěstování rostlin 
obsah. omam. látku  

3   3   0   

Požáry  1   0   0   

Nedovolené ozbrojování  5   5   0   
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Maření výkonu úředního rozh.  20   20   0   

Překup. a přechov. - 
podílnictví  

1   1   0   

Ostatní krim. činy celkem:  68   64   1   

Dopr. nehody silniční - nedbal.  8   6   0   

Ohrožení pod vl. náv. l., 
opilství  

23   23   0   

Zanedbání povinné výživy  73   73   0   

Hanobení národa, rasy, 
etnické nebo jiné skupiny  

1   1   0   

Ostatní trestná činnost  8   6   0   

Zbývající kriminalita celkem:  113   109   0   

Hospodářské činy celkem:  52   31   0   

Obecná kriminalita celkem:  365   237   2   

CELKOVÁ KRIMINALITA:  530   377   2   

Počet navrátilců z výkonu 
trestu odnětí svobody  

2015/2017*   

Počet navrátilců z 
výkonu trestu odnětí 
svobody za poslední 

kalendářní rok  

počet navrátilců  10  

 

Počet případů dětí a mladých 
lidí řešených sociálním 
kurátorem, etopedem, 
psychologem nebo 

pedagogem 2015/2017*   

Počet případů dětí a 
mladých lidí ze 

sociálně vyloučených 
lokalit řešených 

sociálním kurátorem, 
etopedem, 

psychologem a 
pedagogem za 

poslední kalendářní 
rok.  

případ  údaj nesledován  

 

Míra drogové závislosti  

2015/2017*   

Kvalifikovaný odhad 
terénních pracovníků 

o povaze drogové 
závislosti v sociálně 

vyloučené lokalitě za 
poslední kalendářní 

rok.   

Podíl (počet osob 
ve službách)  

pervitin (SVL) ; 
opiáty a konopné 
látky (v ostatních 

případech) 
terénní program: 

17-20 osob (SVL); v 
obci využívá služeb 
cca o 80 osob. TP 1 

x/týden. 

Světlo: TP (73 osob, 
využití služby 

alespoň 1x ), OSP 
(28 osob) 

V SVL nejčastěji už. 
látka pervitin (SVL); 

dále opiáty a 
konopné látky. 

Počet osob přímo 
ze SVL v TP kval. 

odhadem 80%. (TP 
a OSP poskytováno 
po pracovní týden) 
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BEZPEČNOST Vejprty 

Název  Zjištěno  Objasněno  Nezletilí pachatelé 
(1 -14 let)  

 

2015 2017* 2015 2017* 2015 2017* 

Vraždy sexuální  -  -  -  

Vraždy celkem:  -  -  -  

Loupeže  -  -  -  

Nás. proti úř. osobě  -  -  -  

Úmyslné ublížení na zdraví  -  -  -  

Nebezpečné vyhrožování  -  -  -  

Nebezpečné pronásledování  -  -  -  

Vydírání  -  -  -  

Omez. a zbavení os. svobody  -  -  -  

Porušování domovní svobody  -  -  -  

Týrání os. žijící ve spol. obydlí  -  -  -  

Násilné činy celkem:  -  -  -  

Znásilnění  -  -  -  

Pohlavní zneužívání v závislosti  -  -  -  

Pohlavní zneužívání ostatní  -  -  -  

Ostatní pohlavní úchylky  -  -  -  

Ublížení na zdraví pohl. nem.  -  -  -  

Ostatní mravnostní trest. činy  -  -  -  

Mravnostní činy celkem:  -  -  -  

Krádeže vloupáním celkem:  -  -  -  

Krádeže prosté celkem:  -  -  -  

Majetkové činy celkem:  -  -  -  

Výtržnictví  -  -  -  

Sprejerství  -  -  -  

Ohrožování výchovy mládeže -  -  -  

Podávání alk. nápojů mládeži  -  -  -  

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro 
J  

-  -  -  

Šíření toxikománie  -  -  -  

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro 
V  

-  -  -  

Nedovol. pěstování rostlin 
obsah. omam. látku  

-  -  -  

Požáry  -  -  -  

Nedovolené ozbrojování  -  -  -  
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Maření výkonu úředního rozh.  -  -  -  

Překup. a přechov. - podílnictví  -  -  -  

Ostatní krim. činy celkem:  -  -  -  

Dopr. nehody silniční - nedbal.  -  -  -  

Ohrožení pod vl. náv. l., opilství  -  -  -  

Zanedbání povinné výživy  -  -  -  

Hanobení národa, rasy, etnické 
nebo jiné skupiny  

-  -  -  

Ostatní trestná činnost  -  -  -  

Zbývající kriminalita celkem:  -  -  -  

Hospodářské činy celkem:  -  -  -  

Obecná kriminalita celkem:  -  -  -  

CELKOVÁ KRIMINALITA:  -  -  -  

Počet navrátilců z výkonu 
trestu odnětí svobody 

2015/2017*    

Počet navrátilců z 
výkonu trestu odnětí 
svobody za poslední 
kalendářní rok  

počet navrátilců   

 

Počet případů dětí a mladých 
lidí řešených sociálním 
kurátorem, etopedem, 
psychologem nebo 

pedagogem 2015/2017*  

Počet případů dětí a 
mladých lidé ze 
sociálně vyloučených 
lokalit řešených 
sociálním kurátorem, 
etopedem, 
psychologem a 
pedagogem za 
poslední kalendářní 
rok.  

případ   

 

Míra drogové závislosti 

2015/2017*   

Kvalifikovaný odhad 
terénních pracovníků 
o povaze drogové 
závislosti v sociálně 
vyloučené lokalitě za 
poslední kalendářní 
rok.  

podíl (počet osob 
ve službách) 

- 

Počet uživatelů, 
kteří využili alespoň 

1 x službu 
drogového 
Terénního 

programu (20 
osob), V SVL z řad 
klientů nejčastěji 

už. látka marihuana 
a pervitin. Služba 

TP poskytována 1 x 
týdně 

 

Oblast Název Definice Jednotka Hodnota za 
Klášterec n.O.  

Hodnota za 
Vejprty  

So
ci

ál
n

í s
it

u
ac

e
/ 

vy
lo

u
če

n
í 

Počet příjemců 
příspěvků/dávek 2015/2017   

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 

příjemce/částka 
(měsíc)  

PnD - 888/538.400 
Kč (měsíc), RodP - 
387/2.491.343 Kč, 
Pbyd - 
553/1.897.038 Kč, 
PnŽ - 
436/2.038.066 Kč, 
MOP - 0  

PnD 
210/1.463.260,-Kč, 
Pbydl. 
160/4.602.099,-Kč, 
RodP 
95/6.551.086,-Kč, 
PnŽ 
144/8.299.479,-Kč, 
MOP 13/30.039,-Kč  
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okamžitá pomoc. 
Měsíčně/za poslední 
kalendářní rok.  

- PnŽ 80 
RodP 89/ 6 897 396 
Kč 
Pbydl. 134/3 
990 821 Kč 

Počet osob/rodin, které 
využívají sociální služby k 
stabilizaci a ke změně 
2015/2017   

Počet osob/rodin se 
sociálně vyloučených 
lokalit, které využívají 
sociální služby (podle 
typů registrovaných 
sociálních služeb) za 
poslední kalendářní 
rok. 

uživatel  RADKA OSP (15 
osob), SAS (12 
rodin)  
NADĚJE TP (123 
osob, 11 rodin), AD 
(28 rodin, 128 
osob)  
OSV: poradenství 
(37 rodin)  

SVĚTLO z.s.: TP (20 

osob)  

Oblastní charita 
Most:  
TP (45 osob),  
OSP (35 osob),  
NZDM (27 osob)  
NADĚJE:  
SAS (21 rodin)  

OSV: poradenství 
(228 jednotlivců/65 
vyloučených) 
Naděje TP (140 
osob, 36 rodin), AD 
(120 osob, 29 
rodin) NZDM (132 
ZDM), dluhové 
poradenství (50 
osob) 
RADKA: OSP (15 
osob, pracovní 
poradenství 13 
osob), SAS (36 
rodin), 

TP (45 osob),  
OSP (35 osob),  
NZDM (27 osob)  
NADĚJE:  
SAS (21 rodin) 

Počet osob/rodin, které 
využívají fakultativní činnosti 
ke změně 2015/2017   

Počet osob/rodin se 
sociálně vyloučených 
lokalit, které využívají 
fakultativní činnosti 
ke změně (podle 
jednotlivých typů). Za 
poslední kalendářní 
rok. 

uživatel  - - 

- - 

Počet osob zapojených do 
komunitních aktivit 
2015/2017   

Počet obyvatel 
sociálně vyloučených 
lokalit zapojených do 
komunitních aktivit za 
poslední kalendářní 
rok.  

osoba  0  0  

- - 

Počet případů rodin řešených 
OSPOD 2015/2017   

Počet případů rodin 
řešených OSOD za 
poslední kalendářní 
rok, z toho počet 
nových případů.  

rodina  288/72  49/19  

- - 

Počet případů rodin s 
nařízeným soudním dohledem 
2015/2017    

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

rodina  5  2  

- - 

Počet rodin, jimž OPSPOD 
uložil sankce 2015/2017   

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

rodina  0  0  

- - 
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Počet rodin s nařízeným 
předběžným opatřením 
2015/2017   

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

rodina  7  1  

- - 

Počet rodin, v nichž byla 
nařízena ústavní výchova, 
umístění do 
ústavní/náhradní/příbuzenské 
péče 2015/2017   

Počet rodin, v nichž 
byla nařízena ústavní 
výchova, umístění do 
ústavní/náhradní/pří
buzenské péče za 
poslední kalendářní 
rok.  

rodina  62  5  

- - 

Počet rodin, jimž bylo dítě 
navráceno zpět do péče 
2015/2017    

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

rodina  1  0  

- - 

Počet rodin, jimž byly 
pozastaveny sankce, soudní 
dohled apod. 2015/2017   

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

rodina  2  0  

- - 

Počet rodin, které využily 
možnosti řešení své situace v 
rámci případové/rodinné 
konference 2015/2017   

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

rodina  20  1  

- - 

Počet dlužníků/zadlužených 
domácností 2015/2017   

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). Za 
poslední kalendářní 
rok.  

dlužník/zadlužená 
domácnost  

počet dlužníků vůči 
městu cca 8.300 
(odpady, pokuty 
MP, přestupky, 
poplatky spojené s 
bydlením)  

počet dlužníků vůči 
městu - 
561(odpady, pokuty 
MP, přestupky, 
poplatky spojené s 
bydlením)  

- - 

Výše dluhů podle jednotlivých 
typů 2015/2017   

Výše dluhů obyvatel 
sociálně vyloučených 
lokalit (na nájemném, 
za odpady, rozpětí 
zadlužení podle 
situační analýzy atd.) 
za poslední 
kalendářní rok.  

Kč  výše dluhů vůči 
městu cca 19,4 mil. 
Kč (nájemné, 
poplatky, pokuty)  

výše dluhů vůči 
městu za 
kalendářní rok je 
cca 1 ,46 mil. Kč 
(nájemné, poplatky, 
pokuty)  

- - 

Počet osob/domácností, se 
sjednanými splátkovými 
kalendáři/instituty zvláštního 
příjemce 2015/2017   

Počet 
osob/domácností se 
splátkovými 
kalendáři/instituty 
zvláštního příjemce 
za poslední 
kalendářní rok.  

osoba/domácnost 
se splátkovým 
kalendářem/ 
institutem 
zvláštního příjemce  

NADĚJE - IZP 12 
osob, SK 4 osoby  

Město: 9 rodin  

NADĚJE - IZP 15 
osob, SK 40 osoby 

- 

Počet osob/rodin, které 
využívají odborného 
sociálního 
poradenství/dluhového 
poradenství 2015/2017   

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

  OSV: pravidelně 26 
rod. a jednorázově 
11 rod. v SVL  
RADKA: 15 osob v 
SVL 

Oblastní charita 
Most:  
OSP 35 osob 

OSV: 67 rodin/ 25 
v SVL 
Naděje: 50 osob 

MSS Vejprty: OSP 
45 osob 
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Počet osob/rodin, které 
využívají programy finanční 
gramotnosti 2015/2017   

Počet osob/rodin, 
které využívají 
programy finanční 
gramotnosti za 
poslední kalendářní 
rok.  

osoba/domácnost  0  0  

- 10 

Počet vyhovujících objektů, v 
nichž se poskytují sociální 
služby 2015/2017   

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

objekt  Budova MěÚ OSV, 
sídlo NADĚJE, 
MÚSS  (celkem 3) 

CSS Vejprty  
(SAS, NZDM, TP, 
OSP)  
MSSS Vejprty  
(8 objektů,  
DPS, DOZP, DSZR, 
CHB) 

Budova MěÚ OSV, 
sídlo NADĚJE, 
MÚSS, sídlo Světlo 
Kadaň z.s./Radka 
z.s./Naděje, sídlo 
NZDM (celkem7) 

MSSS Vejprty – 
Centrum sociálních 
služeb (prevence): 
(SAS, NZDM, TP, 
OSP)  
MSSS Vejprty – 
pobytové služby: 
(9 objektů + 2 byty: 
DPS, DOZP, DSZR, 
CHB) 

Počet sociálních služeb 
2015/2017   

Počet registrovaných 
sociálních služeb 
dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce. Dle 
jednotlivých druhů a 
poskytovatelů.  

sociální služba  NADĚJE: TP, 
noclehárna, AD 
RADKA: OSP,SAS  
SVĚTLO Kadaň z.s.: 
TP 
MÚSS: Odlehčovací 
služby, Domov pro 
seniory, 
pečovatelská služba  

Oblastní charita 
Most:  NZDM, TP, 

OSP  
NADĚJE: SAS  
MSSS Vejprty:  
DPS, DOZP, DSZR, CHB  

NADĚJE: TP, 
noclehárna, AD, 
NZDM, OSP 
RADKA: OSP,SAS  
SVĚTLO Kadaň z.s.: 
TP, poradna 
MÚSS: Odlehčovací 
služby, Domov pro 
seniory, 
pečovatelská služba 

MSSS Vejprty:  
DPS, DOZP, DSZR, 
CHB, SAS, NZDM, OSP, 
TP 
 
Světlo Kadaň: 
TP (drogy) 

Počet fakultativních činností 
2015/2017   

Počet fakultativních 
činností sociálních 
služeb dostupných 
pro obyvatele 
sociálně vyloučených 
lokalit v posledním 
kalendářním roce 
(včetně výčtu)  

fakultativní činnost  0  - 

- PROJEKT 
PERSPEKTIVA 
(KA05, KA06) 
40 osob/ rok   

Počet občanských inciativ 
organizovaných s podporou 
komunitní práce 2015/2017   

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

iniciativa  0  0  

- Setkávání důchodců 
(1 x týdně) 

Počet programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství 2015/2017   

Počet programů 
finanční gramotnosti 
a dluhového 
poradenství za 

program  v rámci 
poradenských 
služeb OSV, RADKA, 
NADĚJE  

0  
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poslední kalendářní 
rok.  

V ráci 
poradentských 
služeb OSV, Radka; 
Naděje (OSP) – 
dluhové 
poradenství 

PROJEKT IMPULS 
(OP Z) 
(1 program) 

Kapacita sociálních služeb  
2015/2017   

Roční a okamžitá 
kapacita jednotlivých 
registrovaných 
sociálních služeb 
dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce  

uživatel/kontakt/in
tervence/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/roční 
kapacita)  

MÚSS: Odlehčovací 
služby/3 lůžka/3 
okam.kap.,  
Domov pro 
seniory/ 113 
lůžek/113 
okam.kap.,  
Pečovatelská 
služba/ 6 jedn./6 
okam.kap.,   
RADKA: OSP/1 
jedn./1 okam.kap.,  
SAS/4 jedn./30 
skup.,  
NADĚJE: TP/2 
jedn./2 okam.kap., 
Noclehárna/10 
skup./10 
okam.kap., ND 
centrum/20 
skup./20 
okam.kap., Azylový 
dům/40 lůžek/40 
okam.kap., SVĚTLO 
z.s.: TP/2 jedn./2 
okam.kap.  

Oblastní charita 
Most:  
NZDM (16), TP (2 ), 
OSP (2 )  

NADĚJE:  
SAS (2 )  

Městská správa 
sociálních služeb 
Vejprty:  
DPS (39), DOZP (153), 
DSZR (107), CHB (37)  

MÚSS: Odlehčovací 
služby/4 lůžka/4 
okam.kap.,  
Pečovatelská 
služba/ 8 jedn./2 
ambulantní a 6 
terénních,   
NADĚJE: TP/2 
jedn./2 okam.kap., 
Noclehárna/10 
skup./10 
okam.kap., ND 
centrum/20 
skup./20 
okam.kap., Azylový 
dům/40 lůžek/40, 
NZDM – 15, OSP – 
1 okam.kap.  
SVĚTLO z.s.: TP/2 
jedn./2 okam.kap. ; 
Poradna jedn. 1/ 
sk. 3 

SVĚTLO z.s.: TP/2 
jedn./2 okam.kap 
 
Městská správa 
sociálních služeb 
Vejprty:  
 
Pobytové služby: 
 
DPS (39)  
DOZP (153)  
DZR (107) 
CHB (37)  
 
Služby prevence: 
 
SAS (2) 
NZDM (16) 
TP (2) 
 
OSP (1) 

 

Kapacita fakultativních 
činností 2015/2017   

Roční a okamžitá 
kapacita 
fakultativních činností 
sociálních služeb 
dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce.  

uživatel/kontakt/in
tervence/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/roční 
kapacita)  

0  - 

- PROJEKT 
PERSPEKTIVA 
(KA05, KA06) 
40 osob/ rok 
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* Oblast bezpečnost nebyla aktualizována z důvodu aktuální nedostupnosti dat. Zprávy o bezpečnostní situaci ve městech 

budou teprve vznikat (od 2/2018).   

Kapacita občanských inciativ 
organizovaných s podporou 
komunitní práce 2015/2017   

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

osoba  0  0  

- - 

Počet 
kontaktů/návštěv/intervencí/
klientů OSPOD v 
domácnostech 2015/2017   

Počet 
kontaktů/návštěv/int
ervencí/klientů 
OSPOD (z toho z 
důvodu zdravotního 
ohrožení dítěte) v 
posledním 
kalendářním roce.  

kontakt/návštěva/i
ntervence  

1235  334  

- - 

Počet případových a 
rodinných konferencí 
2015/2017   

Počet případových a 
rodinných konferencí 
se sociálně 
vyloučenými 
rodinami za poslední 
kalendářní rok  

konference  20  1  

- - 

Kapacita programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství 2015/2017   

Kapacita programů 
finanční gramotnosti 
a dluhového 
poradenství za 
poslední kalendářní 
rok  

kontakt/osoba/zak
ázka  

Probíhá okrajově v 
rámci terénního 
poradenství  

-  

Naděje OSP PROJEKT IMPULS 
(OP Z) 
(5 osob) 
 

Počet metodických produktů 
2015/2017   

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  Standardy SPOD, 
metodika TDM, 
SPSZ  

SPSZ 

Standardy SPOD, 
metodika TDM, 
SPSZ 

SPSZ 
Koncepce systému 
sociálního bydlení – 
verze 01 
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Analýza problémů a jejich příčin 

Doposud byla Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) poskytována 

komplexní intenzivní podpora, v  rámci které se podařilo navrhnout a zrealizovat jednotlivá 

opatření, která reagovala na pojmenované příčiny problémů. Od 1. 3. 2018 se režim podpory 

mění a komplexní intenzivní podpora bude nahrazena komplexní vzdálenou podporou 

Agentury obcím a dalším partnerům za účelem navržení nových opatření a dalších kroků pro 

udržení zavedených nástrojů, které se v  rámci procesu strategického plánování osvědčily. 

Jedná se o procedurální podporu ve formě předání agendy lokálního partnerství do rukou 

měst a tematickou podporu při plnění cílů v  oblasti bydlení, zaměstnanosti a prevence. 

Následující část, věnovaná analýze problémů a jejich příčin, je rozdělena do tematických 

okruhů, které vyplývají z  jednání pracovních skupin a priorit Strategického plánu sociálního 

začleňování (dále jen „SPSZ“). Jedná se o téma bydlení, vzdělávání3, zaměstnanost 

a prevence. V rámci těchto okruhů jsou shrnuty navržené cíle SPSZ a způsob jejich pokrytí. 

V  rámci tematických oblastí jsou zohledněni také významní aktéři, kteří se na procesu 

plánování podíleli4 a kteří budou mít vliv na jejich naplňování. 

OBLAST BYDLENÍ 

Hlavní problémy sociálně vyloučených obyvatel Klášterce nad Ohří a Vejprt byly definovány 

jako cyklus na sebe navazujících příčin: vysoká nezaměstnanost, nepříznivá finanční situace, 

vysoká zadluženost a nízká finanční gramotnost sociálně vyloučených obyvatel. Přičemž 

nestabilní finanční situace způsobuje sociálně vyloučeným obyvatelům problémy při hledání 

adekvátního bydlení a jsou tak neustále pod hrozbou jeho ztráty. Na tyto problémy 

nedokázal městský bytový fond reagovat. I z toho důvodu se obě města rozhodla rozšířit 

systém prostupného bydlení a svůj bytový fond doplnit o systém sociálního bydlení určené 

nejpotřebnějším. Napomáhá tomu nejen vznikající koncepce prostupného bydlení ve 

Vejprtech (Impuls), ale i rozhodnutí vedení obou měst o nákup nových či rekonstrukci 

stávajících bytových jednotek.  

Model prostupného bydlení v Klášterci nad Ohří zahrnují sociální služby poskytované NNO 

Nadějí (azylový dům, noclehárna) a 14 sociálních bytů, s využitím služby domovníka, 

v projektu Restart realizovaným SVJ. Město nově doplní o městské sociální byty. Ve 

Vejprtech bude systém prostupného bydlení postaven na městských sociálních bytech a 

rekonstruovaných bytů DOZP v návaznosti na již existující ubytovnu. Nově vznikající systém 

bude podpořen koncepcí prostupného bydlení ve Vejprtech, kterou reprezentuje projekt 

Impuls. Ten v sobě zahrnuje prvky participace cílové skupiny na řešení problematiky bydlení. 

                                                           
3
 Oblast vzdělávání, která byla v  původním SPSZ obsažena, podléhá nově gesci konzultanta inkluzivního vzdělávání 

a vztahuje se na MPI. Oblast vzdělávání tak není v rámci revize SPSZ řešena. 
Více informací: http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a -kvalitni-vzdelavani-v -uzemich-se-svl 
4
 Zhodnocení plnění cílů je součástí návrhové části SPSZ a východiska revize SPSZ z  hlediska nově stanovených cílů jsou 

shrnuty v  Plánu vzdálené podpory (dále jen „PVP“), který je též součástí SPSZ.  
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Příkladem jsou kontaktní osoby pro nájemníky, kteří jsou jmenováni samotnými nájemníky 

domu a vytváří se tak příležitost pro obousměrné sdílení a zlepšení komunikace mezi 

nájemníky a městem a další doplňující aktivity (skupinové poradenství, vzdělávací kurzy aj.). 

Ve městech působí terénní programy, které se zasluhují o podporu v řešení problémů cílové 

skupiny zabraňujících přístup k adekvátnímu bydlení (Perspektiva) a zprostředkovávají 

kontakty s odborníky. Práce terénních pracovníků se zaměřuje především na eliminaci 

pojmenovaných hlavních problémů, kterými jsou zadluženost, nezaměstnanost či 

nedostatečná finanční gramotnost. 

Míru zadluženosti v lokalitách blíže specifikuje následující schéma. V Klášterci nad Ohří je 

v současnosti (prosinec 2017) 2 338 obyvatel v exekuci, tj. 18,61 % z veškerého obyvatelstva 

nad 15 let. Počet exekucí dosahuje hodnoty 11 460 Kč, tj. 4,90 exekucí na osobu. Celková 

exekučně vymáhaná jistina je téměř půl miliardy korun, tj. průměrně 43 048 Kč na jednu 

exekuci. Ve Vejprtech je v současnosti (prosinec 2017) 537 obyvatel v exekuci, tj. 21,95 % 

z veškerého obyvatelstva nad 15 let. Počet exekucí dosahuje hodnoty 2 363, tj. 4,40 exekucí 

na osobu. Celková exekučně vymáhaná jistina nepřesahuje devadesát miliard korun, tj. 

průměrně 37 367 Kč na jednu exekuci. 

 

 Mapa exekucí ve vybraných obcích (nad 1 000 obyvatel) ORP Kadaň (12/2017), zdroj mapaexekuci.cz 

Insolvenční rejstřík uvádí data, ze kterých lze odvodit, že institut osobního bankrotu 

(oddlužení) je hojně využíván. V květnu 2015 v Klášterci nad Ohří bylo evidováno 321 

dlužníků, z nichž 268 mělo povoleno oddlužení. V listopadu 20175 bylo evidováno 340 

dlužníků, z nichž 317 mělo povoleno oddlužení. V květnu 2015 bylo v lokalitě Mírová 

povoleno 18 případů osobního bankrotu (13 případů přímo v Mírové č. p. 480).6 Přibližně po 

dvou a půl letech je situace obdobná: v lokalitě Mírová je povoleno 20 případů (11 přímo 

v Mírové č. p. 480). V květnu 2015 bylo ve Vejprtech evidováno 96 dlužníků, z nichž 80 mělo 

                                                           
5
 Údaje se vztahují k datu 10.11.2017 (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). 

6
 Přesněji k 22. 5. 2015. Bedřich, „Sonda do sociálního vyloučení v Klášterci nad Ohří", 20, pozn. 36. 



37 
 

 

povoleno oddlužení. V listopadu 20177 bylo evidováno 73 dlužníků, z nichž 70 mělo povoleno 

oddlužení. 8 

Na problémy sociálně vyloučených obyvatel se snažili reagovat aktéři sociálního začleňování 

ať už z  neziskových organizací nebo zaměstnanci Městského úřadu. Strategický plán 

sociálního začleňování zprvu poukázal na potřebnost nových či rozšíření stávajících sociálních 

služeb; tematizoval potřebu podpory směrem ke zlepšení komunikace nejen mezi obyvateli, 

ale i mezi aktéry sociálního začleňování (potřeba zasíťování relevantních partnerů); poukázal 

na podporu a poradenství v  oblasti udržení stávajícího bydlení.  

Navržená opatření SPSZ tak reflektovala potřebu v  lokalitě a reagovala zavedením doposud 

chybějící služby-dluhová poradna; reagovala rozšířením terénních programů za účelem 

podpory udržení bydlení a poskytnutí podpory ve zlepšení vzájemného soužití a komunikace 

mezi obyvateli; reagovala vznikem systému prostupného bydlení a koordinační platformy. 

Jednotlivá opatření a stav jejich plnění jsou dále uvedeny v  návrhové části SPSZ. Návrhová 

část také zohledňuje volbu nových strategií intervencí v  oblasti bydlení, podle priorit které 

vyvstaly z  plnění/neplnění těchto opatření.  

Následující tabulka shrnuje přehled důležitých aktérů v oblasti bydlení, kteří byli podrobeni 

identifikací jejich významu, vlivu a vztahu k  řešení. 

STAKEHOLDER IDENTIFIKACE VÝZNAMU AKTÉRA 
Starosta/ka 
Klášterec n. O./ 
Vejprty 

Nejvyšší představitel obecní správy ve městě a zároveň nejvýznamnější aktér v  procesu. 
K  problémům přistupuje aktivně a motivuje zástupce samospráv k  zapojení. Vzhledem 
k  pozici zodpovídá za výstupy z  projektů před členy zastupitelstva. 

MěÚ KLnO  Odbor sociálních věcí, školství a sportu - důležitý aktér vzhledem k  zastřešování 
subjektů činných v  sociální oblasti (OSPOD apod.). Zastřešuje projekty v  oblasti 
vzdělávání a spolupracuje s  neziskovými organizacemi působící v  lokalitě.Odbor správy 
majetku a bytového fondu - Bytový fond města nedisponuje sociálními byty. V  bytovém 
fondu celkem 115 bytů (15 bytů se připravuje k  prodeji do osobního vlastnictví), které 
jsou dlouhodobě obsazené. 

MěÚ Vejprty Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí školství a Odbor správy majetku- Aktér je garantem 
opatření vedoucích k  implementaci systému prostupného bydlení. Odbor disponuje 
bytovým fondem. 

MSSS Vejprty Významný aktér v  poskytování sociálních služeb ve městě Vejprty. Svými pobytovými 
službami se podílí na systému prostupného bydlení. Mimo jiné poskytuje Terénní 
programy či Odborné sociální poradenství, které přispívají k  prevenci ztrátě bydlení. 

Naděje Významný poskytovatel sociálních služeb v  Klášterci n /O. Aktér dlouhodobě působící 
v  oblasti služeb sociální prevence a svými službami se podílí na části systému 
prostupného bydlení a přispívá k  prevenci ztráty bydlení. Doposud, se nepodařilo 
navýšit kapacitu stávajících terénních programů, jehož potřebnost stále trvá. 

Vlastníci 
bytových 
jednotek v KLnO 

Společnost Santino Estates s.r.o., vedle dalších vlastníků, poskytuje pronájem 
nemovitostí, bytů a nebytových prostor v  KLnO. Mimo jiné i v  SVL. Společnost v  rámci 
projektu Restart 2014 poskytuje startovací byty bez vstupních poplatků a kauce. Aktér 
je součinný, stejně jako SBD Klášterec nad Ohří, v  procesu strategického plánování.  
Ostatní majitelé bytových jednotek (fyzických osob) vhodných k výkupu nejsou 
dohledatelní či o prodej nejeví zájem.  

                                                           
7
 Údaje se vztahují k datu 10.11.2017 (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). 

8
 Situační analýza Klášterec nad Ohří a Vejprty, ASZ, Ondřej Hejnal 
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OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

Oblast vzdělávání podléhá nově gesci konzultanta inkluzivního vzdělávání a vztahuje se na 

Místní plán inkluze9. V rámci revize SPSZ (2/2018) je oblast vzdělávání zhodnocena okrajově. 

V  oblasti vzdělávání pedagogové a ředitelé škol bojovali především se záškoláctvím, často 

skrytým a s  problematickou komunikací ze strany části rodičů ze sociálně vyloučených 

lokalit. Domluvit se s  některými rodinami na spolupráci a součinnosti při vzdělávání jejich 

dětí bylo pro zaměstnance školy prakticky nemožné, protože mnoho rodičů se i přes výzvy do 

školy nedostavili. V  tomto ohledu je pro pedagogy od 9/2016 velkou pomocí spolupráce se 

školním asistentem a kmenovým sociálním pracovníkem (projekt „Start“), kterého mohou 

v  případě potřeby přizvat k  řešení problémů v  rodině žáka a zajistit tak větší efektivitu při 

komunikaci školy s rodičem. Terénní pracovník může jako prodloužená ruka školy více 

asistovat rodině při zavádění potřebných návyků u dítěte, jako je ranní vstávání, pravidelná 

docházka, potřeba rodičovské kontroly učiva a podobně, což bývá velkým problémem 

především u dětí zahajujících školní docházku a častým faktorem raného selhání. Proto je 

služba terénního pracovníka poskytována také mateřským školám, aby se dařilo lépe 

odhalovat první známky budoucích problémů a už od počátku školního vzdělávání dětí 

podporovat jejich úspěšnost. Terénní pracovník rodiny s  malými dětmi dále motivuje 

k  zápisu dětí do mateřských škol, čemuž se mnoho rodičů ze SVL brání. Tohoto cíle se 

dosahuje také realizací adaptačních programů, které motivují rodiče i děti ke vzdělávání. 

Potřebnou pomoc pro rodiny nezvládající nebo podceňující školní docházku poskytuje 

sociálně aktivizační služba pro rodiny s  dětmi a mimoškolní doučování přímo v  rodině. 

Prostřednictvím těchto programů dojde k  intenzivnímu posílení rodičovských kompetencí 

a zlepšení školní přípravy, což ve výsledku zajistí lepší vztah také s  pedagogy, se kterými tyto 

služby pravidelně spolupracují. V rámci společného školského projektu mají školy možnost ve 

větší míře provozovat doučování slabých žáků a více možností na realizaci DVPP, přímo 

zaměřené na inkluzi a na výchovu dětí ze sociálně vyloučených lokalit (dále jen „SVL“). 

Velké a komplikovaně řešitelné téma je předčasné ukončování školní docházky dětí ze SVL, 

případně snížená motivace nebo překážky k  dalšímu vzdělávání. Pomocným nástrojem je 

motivační program „Chci studovat“, zaměřený na žáky 9. tříd a mládež, využívající mentoring 

a různé formy aktivní individuální spolupráce s  klienty včetně zapojení a otevřené 

spolupráce mezi školou, žákem a jeho rodinou. Program úzce navazuje na aktivity Úřadu 

práce a zřízeného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které poskytuje potřebný 

prostor pro seberealizaci dětí z nepodnětného prostředí, nalezení pozitivních vzorů 

a nepatologické trávení volného času.  

                                                           
9 Více informací: http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a -kvalitni-vzdelavani-v -uzemich-se-svl 
Veškeré úpravy v  oblasti vzdělávání, které v  dokumentu vznikly po 1 . 1 . 2016, byly provedeny v rámci projektu  "Inkluzivní 
a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", registrační číslo projektu 
CZ.02.3 .62/0 .0 /0 .0 /15_001/0000586 hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
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Zmíněná opatření se naplňují v rámci nově schválené koncepce rozvoje školství 2015 – 2020 

jako souhrn akceptovaných opatření směřující k fungování a rozvoji vzdělávání na území 

města Klášterce nad Ohří pro toto období.  

V souladu s Koncepcí vzdělávání došlo ke sloučení všech mateřských škol pod jeden právní 

subjekt. Sloučila se také Základní škola praktická a DDM se ZŠ Petlérská, což vedlo 

k finančním úsporám, zjednodušení řízení škol a snížení administrativy. 

Oběma městům, jak Klášterci, tak Vejprtům se daří realizovat společné a kvalitní vzdělávání 

v oblasti zlepšení materiálních podmínek a vybavenosti škol (IROP, OP VVV), vzdělávání 

pedagogů (OP VVV), zvyšování kompetencí rodičů dětí ze SVL (OPZ, OP VVV) a rozvoje 

maximálního potenciálu všech žáků včetně pracovních kompetencí (OP VVV, OPZ). 

Město Klášterec nad Ohří si podalo projekt START Inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří 

v rámci výzvy 02_15_007 a v současné době ho zdárně realizuje ve spolupráci se všemi 

aktéry vzdělávání v lokalitě. 

Město Vejprty má zpracovaný MPI, který je samostatnou přílohou tohoto SPSZ. V souladu 

s MPI je i chystaný projekt PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ, 

podaný v rámci výzvy_KPSVL I.- 02_16_21, jehož realizace se připravuje. 

OBLAST ZAMĚSTNANOST 

Mezi hlavní příčiny zvýšené nezaměstnanosti v  sociálně vyloučených lokalitách byly 

stanoveny základní a na sobě závislé jevy. Mezi ně byla zařazena zadluženost a s  ní spojené 

exekuční srážky, které negativně ovlivňují motivaci k  legálnímu zaměstnání. Jako významný 

důvod zvýšené nezaměstnanosti v  SVL byly dále označeny nedostatečné pracovní návyky 

cílové skupiny a předávané nevhodné vzory v  rodinách. Tematizovaná byla i diskriminace 

některých zaměstnavatelů vůči minoritám nebo obecně vůči lidem registrovaným na Úřadu 

práce. Diskriminační postoj zaměstnavatelů posiluje motivaci k práci „načerno“, od které si 

lidé slibují častější výplatu a nepostižitelnost ze strany exekutorů. SPSZ tak poukázal na 

potřebnost posílení programu pracovního poradenství včetně motivačních aktivit a asistencí 

při hledání zaměstnání (pro uchazeče o zaměstnání na Úřadu práce, pro osoby starší 55 let či 

pro osoby s  nízkou kvalifikací). Na mladé lidi se měl dále zaměřit posílený program NZDM. 

Prostřednictvím těchto aktivit mělo dojít k doplnění systému prostupného zaměstnávání.  

Z dlouhodobého hlediska, jak ukazuje graf, podíl nezaměstnaných osob v Klášterci nad Ohří a 

Vejprtech stále klesá.  



40 
 

 

 

Podíl nezaměstnaných osob, IP MPSV (obce nad 500 obyvatel) 

Ačkoliv je míra nezaměstnanosti obou lokalit pod republikovým průměrem, v sociálně 

vyloučených lokalitách tradičně postihuje většinu obyvatel.10 Navržená opatření SPSZ 

v  oblasti zaměstnanosti reagovala na zmíněné příčiny problémů programem na podporu 

kompetencí CS pro vstup na legální trh práce a programem předcházejícím a snižujícím 

sociální vyloučení obyvatel prostřednictvím komunitní sociální práce. Jednotlivá opatření 

a stav jejich plnění jsou dále uvedeny v  návrhové části SPSZ. Návrhová část také zohledňuje 

volbu nových strategií intervencí v  oblasti zaměstnanosti podle priorit, které vyvstaly 

z  plnění/neplnění těchto opatření. 

Následující tabulka shrnuje přehled důležitých aktérů v  oblasti zaměstnanosti, kteří byli 

podrobeni identifikaci jejich významu, vlivu a vztahu k  řešení. 

STAKEHOLDER IDENTIFIKACE VÝZNAMU AKTÉRA 
Starosta/ka 
Klášterec nad 
Ohří/ Vejprty 

Nejvyšší představitel obecní správy ve městě a zároveň nejvýznamnější aktér v  procesu. 
K  problémům přistupuje aktivně a motivuje zástupce samospráv k  zapojení. Vzhledem 
k  pozici zodpovídá za výstupy z  projektů před členy zastupitelstva. 

Město Vejprty Odbor správy majetku a dotační management odpovídá za realizaci opatření týkající se 
poradenství a vzdělávání. 

MSSS Vejprty Významný aktér v  poskytování sociálních služeb ve městě Vejprty. Svými pobytovými 
službami se podílí na systému prostupného bydlení. Mimo jiné poskytuje Terénní 
programy či Odborné sociální poradenství, které přispívají k  prevenci ztrátě bydlení. 

Radka z.s. Aktér působí v  lokalitě v oblasti sociální prevence a odborného sociálního poradenství. 
V  KLnO poskytuje službu sociální aktivizační služby pro rodiny s  dětmi (ambulantně 
i terénně) a pracovní poradenství. Zázemí v  KLnO je přístupné krátce, proto se do 
podvědomí obyvatel teprve dostávají (zázemí též v Kadani) i vzhledem k  pozdějšímu 
nástupu poradkyně. 

KoP ÚP 
Klášterec nad 
Ohří/Vejprty 

Kontaktní pracoviště ÚP (krajská pobočka Kadaň). Důležitý aktér, součástí státní správy, 
v  oblasti zaměstnanosti. Zajišťuje aktivní politiku zaměstnanosti. Zprostředkovává 
uchazeče o veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. 

 

                                                           
10 Situační analýza Klášterec nad Ohří a Vejprty, ASZ, Ondřej Hejnal 
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OBLAST PREVENCE 

V  oblasti prevence byly detekovány hlavní problémy související s  přítomností a užíváním 

drog a se zadlužeností. Rizikovost užívání návykových látek (převážně pervitinu, opiátů, 

marihuany a alkoholu) volalo po častějším kontaktu terénních pracovníků specializujících se 

na drogovou problematiku v  rámci harm reduction. Kapacity terénních pracovníků byly 

nedostačující i vzhledem k  situaci, kdy někteří mladí lidé a děti žijící v  sociálně vyloučených 

lokalitách jsou negativně ovlivněny drogově závislými příbuznými nebo sousedy.  

V roce 2015 byly v Klášterci nad Ohří v provozu tři podniky s automaty. Na základě vyhlášky o 

zákazu propagace hazardu ve městě nesmí samy sebe propagovat na veřejnosti a mít 

světelnou reklamu. Pravidelně byly kontrolovány policií, společně s pracovníky ÚP (pod 

agendou hmotné nouze). V současnosti (11/2017) je v Klášterci nad Ohří povoleno 192 

automatů ve 13 hernách (viz mapa hazardu). Ve Vejprtech byly v roce 2015 tři herny. Podle 

údajů „mapy hazardu“ by v současnosti neměl být v obci žádný povolený výherní automat tj. 

s platnou licencí. (zdroj: Situační analýza Klášterec nad Ohří a Vejprty, ASZ, Ondřej Hejnal) 

 

Mapa heren s ne/povolenými výherními automaty v Klášterci nad Ohří (www.mapa-hazardu.cz, 
10/2017). Pozn. červené tečky symbolizují provozovny s vypršeným povolením. 

Situace si žádala posílení prevence v podobě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 

Prostřednictvím tohoto programu se mohlo s  dětmi a mládeží pracovat na získání povědomí 

o nebezpečí návykových látek a na zajištění kvalitní náplně volného času. Pro intenzivní 

pomoc rodinám za účelem předcházení vzniku závislosti nebo eliminaci následků rizikového 

chování bylo zapotřebí zajistit komplexní odborné sociální poradenství specializované na 

drogovou problematiku. V  oblasti prevence byly dále detekovány nedostatečné kapacity 

terénních pracovníků zaměřujících se na sociálně aktivizační službu pro rodiny s  dětmi a, jak 

bylo uvedeno v  oblasti bydlení, i potřeba dluhového poradenství. Za účelem zlepšení vztahů 

v  obci, snížení předsudků a integrace minority do společnosti bylo potřeba zapojit místní 

obyvatele do veřejné diskuze a vytvořit prostor pro společná setkávání a řešení 

http://www.mapa-hazardu.cz/
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identifikovaných problémů komunity. K  těmto účelům mělo sloužit vybudování komunitního 

centra. Veškeré jmenované subjekty a služby potřebují být v  častém a pravidelném 

vzájemném kontaktu pro zajištění efektivní práce s  klienty, proto bylo součástí plánovaných 

aktivit tzv. koordinační platforma. 

SPSZ v  oblasti prevence reagoval jednotlivými opatřeními na zmíněné detekované příčiny. 

Opatření jsou popsána v  návrhové části SPSZ (plnění opatření). Navržená opatření obecně 

navazovala na již existující aktivity prevence kriminality a na jejich spolupráci se školami 

v  rámci primární prevence. Opatření také reagovala fungujícím systémem posíleným 

o komplexní program prevence, specializující se na drogovou problematiku. Dále doplňovala 

systém prevence o posílený program práce s  mladými lidmi a dětmi v  rámci NZDM 

a s  rodinou v  rámci SAS nebo o zřízení dluhové poradny. Opatření se dále zaměřila na 

potřebu zřízení komunitního centra, dluhové poradny a vytvoření pozice APK (Vejprty) za 

účelem zlepšení vztahů v  obci a snižování předsudků. Přes navrhovaná komplexní řešení 

v  oblasti prevence obsahuje návrhová část SPSZ i volbu nových strategií intervencí podle 

priorit, které vyvstaly z  plnění/neplnění těchto opatření.  

Následující tabulka shrnuje přehled důležitých aktérů v oblasti prevence, kteří byli podrobeni 

identifikaci jejich významu, vlivu a vztahu k  řešení. 

STAKEHOLDER IDENTIFIKACE VÝZNAMU AKTÉRA 
Starosta/ka 
Klášterec nad 
Ohří/ Vejprty 

Nejvyšší představitel obecní správy ve městě a zároveň nejvýznamnější aktér v  procesu. 
K  problémům přistupuje aktivně a motivuje zástupce samospráv k  zapojení. Vzhledem 
k  pozici zodpovídá za výstupy z  projektů před členy zastupitelstva. 

Městská 
policie 
(Klášterec nad 
Ohří/Vejprty) 

Důležitý aktér, podřízen místní samosprávě, působící zejména v  oblasti veřejného 
pořádku. Podílí se mimo jiné, ve spolupráci s APK (2, KLnO – APZ ÚP) a APK (2, Vejprty; 
OPZ), na prevenci kriminality ve městě, přispívá k  ochraně a bezpečnosti osob a majetku či 
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Pro aktéra se stává prioritní zintenzivnit 
a zlepšit komunikaci s  veřejností ohledně informování o výkonu práce Městské policie 
(KLnO). 

MěÚ 
Klášterec nad 
Ohří/Vejprty 

Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí a školství a Odbor sociálních věcí, školství a sportu - 
důležitý aktér vzhledem k  zastřešování subjektů činných v  sociální oblasti a podílením se 
na komunitním plánování (Komunitní plán sociálních, prorodinných a souvisejících služeb 
na roky 2017-2020 pro města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty). Odbor dále 
spolupracuje s  neziskovými organizacemi působící v  lokalitě. 

Policie ČR (OO 
Vejprty/Klášt
erec nad Ohří) 

Úkolem aktéra je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet 
trestné činnosti. Aktér v lokalitě (KLnO) údajně nedetekuje problémy vycházející ze 
sociálního vyloučení s  odkazem na evidovanou kriminalitu ve městě. 

Radka z.s. Aktér působí v  lokalitě v oblasti sociální prevence a odborného sociálního poradenství. 
V  KLnO poskytuje službu sociální aktivizační služby pro rodiny s  dětmi (ambulantně 
i terénně). Zázemí v  KLnO je přístupné krátce, proto se do podvědomí obyvatel teprve 
dostávají (zázemí též v Kadani) i vzhledem k  pozdějšímu nástupu poradkyně. 

Světlo Kadaň 
z.s. 
 

Jediný aktér v  oblasti adiktologických služeb (registrovaná sociální služba). Zabývá se 
primární, sekundární a terciální prevencí drogových závislostí a terénní prací v  sociálně 
vyloučených lokalitách. V  lokalitě poskytuje služby poradny a terénního programu, 
financovaných z  KPSVL (TP již od 2013). Z  potřeb klientů v  KLnO vyplývá vhodnost 
vybudování K -centra, pro které aktérovi nezbývají kapacity (personální, finanční, lokální). 
Prioritou je pokračovat v  síťování (zejména v  lokalitě Vejprty – mimo KPSVL) a zvyšovat 
povědomí o poskytovaných službách v  lokalitách. 
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Naděje Aktér dlouhodobě působící v  oblasti služeb sociální prevence. V  KLnO poskytuje sociální 
službu azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, terénní programy. V  lokalitě též poskytuje odborné sociální poradenství – 
dluhová poradna (s TP financovaných z KPSVL). Službami přispívá k  prevenci ztráty bydlení. 
Prozatím se nepodařilo navýšit kapacitu stávajících terénních programů, tato potřebnost 
však stále trvá. 

MSSS Vejprty Aktér, příspěvková organizace města, v  současnosti poskytuje 8 registrovaných sociálních 
služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem, Domov 
pro seniory, Chráněné bydlení, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní programy, 
Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
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SWOT analýzy Klášterec nad Ohří11 
PRACOVNÍ SKUPINA BYDLENÍ 

  
  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

spolupráce mezi majiteli domů a MěÚ 
vysoká nezaměstnanost, finanční problémy obyvatel, 
zadluženost, exekuce 

celkově zlepšování situace (např. více zaměstnaných 
nájemníků) 

Mírová je vyhlášená jako "špatná adresa", kde "slušní" 
obyvatelé nechtějí bydlet 

ve vchodě č.p. 481 je nyní velmi dobrý stav nevhodné návyky některých obyvatel, hluk, nepořádek atd. 

pečlivý a koordinovaný výběr nových nájemníků 
chybí mezičlánek v prostupném bydlení (lidé z azylového domu 
nedosáhnou na nájemní bydlení) 

smlouva s majitelem a MěÚ ohledně vstupních bytů, 
nastavené podmínky pro přidělování 

koncentrace sociálně vyloučených osob na jednom místě 
v Mírové ul., rodinné klany  

stabilizovaná situace v SBD, obyvatelé si hlídají pořádek 
nekoordinovaná činnost jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb, s jedním klientem pracují i čtyři poskytovatelé 

domovník v Mírové zajišťuje dohled, úklid   

do lokality jednou týdně dochází pracovník města 
a spolupracuje s  rodinami   

spolupráce mezi majiteli domů v Mírové a OS RADKA 
(terénní pracovník dochází do domu cca 1x měsíčně)   

MěÚ spolupracuje s OS NADĚJE (vytipuje rodiny vhodné 
ke spolupráci)   

  
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

založit platformu pravidelného setkávání a spolupráce - 
MěÚ, neziskové organizace, majitel domu 

lidé, kteří opouštějí azylový dům, skončí v jiném azylovém 
domě, nezvládnou si najít nájemní bydlení 

zřídit v Mírové nízkoprahové centrum, herní park, oplotit 
areál apod. 

může nastat příliv sociálně vyloučených osob z jiných měst 
(obzvlášť po zvýšení kapacity našich služeb) 

rozvoj prostupného bydlení, zřídit denní centrum = další 
stupeň bydlení + sociální služby (cca 5 bytů) 

zvýšení počtu soc. vyloučených obyvatel (příjezd příbuzných, 
návrat z Anglie atd.) 

více terénních pracovníků (i pro SBD)   

rozšířit službu domovnictví na nepřetržitý provoz vrátnice 
v č.p. 480 (min. 2 úvazky)   

kamerový systém pro Mírovou ulici   

přidělit pracovníky z technických služeb pro soc. 
vyloučené lokality, kteří budou udržovat vzhled okolí   

 

                                                           
11 Výstupy ze swot analýzy jsou uvedeny v neupravené a původní verzi, na základě které vznikla opatření původního 
Strategického plánu sociálního začleňování. 

PRACOVNÍ SKUPINA PREVENCE 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

v obci je zajištěné dostatečné poradenství pro ohrožené 
skupiny obyvatel 

malá kapacita pracovníků drogového terénu (je potřeba, aby 
docházeli min. 3 zaměstnanci 2x týdně) 

funguje terénní práce s uživateli drog (zajišťuje OS SVĚTLO 
Kadaň  z.s. 1x týdně) 

finanční situace rodin - nemají peníze na volnočasové aktivity 
pro děti 
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PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

dobrá úroveň školství v obci nespolupráce ze strany některých rodičů 

nabídka doučování v azylovém domě NADĚJE (spolupráce 
s celou rodinou) 

finanční problémy v rodinách (problém s placením stravného, 
akcí atd.) 

nabídka doučování v OS RADKA (spolupráce s učitelem, 
rodinou) chybějící pomůcky na školách (ZŠ i MŠ) 

individuální péče na školách pro děti ze sociálně 
vyloučených lokalit absence dětí, záškoláctví 

není patrná diskriminace vůči romským dětem a rodičům 
chybějící návyky (ranní vstávání, spolehlivost, příprava na výuku 
atd.) 

poskytování úlevy na školném pro rodiny pobírající soc. 
dávky 

rodiče nejsou schopni se s dětmi učit (chybějící znalosti, 
neochota) 

děti mohou do MŠ docházet i bez zaplacení stravného není zájem o školní doučování a přípravu na přijímací zkoušky 

obec má svého preventistu kriminality chybí školní psycholog (vyšetření DYS poruch atd.) 

existence přípravné třídy  
široká nabídka besed pro žáky, ale často málo efektivní nebo 
kontraproduktivní 

v terénu působí NADĚJE 
děti ze sociálně vyloučených lokalit nenavštěvují DDM kvůli 
poplatkům 

dobrá spolupráce mezi institucemi (školy, MěÚ, neziskové 
organizace) nevhodné trávení volného času dětí 

adaptační pobyty před nástupem do MŠ (akce 
v prostorách školky atd.)   

nabídka aktivit v DDM   

 

v obci je zřízen kamerový systém 
s rodinou často pracuje více poskytovatelů, klient jim dává 
různé informace, dochází k dublování služeb 

dochází k nárazovým setkáním pracovníků MěÚ, NADĚJE, 
policie a řeší akutní případy 

nespolupráce mezi OSPOD Kadaň a Klášterec (potřeba 
případových konferencí 1x měsíčně) 

fungují programy prevence kriminality, není potřeba další 
asistent prevence kriminality   

individuální přístup ke klientům, pracovníci mají dobrý 
přehled o jednotlivých rodinách   

v terénu působí také NADĚJE a OS RADKA   

OS RADKA organizuje příměstské tábory   

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

rozšíření služeb OS RADKA (2 úvazky SAS, pracovní 
poradenství) 

narůstá počet drogových klientů, za současných kapacit nelze 
plnohodnotně zajistit terén 

nízkoprahové centrum pro děti stěhování nových obyvatel, vznikají problémy s místními  

platforma pro setkávání poskytovatelů    

rozšíření kamerového systému   

dohledová služba např. na hřištích (VPP atd.)   
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

úspěšnost jednoho dítěte je dobrým příkladem pro další 
selhávání dětí na ZŠ (chybí předškolní a domácí příprava, tzv. 
jim ujede vlak, když přestanou učivo stíhat) 

zřízení institutu zvláštního příjemce na stravné užívání drog a vandalismus  

spolupracovat více s prarodiči, kteří se často na výchově 
podílejí 

neziskové organizace mohou v některých případech suplovat 
roli rodičů 

zapojení dětí a rodin ze sociálně vyloučených lokalit do 
aktivit, ideálně bezplatných vzdělanost celkově klesá 

rozvoj dobrovolnictví (doučování, volnočasové aktivity 
atd.) přetrvávající nezájem o doučování 

"nalákat" děti do MŠ na zajímavé pomůcky, doma často 
žádné hračky nemají migrace - děti si zvyknou, něco se naučí a pak se odstěhují 

zřízení předškolního klubu   

organizovat v DDM určité aktivity zdarma   

adaptační pobyty před nástupem do MŠ - personálně 
navýšit a lépe materiálně vybavit pro větší atraktivitu   

rodiče, kteří začnou dávat děti do MŠ, se následně na ZŠ 
více snaží a váží si péče   

každá škola by měla mít ideálně jednoho terénního 
pracovníka pro komunikaci s rodinou v  terénu   

preventista kriminality by mohl komplexně zajišťovat 
besedy pro ZŠ (i objednávat externisty)   

 

PRACOVNÍ SKUPINA ZAMĚSTNANOST (společná i pro VEJPRTY) 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

je zřízen institut zvláštního příjemce 
chybí pracovní poradenství spojené s jednáním se 
zaměstnavateli 

funguje spolupráce mezi neziskovými organizacemi, 
Úřadem práce a MěÚ 

diskriminace Romů především ve službách, zákazníci by byli 
nespokojení např. s romskou obsluhou 

funguje poradenství klientům (ohledně psaní životopisu, 
přípravy na pracovní pohovor atd.) 

nedostatečné pracovní návyky, neschopnost splnit základní 
požadavky 

osobní přístup ze strany poskytovatelů služeb, dobrá 
znalost místních obyvatel velká zaměstnanost "načerno" 

průmyslový kraj a množství průmyslových zón dává 
příležitost pro zaměstnávání nekvalifikovaných dělníků zadluženost, exekuce, lidem se nevyplatí pracovat legálně 

jsou nabídky také pro ženy, jednosměnné  někteří zaměstnavatelé diskriminují osoby z Úřadu práce 

zaměstnavatelé nabízí možnost zaškolení 
negativní vlivy rodiny, nastavení hodnot - je normální 
nepracovat 

stav ekonomiky se zlepšuje, firmy nabírají zaměstnance 
v legální práci nedostávají zaměstnanci peníze týdně, ale jen 1x 
za měsíc 

fungují VPP 
zaměstnavatelé nedovedou sdělit, jaké budou mít potřeby 
v horizontu 5 - 10 let, nemožnost optimalizace učebních oborů 

dobrá dopravní obslužnost 
kraj nemá zájem o zřízení nových učebních oborů (finančně 
náročné, chybí internát) 

nábor místních zaměstnanců i pro jiná města (Nejdek, 
Ostrov…)   



47 
 

 

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

zřídit asistované zaměstnávání útlum v průmyslové zóně 

příspěvky na pomůcky, stipendia pro studenty, cestovné 
atd. špatně vzdělavatelná cílová skupina 

možný příchod nového investora, rozšiřování výroby špatná úroveň vzdělávání na SŠ 

optimalizace vzdělávání, E obory pro slabé žáky 
lidé nebudou mít důchod, protože většinu života legálně 
nepracovali 

nabídka volných míst pro řidiče kamionů, lze získat 
příspěvek na řidičský průkaz předávání negativního vzoru dětem, malá šance na změnu 

veřejná služba, VPP, SÚPM příchod krize dopadne na nejslabší obyvatele 

sezónní zaměstnávání   

vznik sociální firmy, prostupné zaměstnávání = šance pro 
sociálně vyloučené   

podpora z Úřadu práce pro mladé do 29 let   

 

SWOT analýzy Vejprty12 

PRACOVNÍ SKUPINA BYDLENÍ 
  
  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dominantním majitelem bytového fondu je město 
Vyšší strukturální nezaměstnanost u sociálně vyloučených 
obyvatel města - finanční problémy obyvatel, zadluženost, 
exekuce 

Celkově zlepšování situace (např. více zaměstnaných 
nájemníků) 

Některé lokality lze označit jako "špatnou adresu", kde "slušní" 
obyvatelé nechtějí bydlet 

Pečlivý a koordinovaný výběr nových nájemníků Nevhodné návyky některých obyvatel, hluk, nepořádek atd. 

Zvyšující se efektivity správy bytového fondu Chybí klasické sociální byty 

Dostatek zájemců o určité typy bytů Chybí jednotný a transparentní systém PROSTUPNÉHO BYDLENÍ  

Zvyšující se obsazenost bytového fondu města 
Nízký stupeň koordinace u jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb, s jedním klientem pracuje více poskytovatelů 

  
PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

Založit platformu pravidelného setkávání a spolupráce - 
MěÚ, poskytovatelé sociálních služeb, ÚP 

Zhoršení stavu bytového fondu (vandalismus) 

Vytvořit funkční systém PROSTUPNÉHO BYDLENÍ Příliv sociálně vyloučených osob z jiných měst  

Postupné budování sociálního bydlení 
Zvýšení počtu procenta sociálně vyloučených obyvatel (příjezd 
příbuzných, návrat z Anglie atd.) 

Vyšší zapojení sociálních služeb prevence do řešení bytové 
otázky: terénní programy, odborné sociální poradenství  

  

Přestavba velkých bytů na malometrážní   

Rozvoj komunitního systému práce se stávajícími   

                                                           
12 Výstupy ze swot analýzy jsou uvedeny v neupravené a původní verzi, na základě které vznikla opatření původního 
Strategického plánu sociálního začleňování. 
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nájemníky 

Přidělit konkrétní pracovníky z technických služeb pro 
nejpotřebnější části města: sociálně vyloučené lokality, 
kteří budou udržovat vzhled okolí 

  

 

PRACOVNÍ SKUPINA PREVENCE 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Ve městě je zajištěné dostatečné sociální poradenství pro 
ohrožené skupiny obyvatel 

Absence některých sociálních služeb (protidrogový terén, 
azylový dům) 

Sociálně vyloučení obyvatelé nepřibývají (město je mimo 
klasickou intermigrační zónu v  údolí) 

Finanční situace některých sociálně vyloučených rodin - nemají 
peníze na volnočasové aktivity pro děti 

Ve městě je zřízen kamerový systém 
S rodinou často pracuje více poskytovatelů, klient jim dává 
různé informace, dochází k dublování služeb 

Dochází k  občasným setkáním zainteresovaných 
pracovníků relevantních institucí: MěÚ, NNO, ÚP, policie 
a řeší akutní případy 

Nízká úroveň spolupráce s OSPOD Kadaň  

Existuje program prevence kriminality - není potřeba další 
asistent prevence kriminality 

Nízký počet kvalifikovaných pracovníků v  sociálních službách 
přímo v  lokalitě – především sociálních pracovníků 

Vzhledem k  velikosti města existuje individuální přístup 
ke klientům, pracovníci mají dobrý přehled o jednotlivých 
rodinách 

  

Ve městě je nově opravené CENTRUM SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB poskytující dostatečnou nabídku sociálních služeb 
prevence: SAS, NZDM, OSP, TP 

  

Je rozvinutá dobrá spolupráce mezi sociálními službami 
prevence a místní ZŠ a MŠ 

  

  
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

Větší kapacita v  pomoci rodinám s  PŘÍPRAVOU NA 
VYUČOVÁNÍ (SAS, NZDM, a pedagogové v  rámci projektu 
Inkluzivní výzvy OP VVV) 

Nárůst počtu drogových klientů a bezdomovectví 

Rozvoj fakultativních činností u sociálních služeb prevence 
SAS a NZDM 

Stěhování nových obyvatel a zhoršující se sociální situace 
stávajících obyvatel  

Vytvoření efektivní platformy pro setkávání poskytovatelů 
sociálních služeb, školy a jiných relevantních subjektů 
a organizací 

Selhání účinnosti sociálních služeb prevence a nestavení 
negativního trendu u dětí současné generace 

Postupné rozšiřování kamerového systému 
Zhoršení makroekonomických podmínek, které by omezilo 
aktivitu a podnikání lokálních zaměstnavatelů 

Zřízení a provozování dohledové služby např. na hřištích 
(VPP atd.) 

  

Vybudování KOMUNITNÍHO CENTRA pro cílovou skupinu 
starších osob předdůchodového věku, které by se stalo 
základem komunitního systému práce s  osobami 
ohroženými sociálním vyloučením. 

  

Vybudování systému DOBROVOLNICTVÍ v  rámci 
poskytování sociálních služeb 

 
 
 
 

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

ZŠ a MŠ má již letité zkušenosti s  procesem inkluzivního 
vzdělávání - dobrá úroveň školství v  obci 

Nespolupráce ze strany některých rodičů 



49 
 

 

Zkušenosti s  procesem cíleného doučování v  rámci 
projektu OP VK 

Finanční problémy v rodinách (problém s placením stravného, 
akcí atd.) 

Zkušenosti s  činností asistentů pedagoga jak v  ZŠ, tak 
v  MŠ 

Chybějící pomůcky na školách (ZŠ i MŠ) 

Individuální péče na školách pro děti ze sociálně 
vyloučených lokalit 

Absence dětí, záškoláctví (vč. skryté formy, kterou generují 
rodiče a někdy dokonce podporuje lékař) 

Není patrná diskriminace vůči romským dětem a rodičům 
Chybějící základní sociální návyky (ranní vstávání, spolehlivost, 
příprava na výuku atd.) 

 
Rodiče mnohdy nejsou schopni se s dětmi učit (chybějící 
znalosti, neochota) 

 Nízký zájem o školní doučování a přípravu na přijímací zkoušky 

 Chybí školní psycholog (vyšetření DYS poruch atd.) 

 Mnohdy nevhodné trávení volného času dětí 

 
PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

Úspěšnost jednoho dítěte je dobrým příkladem pro další 
Selhávání dětí na ZŠ (chybí předškolní a domácí příprava, tzv. 
jim ujede vlak, když přestanou učivo stíhat) 

Zřízení institutu zvláštního příjemce na stravné Užívání drog a vandalismus  

Spolupracovat více s prarodiči, kteří se často na výchově 
podílejí 

Neziskové organizace a sociální služby mohou v některých 
případech nahrazovat roli rodičů 

Zapojení dětí a rodin ze sociálně vyloučených lokalit do 
aktivit, ideálně bezplatných (pro všechny děti) 

Objektivní pokles vzdělanosti 

Rozvoj dobrovolnictví (doučování, volnočasové aktivity 
atd.) 

Dlouhodobý nezájem o doučování 

"Nalákat" děti do MŠ na zajímavé pomůcky, doma často 
žádné hračky nemají 

Zvýšení migrace rodin - děti si zvyknou, něco se naučí a pak se 
odstěhují 

Rozšíření činnosti ŠKOLNÍHO KLUBU   

Realizace PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ pro žáky ZŠ   

Realizace ADAPTAČNÍCH PROGRAMŮ pro děti a rodiče 
s  cílem zvýšit potenciál dobré adaptace na školní výuku 

  

Realizace ADAPTAČNÍCH PROGRAMŮ pro děti 9. ročníku, 
aby byl usnadněn jejich přechod na SŠ (v neznámém 
prostředí) 

  

Rozvoj činnosti ASISTENTŮ PEDAGOGA v  MŠ i ZŠ   

Rozvoj psychologického poradenství v  ZŠ   
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Návrhová část  
 

Návrhová část Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) vychází 

z  kvantitativního i kvalitativního vyhodnocení plnění stanovených cílů, z  analýz problémů 

(tzv. metoda Stromu), z  individuálních jednání s  místními aktéry a posouzení jejich 

absorpční kapacity a konečně z  jednání tematických pracovních skupin. Revidovaný SPSZ tak 

obsahuje mimo jiné Plán vzdálené podpory (dále jen „PVP“), který reaguje na ne/plnění 

stávajících opatření SPSZ, a Místní komunikační plán (dále jen „MKP“), který se zaměřuje na 

způsob komunikace opatření v  oblasti sociálního začleňování. V  úvodu kapitoly jsou 

uvedeny cíle PVP a komunikační aktivity MKP společné pro všechny tematické oblasti, 

v  rámci jednotlivých tematických kapitol pak konkrétní cíle a aktivity vztažené ke strategiím 

intervencí. 

Následující část je rozdělena do tematických okruhů (oblast bydlení, zaměstnanost, prevence 

a vzdělávání), která vyplývají z  jednání pracovních skupin a priorit SPSZ. V  rámci těchto 

okruhů jsou zhodnoceny stávající cíle SPSZ a identifikovány nové potřeby.  

Pro navržení nových strategií intervencí bylo zapotřebí zohlednit i oblasti rizik postihující 

řešení a kapacit relevantních aktérů v  každé tematické oblasti zvlášť (analýza rizik 

a stakeholderů). U analýzy stakeholderů je v  prvé řadě nutné pojmenovat aktéry podílející 

se na proces sociálního začleňování v  lokalitě. Tato analýza tak započala již v  analytické části 

SPSZ v kapitole „Analýza problémů a jejich příčin“ a pokračuje v  následujících tematických 

oblastech, stejně tak analýza rizik. Analýza rizik zohledňuje jejich význam, pravděpodobnost 

výskytu a závažnost dopadu. Na tomto základě je dále stanovena vhodná strategie 

managementu jednotlivých rizik. Analýza rizik navíc obsahuje rizika, která jsou společná pro 

všechny tematické oblasti: 

DRUH RIZIKA VÝZNAM 
RIZIKA 

PRAVDĚPODOBNOST 
VÝSKYTU 

ZÁVAŽNOST 
DOPADU 

STRATEGIE ŘEŠENÍ 

Změna 
v  politickém 
vedení města 

závažné střední Vysoká Projednávání opatření 
s  širším politickým vedením. 
Zajistit spolupráci s  ASZ 
v  rámci vzdálené podpory. 

Nedostatečný 
personální stav 
(SP) 

středně 
závažné 

střední střední/vysoká udržení stávajících 
zaměstnanců, spolupráce 
s  ÚP, zaměřit se na 
možnosti dobrovolnictví 
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Plán vzdálené podpory 

Plán vzdálené podpory stanovuje oblasti spolupráce a cíle, kterých díky podpoře Agentury 

pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) má být dosaženo. Následující vývoj sociálního 

začleňování bude směřovat zejména k  udržení dosavadních úspěchů plnění a navržení 

strategií pro prohloubení osvědčených nástrojů. Ke stávajícím i nově přidaným opatřením 

jsou ve spolupráci s  partnery přiřazeny např. aktivity zaměřené na zvýšení povědomí 

o nabízených sociálních službách či zlepšení informovanosti veřejnosti. Následující tabulka 

představuje plán vzdálené podpory společný pro všechny tematické oblasti, který spolu s 

tematickými plány vzdálené podpory (uvedeny u každé tematické kapitoly níže) tvoří 

jednotný plán vzdálené podpory.  

PLÁN VZDÁLENÉ PODPORY 

období poskytování vzdálené podpory 1. 3. 2018 – 31. 12.2018 

zodpovědná osoba za město Mgr. Viktor Koláček 

zodpovědná osoba za Agenturu pro sociální začleňování Mgr. Eva Kreps 

Cíl 1  
Lokální partnerství zůstává funkční platformou i po odchodu ASZ. 
komentář: LP nabízí možnost setkávání relevantních aktérů sociálního začleňování, která doposud v  lokalitě 
chyběla. Pokračování této komunikační platformy přispěje k  lepší koordinovanosti sociálních služeb a sdílení 
dobrých praxí napříč realizátory.  

Cíle a kroky termín Zodpovědnost 

krok 1. lokálním konzultantem ASZ je 

předána agenda LP do rukou zodpovědné 

osoby.  

leden 2018 ASZ zajistí předání veškerých 

dokumentů, týkajících se činnosti LP, 

vč. popisu aktivit, které je potřeba 

v souvislosti s tím zajišťovat. 

krok 2. ASZ poskytuje metodickou podporu 

při řízení LP a jeho pracovních skupin. 

od ledna 2018  ASZ je k dispozici jako podpora na 

jednáních LP a průběžně zajišťuje 

doplňující informace a odborná 

doporučení k procesům LP. 

Krok 3. LP se schází alespoň jednou za ½ 
roku a město zajišťuje činnost LP 
organizačně. 

od ledna 2018  MSZ  svolává jednání LP za účelem 
vyhodnocení plnění SPSZ, udržení 
nastavených procesů a navrhování 
nových opatření, ale také za účelem 
řešení aktuálních situací v oblasti 
sociálního vyloučení  

Krok 4. je vyhodnoceno plnění SPSZ. do června 2018 Město vyhodnotí stávající SPSZ 
z  hlediska kvantitativních 
a kvalitativních dat. Příp. započne 
proces plánování a vypracování 
nového SPSZ. ASZ poskytuje expertní 
podporu. 

Cíl 2  
V druhé polovině roku 2018 je schválen nový SPSZ na období 2019-XY. 
komentář: V  druhé polovině poskytování komplexní vzdálené podpory bude navržena strategie pro následující 
spolupráci s  ASZ (nový strategický plán sociálního začleňování). 
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Krok 1. započne proces plánování SPSZ 
v  rámci stanovených tematických PS   

do července 2018 Města spolu se zástupci stanovených 
PS/LP započnou proces plánování SPSZ 
s ohledem na kvalitativní 
a kvantitativní vyhodnocení původního 
SPSZ. ASZ poskytuje expertní 
a procesní podporu. 

Krok 2. dojde ke stanovení nových cílů 
a opatření SPSZ. 

do října 2018 Města spolu se zástupci stanovených 
PS/LP započnou proces plánování SPSZ 
s  ohledem na nová zjištění. ASZ 
poskytuje expertní a procesní 
podporu. 

Krok 3. dojde k  vypracování nového SPSZ. září-listopad 2018 PS/LP/MSZ vypracují nový SPSZ. 

Krok 4. dojde ke schválení nového SPSZ. do prosince 2018 Nový SPSZ je schválen zastupitelstvem 
měst. 

Cíl 3  
Je zaveden evaluační plán u konkrétních projektů, které vznikly v rámci KPSVL. 
Komentář: plán bude vytvořen na základě zájmu a potřeb realizátorů projektů a umožní jejich průběžné 
hodnocení. Hodnocení projektů, jakožto nástrojů SPSZ, následně poskytne část dat k hodnocení efektivity 
samotného SPSZ.  

Cíle a kroky termín Zodpovědnost 

krok 1. možnost zavedení evaluace 
projektů je představena realizátorům 
projektů a zmapován jejich zájem. 

leden 2018  ASZ představí vhodnost evaluace 
projektů členům LP, kteří realizují 
opatření SPSZ, a zmapuje možnosti 
zavedení evaluace u konkrétních 
projektů.  

krok 2. je vypracován systém evaluace 
u konkrétních projektů, včetně evaluačního 
plánu (u realizátorů, kteří projevili zájem 
o evaluaci). 

květen - srpen 2018 Realizátoři projektů zpracují evaluační 
plány svých projektů. ASZ k tomuto 
poskytne odborné konzultace v oblasti 
metod evaluace a reflexi k zaváděným 
metodám a způsobům měření. 

krok 3. evaluační plány jsou naplňovány 
(u realizátorů, kteří projevili zájem 
o evaluaci). 

průběžně Realizátoři projektů naplňují evaluační 
plány. 

krok 4. je poskytováno poradenství při 
evaluaci projektů.  

do listopadu 2018  ASZ proces monitoruje a v případě 
potřeby poskytuje realizátorům 
konzultace. 

krok 5. data z evaluace projektů jsou 
použita pro evaluaci SPSZ. 

průběžně  Město a ASZ sbírají a kompletují data 
z evaluace projektů a využívají je pro 
evaluaci SPSZ. 

Cíl 4  
Zvýšit povědomí o naplňovaných opatřeních v  oblasti sociálního začleňování.  
Komentář: Do konce roku 2018 je vytvořen plán a jsou realizována veřejná setkání (alespoň 1) zaměřená na 
prezentaci naplňovaných opatření ve všech oblastech sociálního začleňování a projednávání témat sociálního 
začleňování s  širokou veřejností. ASZ poskytuje podporu při naplňování komunikačního plánu.  

Cíle a kroky termín Zodpovědnost 

Krok 1. je stanovena podoba veřejného 
setkání (metoda práce s  veřejností, místo 
konání, termín). 

do března 2018 Členové PSPI navrhnou podobu 
veřejného setkání a rozdělí role aktérů. 
ASZ poskytne metodickou podporu 
a zprostředkování dobré praxe. 

Krok 2. je zajištěno technické a organizační 
zázemí veřejného setkání. 

do dubna 2018 Členové PSPI navrhnou a zajistí 
technické a organizační zázemí 
veřejného setkání. ASZ zajistí 
poradenství v  oblasti PR. 

Krok 3. proběhne veřejné setkání dle 
předem stanovených podmínek. 

do června 2018 Dle rozvržení kompetencí a rolí 
jednotlivých aktérů proběhne veřejné 
setkání v  plánovaném termínu. ASZ 
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a město zajistí PR veřejného setkání. 

Krok 4. s  výsledky uskutečněného 
veřejného setkání bude informovaná 
veřejnost.  

do června 2018 ASZ poskytne metodickou podporu 
v  oblasti PR. Město zajistí 
informovanost veřejnosti 
o uskutečněném veřejném setkání. 

 

Místní komunikační plán 

MKP si klade za cíl ujasnit a nastavit způsoby informování široké veřejnosti o aktivitách měst 

Klášterec nad Ohří a Vejprty v  oblasti sociálního začleňování, potažmo sociální politiky, 

včetně stanovení nástrojů pro práci s  veřejným míněním. Veškeré navržené komunikační 

aktivity odráží tematické oblasti, které jsou ve zmíněné strategické koncepci určeny jako 

klíčové. Rovněž reflektuje současný proces změny poskytované komplexní podpory 

z  intenzivní na vzdálenou. Ta klade důraz na postupný přenos koordinační úlohy sociálního 

začleňování na místní úrovni z Agentury pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) na 

obec, zastoupenou manažerem/manažerkou strategického plánu sociálního začleňování.  

Komunikační teze 

Komunikace o těchto tématech, respektive plánované komunikační aktivity se budou opírat 

o následující teze: 

 sociální začleňování je součástí sociální politiky města, 

 ze sociálního začleňování profituje celé město,  

 strategický plán sociálního začleňování přináší komplexní a dlouhodobá řešení,  

 strategický plán sociálního začleňování vychází ze spolupráce s  odborníky, 

 strategický plán sociálního začleňování staví na propojování všech relevantních 

místních aktérů, včetně veřejnosti, 

 strategický plán sociálního začleňování využívá k  financování sociálně 

prointegračních opatření různé zdroje, včetně evropských dotací.  

 

Cílové skupiny 

Komplexnost problematiky sociálního začleňování vyžaduje komplexní komunikaci zahrnující 

nejrůznější cílové skupiny. Město a členové místního partnerství budou o klíčových tématech 

pro následující období komunikovat směrem k  následujícím cílovým skupinám: 

 média, 

 místní zaměstnavatelé, 

 obyvatelé obce žijící v okolí sociálně vyloučené lokality / starousedlíci, 

 obyvatelé obce, kteří jsou sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, 

 odborná veřejnost (NNO, akademické sféra apod.), 

 partneři obce, 

 široká veřejnost, 

 zaměstnanci obce. 
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Komunikační nástroje  

Klášterec nad Ohří a Vejprty ke komunikaci s  cílovými skupinami používá následující 

nástroje: 

 

 

Následující Místní komunikační plán, který je společný pro všechny tematické oblasti, spolu s 

tematickými komunikačními plány (rozpracovány dle jednotlivých prioritních oblastí: bydlení, 

zaměstnanost, prevence) tvoří komplexní Místní komunikační plán (Komunikační plán 

Klášterce nad Ohří a Vejprt společný pro všechny tematické oblasti na období leden-prosinec 

2018). 

 

Informační deska 

Informační materiály 
Veřejná setkání 

  tiskoviny 

Jednání zastupitelstva 

Místní Veřejná 
setkání 

  regionální média 

Newsletter Partnerské aktivity 

Radniční periodikum Veřejná setkání Webové stránky 
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Komunikační plán Klášterce nad Ohří a Vejprt společný pro všechny tematické oblasti na období leden-prosinec 2018 

Časový 
harmonog
ram 

Komunikační aktivity Cílové skupiny Klíčové sdělení Formát Zdroje (personální, 
finanční, …) 

2018      

leden/ 
únor 

Aktualita na webové 
stránce 

všechny Příprava na přechod do režimu vzdálené podpory, 
shrnutí dosavadních výsledků a úspěchů v oblasti 
sociálního začleňování. 

Alespoň 1x za ½rok Manažer SPSZ, s  možným 
využitím podkladů od členů 

LP. 

leden/ 
únor 

Tisková zpráva média Příprava na přechod do režimu vzdálené podpory. Alespoň 1x za ½ rok 
informace o novinkách či 
změnách v  sociálním 
začleňování 

Tiskový mluvčí, ASZ 

leden-
prosinec 

Článek v  lokálním periodiku široká veřejnost Shrnutí dosavadních výsledků a úspěchů v oblasti 
sociálního začleňování, vč. konkrétních lidských 
příběhů; plánované další kroky v  oblasti 
udržitelnosti sociálně prointegračních opatření. 

Alespoň 1x za ½ rok, 
možnost zaměření na 
jednotlivé tematické 
oblasti 

Tiskový mluvčí, s  možným 
využitím podkladů od členů 

LP 

leden-
prosinec 

Pravidelný bod o sociálním 
začleňování na jednání 
zastupitelstva dle plánu 
činnosti zastupitelstva.  

zastupitelé, příp. 
angažovaná 
veřejnost 

Aktuality z  oblasti sociálního začleňování Všechna zasedání dle 
plánu činnosti 
zastupitelstva 

Vedení obce 

leden-
červen 

Veřejné setkání všechny Prezentace příkladů dobré praxe, projednávání 
témat sociálního začleňování. 

1x za 2 roky Manažer SPSZ, ASZ, členi LP. 

leden-
červen 

Aktualita na webové 
stránce/ článek v  lokálním 
periodiku 

všechny Pozvánka a prezentace výstupů veřejného 
setkání. 

2x za 1 rok Manažer SPSZ, s  možným 
využitím podkladů od členů 
LP/ASZ. 

leden-
prosinec 

článek v  městském 
periodiku 

široká veřejnost Informace o poskytovaných sociálních službách, 
činnosti samospráv a opatřeních v  lokalitách. 

V pravidelných 
intervalech. Alespoň 1x 
za ¼ rok. 

Manažer SPSZ, s  možným 
využitím podkladů od členů 

LP 

leden Nové číslo odborného 
newsletteru 

partneři obce / 
odborná 
veřejnost 

Shrnutí dosavadních výsledků a úspěchů 
v oblasti sociálního začleňování; plánované 
další kroky v  oblasti udržitelnosti sociálně 
prointegračních opatření 

Alespoň 1x za ½ rok, 
možnost zaměření na 
jednotlivé tematické 
oblasti 

Manažer SPSZ, s  možným 
využitím podkladů od ASZ 
z  celonárodní úrovně 

leden-
prosinec 

setkávání komunikační 
platformy 

zastupitelé, 
aktéři sociálního 
začleňování  

Informace o poskytovaných sociálních službách, 
činnosti samospráv a opatřeních v  Klášterci nad 
Ohří.  

V pravidelných 
intervalech. Alespoň 1x 
za ¼ rok. 

Členi LP, vedení města 
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OBLAST BYDLENÍ 

Volba strategie intervence 

Na základě kvalitativní analýzy je ve městě Klášterec nad Ohří 

považováno za prioritní pokračovat již v  realizovaných projektech 

a také řešit oblast bydlení z hlediska „kapacity pro nabídku sociálního 

bydlení pro CS“.  Město nedisponuje volnými byty, kterými by mohli 

uspokojit poptávku, a proto se stává novou strategií nákup bytových 

jednotek (oproti snaze minulého vedení města, které 

bytový fond privatizovalo). Též po neúspěšném pokusu 

o navýšení personální kapacity pro terénní programy, 

pokračuje potřebnost posílení těchto služeb.  

Ve městě Vejprty, které naopak bytovým fondem 

disponuje, se jeví jako smysluplné pokračovat 

v  realizovaných projektech cílených na prevenci ztráty 

bydlení a implementaci systému prostupného bydlení. 

Na základě analýzy stakeholderů byli určeni hlavní aktéři, kteří se na nově navržené strategie 

intervencí budou podílet. Nejvýznamnější aktéři, jak dále uvádí přehled, v  oblasti bydlení 

byli podrobeni identifikaci jejich významu, vlivu a vztahu k  řešení.  

STAKEHOLDER IDENTIFIKACE VÝZNAMU AKTÉRA VÝZNAM 
AKTÉRA 

Starosta/ka 
Klášterec nad 
Ohří/Vejprty 

Nejvyšší představitel obecní správy ve městě a zároveň nejvýznamnější 
aktér v  procesu.  

Klíčový 

MěÚ KLnO  Odbor správy majetku a bytového fondu - Bytový fond města 
nedisponuje sociálními byty. V  bytovém fondu celkem 115 bytů (15 bytů 
se připravuje k  prodeji do osobního vlastnictví), které jsou dlouhodobě 
obsazené. 

Primární 

MěÚ Vejprty Odbor správy majetku- aktér je garantem opatření vedoucích 
k  implementaci systému prostupného bydlení. Odbor disponuje 
bytovým fondem. 

Primární 

Vlastníci 
bytových 
jednotek v KLnO 

Ostatní majitelé bytových jednotek (vhodných k výkupu) nejsou 
dohledatelní či o prodej nejeví zájem.  

Klíčový 

MSSS Vejprty Významný aktér v  poskytování sociálních služeb ve městě Vejprty. Svými 
pobytovými službami se podílí na systému prostupného bydlení. Mimo 
jiné poskytuje Terénní programy či Odborné sociální poradenství, které 
přispívají k  prevenci ztrátě bydlení. 

Sekundární 

 

Pro správné nastavení intervenčních strategií je nutné zohlednit i rizika, která mají dopad na 

realizaci zvolené strategie intervence.  Následující tabulka nabízí přehled rizik pro řešení 

v  oblasti bydlení, která zohledňují jejich význam, pravděpodobnost výskytu a závažnost 

dopadu. Na tomto základě je dále stanovena vhodná strategie managementu jednotlivých 

rizik. 
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DRUH RIZIKA VÝZNAM 
RIZIKA 

PRAVDĚPODOBNOST 
VÝSKYTU 

ZÁVAŽNOST 
DOPADU 

STRATEGIE ŘEŠENÍ 

Nevyhovující 
dotační tituly 

závažné střední Vysoká Včasná detekce výzev 
v  rámci KPSVL i mimo. 

Zvýšená 
administrativa na 
personální složení 
úřadu v  souvislosti 
s  dotačními tituly 

středně 
závažné 

vysoká střední/vysoká Pečlivé plánování 
a koordinace činnosti. 

Nezájem majitelů 
bytových jednotek 
o výkup 
nemovitostí 

závažné vysoká Vysoká Průběžná komunikace 
s  majiteli bytů 

Stávající vysoká 
poptávka po 
službách TP 

střední vysoká Střední Navýšení personální 
kapacity sociální služby TP 

 

Plán vzdálené podpory pro oblast bydlení 

Na základě zhodnocení strategií intervencí jsou stanoveny oblasti spolupráce a cíle, kterých 

díky podpoře Agentury má být dosaženo. Plán vzdálené podpory v  oblasti bydlení stanovuje 

vývoj sociálního začleňování směrem k  udržení dosavadních úspěchů plnění a k nastartování 

a udržení nových stanovených cílů.  

PLÁN VZDÁLENÉ PODPORY PRO OBLAST BYDLENÍ 

období poskytování vzdálené podpory 1 3. 2018 – 31. 12.2018 

zodpovědná osoba za město Mgr. Viktor Koláček 

zodpovědná osoba za Agenturu pro sociální začleňování Mgr. Eva Kreps 

Cíl 5  
Do konce roku 2018 je navržen způsob rozšíření bytového fondu v  Klášterci nad Ohří. 
Komentář: město nedisponuje volnými byty, kterými by mohlo uspokojit poptávku, a proto se stává novou 
strategií nákup bytových jednotek a tvorba metodiky prostupného bydlení.  

Cíle a kroky termín Zodpovědnost 

Krok 1. existuje a je navržen způsob 
rozšíření bytového fondu. 

od listopadu 2017 Město jedná s majiteli bytů. 

Krok 1. je  nalezen vhodný dotační titul 
k  rozšíření bytového fondu.  

od listopadu 2017 ASZ poskytuje prostřednictvím svého 
experta na IROP projektové 
poradenství, vč. poradenství z hlediska 
hodnocení projektové žádosti 
a výběrových kritérií věcného 
hodnocení. Lokální konzultant 
poskytuje informace o nově vypsaných 
výzvách v  ostatních dotačních titulech. 
Město mapuje vhodné dotační tituly. 

Krok 2. je podaná žádost na rozšíření 
bytového fondu do vhodného dotačního 
titulu.  

do prosince 2018  Město podá žádost na výstavbu 
nových/rekonstrukci stávajících/nákup 
bytových jednotek ve vhodných 
výzvách IROP či v jiných vhodných 
dotačních titulech. 

Krok 3. je nastartován proces tvorby 
a implementace metodiky prostupného 
bydlení. 

do prosince 2018 Město s  možností využití podkladů 
PSPI/LP započne proces tvorby 
metodiky sociálního bydlení. ASZ 
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poskytne expertní podporu. 

Cíl 6  
Je zajištěna řádná realizace projektu Impuls zejména s  ohledem na vytvoření koncepce sociálního bydlení 
ve Vejprtech a další klíčové aktivity (podpora prostupného bydlení). 
Komentář: Poradenství na žádost žadatele dle navržených oblastí. ASZ poskytne metodickou podporu v oblasti 
implementace projektu a komunikačního plánu. 

Cíle a kroky termín Zodpovědnost 

krok 1. je realizována konzultace 
s  příslušným expertem ASZ.  

od října 2017 Město Vejprty vypracuje koncepci 
sociálního bydlení. ASZ 
prostřednictvím svých expertů 
poskytuje k této metodice odborné 
poradenství. ASZ průběžně 
(prostřednictvím svých expertů) 
poskytuje konzultace k  dalším 
oblastem. 

krok 2. jsou navrženy další oblasti ke 
konzultaci, dle potřeby. 

do únoru 2018 Žadatel navrhne oblasti, které 
považuje za důležité konzultovat. 

krok 3. ASZ poskytuje odbornou podporu 
při realizaci koncepce. 

do prosince 2018 ASZ průběžně (prostřednictvím svých 
expertů) poskytuje konzultace 
k  dalším oblastem. 

 

Následující tabulky představují přehled stávajících cílů SPSZ13 a jejich opatření zhodnocených 

v  rámci jejich ne/plnění. Barevně nezvýrazněné položky představují ty cíle, které jsou 

stanoveny na základě nově navržených strategií intervencí. 

Klášterec nad Ohří 

Oblast 1.: BYDLENÍ 

1.1 Priorita: Připravit obyvatele sociálních bytů na bydlení mimo SVL a zajistit 
zlepšení vzájemného soužití obyvatel v SVL 

1.1.1 Obecný cíl: Od roku 2016 fungují sociální služby pomáhající 50 osobám ročně 
v  rozsahu 2 terénních pracovníků  

Indikátor účinnosti 50 podpořených osob ročně 

Náklady/zdroj plánované 2.752.500 Kč / OP Z 
schválené 860.460 Kč/ podpora sociálních služeb v ÚK 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

1.1.1.1  
Navázání kontaktu terénních pracovníků 
s klienty 

6 /2016 – 8 /2016 V době revize SPSZ nedošlo 
k požadovanému navýšení 
kapacity SS, 
naplňování ve stávající  kapacitě 
SS; 2 SP 
 
 
 

1.1.1.2  
Přímá práce s  vytipovanými klienty za 
účelem sociálního začlenění a prevence 
ztráty bydlení 

9 /2016 – 12/2018 

 

  

                                                           
13

 Oproti původnímu přehledu cílů a opatření jsou v  tabulkách barevně označena jednotlivá opatření dle stavu 

plnění/neplnění. Opatření jsou tak zvýrazněna červeně, pokud nedošlo k  jejich plnění; oranžová značí částečné plnění; 

zelená značí úplné plnění a modré položky označují nově navrhovaná opatření. 
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Oblast 1.: BYDLENÍ 

1.2 Priorita: Vytvoření a rozvoj systému prostupného bydlení ve městě Klášterec 
nad Ohří. 

1.2.1 Obecný cíl: Od roku 2019 funguje systém prostupného bydlení pro sociálně 
vyloučené obyvatele – senioři, jednotlivci, matky samoživitelky.  
Město má k dispozici 10 bytových jednotek sociálního bydlení, které 
navazují na registrované sociální služby – noclehárna, azylový dům. 

Indikátor účinnosti 10 bytových jednotek/ 50 podpořených osob 

Náklady/zdroj plánované 8.000.000 Kč/ IROP 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba:  

1.2.1.1  
Proces rozvoje systému prostupného 
bydlení 

1/2018 – 12/2018 Žadatel 
 
Nové opatření v rámci revize SPSZ 
(1.3.)   
 

1.2.1.2  
Proces implementace systému 
prostupného bydlení 

Od 1/2019 

Vejprty 

Oblast 1.: BYDLENÍ 

1.1 Priorita: Vytvoření a rozvoj systému prostupného bydlení a pořízení 
sociálních bytů 

1.1.1 Obecný cíl: Od roku 2017 funguje systém prostupného bydlení pro sociálně 
vyloučené obyvatele a ve městě je k dispozici 8 sociálních bytů. 

Indikátor účinnosti 150 podpořených osob za dobu trvání projektu 
8 sociálních bytů 

Náklady/zdroj plánované 1.993.000 Kč / OPZ  (sloučení s cílem 2.1.1. Vejprty; 
celkem 8.291.920 Kč/OP Z) 
požadované (celkem) 5.919.544 Kč/OP Z 
schválené (celkem) 5.915.762,50 Kč/OP Z 
 

plánované 15 000 000 Kč/IROP (revize SPSZ 1.3.) 
Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 

Komentář k plnění 

1.1.1.1  
Proces tvorby SYSTÉMU 
PROSTUPNÉHO BYDLENÍ 

7 /2016 – 12/2016 Naplňuje město Vejprty – Impuls 
přehodnocení pravidel pro 
přidělování bytů; mediátor 
sociálního bydlení, metodik 
sociálního bydlení 
 
v rámci revize SPSZ (1.3.)  přidán 
nový krok 1.1.1.3. 

1.1.1.2  
Proces implementace SYSTÉMU 
PROSTUPNÉHO BYDLENÍ 

1 /2017 – 9 /2019 

1.1.1.3  
Nákup sociálních bytů 

12/2019 

 

Komunikační plán pro oblast bydlení 

V  rámci SPSZ plní města opatření v  oblasti bydlení převážně formou prevence. Sociální 

služby působí na definované příčiny problémů cílové skupiny obyvatel prostřednictvím 

služeb, které vedou k  osvojení kompetencí pro udržení stávajícího bydlení či hledání nového. 

Vejprty se navíc zasluhují o novou koncepci prostupného bydlení ve městě. Základem 

úspěchu místních politik sociálního začleňování je porozumění široké veřejnosti i dalších 

cílových skupin realizovaným opatřením a jejich přínosu pro další rozvoj obce jako celku. 

Cílem takové komunikace je vysvětlovat jednotlivé kroky, role a zodpovědnosti různých 

aktérů, včetně sociálně vyloučených obyvatel, ale také důvody a cíle celého prointegračního 
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procesu, a tím předcházet případným obavám nebo mylným očekáváním. Za těmito účely je 

v  oblasti bydlení představován i komunikační plán, který navrhuje podobu uchopení 

komunikace sociální politiky. 

Komunikační plán pro oblast bydlení se, vedle komunikačního plánu společného pro všechny 

tematické oblasti, zaměřuje konkrétně na komunikaci projektu Impuls ve městě Vejprty, 

který by měl pomoci zavést ucelený systém prostupného bydlení. 

 

Časový 
harmono

gram 

Komunikační 
aktivity 

Cílové 
skupiny 

Klíčové sdělení Formát Zdroje (personální, 
finanční, …) 

2018      

leden-
prosinec 

článek 
v  městském 
periodiku/aktua
lita na webu 

široká 
veřejnost/zast
upitelé 

Informace o realizaci 
a výstupech 
projektu Impuls, 
příklady dobré 
praxe. 

Alespoň 
1x za ½ 
rok 

Manažer SPSZ, 
s  možným využitím 
podkladů od členů LP. 
ASZ poskytne 
metodickou podporu 
v  oblasti PR. 

leden-
prosinec 

pravidelný bod 
o plnění na 
jednání 
zastupitelstva  

zastupitelé, 
příp. 
angažovaná 
veřejnost 

Aktuality o realizaci 

a výstupech plnění 
projektu Impuls. 

Všechna 
zasedání 

Vedení obce 

 

OBLAST ZAMĚSTNANOST 

Volba strategie intervence 

Naplňování SPSZ v  oblasti zaměstnanosti lze považovat za úspěšné, jelikož se všechna 

navrhovaná opatření přesunula do fáze plnění. V  Klášterci nad Ohří se podařilo nastartovat 

program na podporu kompetencí cílové skupiny pro vstup na legální trh práce a Vejprty 

zahrnuly do procesu předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel i prvky komunitní 

práce. S  ohledem na výstupy kvalitativní analýzy v  oblasti zaměstnanosti se jeví jako 

prioritní pro obě města pokračování v implementaci již nastavených projektů. PVP tak 

v  oblasti zaměstnanosti není specifikován. 

 Na základě analýzy stakeholderů byli určeni hlavní aktéři, kteří se na stávající strategii 

intervencí budou podílet. Nejvýznamnější aktéři, jak dále uvádí přehled, v  oblasti 

zaměstnanosti byli podrobeni identifikaci jejich významu, vlivu a vztahu k  řešení.  

STAKEHOLDER IDENTIFIKACE VÝZNAMU AKTÉRA VÝZNAM 
AKTÉRA 

Město Vejprty Odbor správy majetku a dotační management odpovídá za realizaci 
opatření týkající se poradenství a vzdělávání. 

Primární 

Radka z.s. Aktér působí v  lokalitě v oblasti sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství. V  KLnO poskytuje službu sociální aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi (ambulantně i terénně) a pracovní poradenství. 

Primární 

Kontaktní 
pracoviště ÚP 

Kontaktní pracoviště ÚP (kontaktní pracoviště Kadaň). Důležitý aktér, 
součástí státní správy, v  oblasti zaměstnanosti. Zajišťuje aktivní politiku 

Sekundární 
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Klášterec nad 
Ohří/Vejprty 

zaměstnanosti. Zprostředkovává uchazeče o veřejně prospěšné práce 
a veřejnou službu. 

 

Analýza rizik dále zohledňuje překážky, které mají dopad na realizaci stávající strategie 

intervence v  oblasti zaměstnanosti.  Následující tabulka nabízí přehled rizik, která zohledňují 

jejich význam, pravděpodobnost výskytu a závažnost dopadu. Na tomto základě je dále 

stanovena vhodná strategie managementu jednotlivých rizik. 

DRUH RIZIKA VÝZNAM 
RIZIKA 

PRAVDĚP. 
VÝSKYTU 

ZÁVAŽNOST 
DOPADU 

STRATEGIE ŘEŠENÍ 

Nezájem CS o ekonomickou 
aktivitu 

závažné Vysoká Vysoká práce na motivaci CS 
a předávání pozitivních vzorů 
v rodině 

Nedostatečné pracovní 
kompetence CS 

středně 
závažné 

Střední střední posilovat informovanost CS 
o možnostech zvyšování 
pracovních aj. kompetencí 

Zadluženost jako překážka 
k  výkonu zaměstnání 

středně 
závažné 

Vysoká Střední Posilovat motivaci k  řešení 
situace; spolupráce s  dluhovou 
poradnou 

 

Následující tabulky představují přehled stávajících cílů SPSZ14 v  oblasti zaměstnanosti a jejich 

opatření zhodnocených v  rámci jejich ne/plnění.  

Klášterec nad Ohří 

Oblast 2.: ZAMĚSTNANOST 

2.1 Priorita: Vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi 
nezbytnými pro vstup na legální trh práce 

2.1.1 Obecný cíl: Od roku 2016 je 30 osob ročně zapojeno do přípravy na trh práce 
díky pracovnímu poradenství 

Indikátor účinnosti 30 podpořených osob ročně 

Náklady/zdroj plánované 3.393.000 Kč / OP Z  
požadované 2.722.750 Kč/OP Z 
schválené 2.722.750 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

2.1.1.1  
Motivační aktivity 

6 /2016 – 8 /2018 naplňuje Radka z.s.  - „Práce je 
cíl“  
- pracovní poradenství, 
zprostředkování zaměstnání, 
školní příprava  
-o tréninková místa prozatím není 
zájem (upřednostnění rovnou 
placeného zaměstnání).  
-finanční a funkční gramotnost 

2.1.1.2  
Finanční a funkční gramotnost 

6 /2016 – 8 /2018 

2.1.1.3  
Pracovně bilanční diagnostika 

6 /2016 – 8 /2018 

2.1.1.4  
Poradenství klientům 

6 /2016 – 8 /2018 

2.1.1.5  1 /2017 – 12/2018 

                                                           
14

 Oproti původnímu přehledu cílů a opatření jsou v  tabulkách barevně označena jednotlivá opatření dle stavu 

plnění/neplnění. Opatření jsou tak zvýrazněna červeně, pokud nedošlo k  jejich plnění; oranžová značí částečné plnění; 

zelená značí úplné plnění. 
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Praxe u zaměstnavatelů není realizována pro 
nedostatečný zájem (dobrovolné) 
 

2.1.1.6  
Asistence při hledání zaměstnání 

6 /2016 – 8 /2018 

Vejprty 

Oblast 2.: ZAMĚSTNANOST 

2.1 Priorita: Předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel 

2.1.1 Obecný cíl: Do roku 2019 se 200 obyvatel SVL Vejprty 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  

Indikátor účinnosti 200 podpořených osob za dobu trvání projektu 

Náklady/zdroj plánované 6.298.920 Kč / OP Z  (sloučení s cílem 1.1.1. 
Vejprty; celkem 8.291.920 Kč/OP Z) 
požadované (celkem) 5.919.544 Kč/OP Z 
schválené (celkem) 5.915.762,50 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

2.1.1.1  
Podpora komunitní sociální práce (specifické nástroje 
prevence a řešení problémů v  prostředí SVL) 

 
10/2016 – 
9 /2019 

Naplňuje Město Vejprty – 
„IMPULS“ 
Chybí návaznost na komunitní 
centrum, jehož projekt nebyl 
podán. 
právní poradenství; vzdělávání 
v oblasti finanční gramotnosti, 
kontaktní osoby 

2.1.1.2  
Realizace kurzů finanční gramotnosti 

1 /2017 – 9 /2019 

2.1.1.3  
Realizace programů na podporu aktivního a zdravého 
stárnutí 

1 /2017 – 9 /2019 

 

Komunikační plán pro oblast zaměstnanost 

Neziskové organizace, vedle APZ Úřadu práce, působí v  této oblasti převážně formou 

poradenství. Mimo jiné poskytují cílové skupině odborné sociální poradenství, poradenství 

a služby v  rámci dluhové poradny či pracovní poradenství za účelem získání nových 

kompetencí pro udržení stávajícího a získání nového zaměstnání.  Základem úspěchu 

místních politik sociálního začleňování je porozumění široké veřejnosti i dalších cílových 

skupin realizovaným opatřením a jejich přínosu pro další rozvoj obce jako celku. Cílem 

takové komunikace je vysvětlovat jednotlivé kroky, role a zodpovědnosti různých aktérů, 

včetně sociálně vyloučených obyvatel, ale také důvody a cíle celého prointegračního 

procesu, a tím předcházet případným obavám nebo mylným očekáváním. Za těmito účely je 

v  oblasti zaměstnanosti představován komunikační plán, který navrhuje podobu uchopení 

komunikace sociální politiky. 

Komunikační plán pro oblast zaměstnanost se, vedle komunikačního plánu společného pro 

všechny tematické oblasti, zaměřuje na komunikaci projektu Impuls ve městě Vejprty, který 

by měl pomoci v  předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel. 
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Časový 
harmonogram 

Komunikační 
aktivity 

Cílové 
skupiny 

Klíčové sdělení Formát Zdroje (personální, 
finanční, …) 

2018      

leden-prosinec článek 
v  městském 
periodiku/aktu
alita na webu 

široká 
veřejnost/za
stupitelé 

Informace 
o realizaci 
a výstupech 
projektu Impuls, 
příklady dobré 
praxe. 

Alespoň 
1x za ½ 
rok 

Manažer SPSZ, 
s  možným využitím 
podkladů od členů 
LP. ASZ poskytne 
metodickou 
podporu v  oblasti 

PR. 

leden-prosinec pravidelný bod 
o plnění na 
jednání 
zastupitelstva  

zastupitelé, 
příp. 
angažovaná 
veřejnost 

Aktuality 
o realizaci 
a výstupech 
projektu Impuls. 

Všechna 
zasedání 

Vedení obce 

 

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

Oblast vzdělávání, která byla v  původním SPSZ obsažena, podléhá nově gesci konzultanta 
inkluzivního vzdělávání a vztahuje se na Místní plán inkluze. V  návrhové části je uveden 
pouze přehled opatření v  oblasti vzdělávání v  nerevidované podobě15. 

Klášterec nad Ohří 

Oblast 3.: VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1 Priorita: Podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně 
znevýhodňujícího prostředí a vyrovnat šance dětí nastupujících 
povinnou školní docházku 

3.1.1 Obecný cíl: Jednotlivá předškolní a školní zařízení spolupracují mezi sebou, se 
sociálními službami a dalšími institucemi  

Indikátor účinnosti  

Náklady/zdroj Nevyžaduje náklady 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: určena 
vedením obce ve spolupráci s ASZ 
Komentář k plnění: 

3.1.1.1  
Pravidelná spolupráce a komunikace 
subjektů v  rámci koordinační platformy 

1 /2016 – 12/2018 pravidelné setkávání 
předškolních, školních zařízení a 
sociálních služeb a dalších (v 
rámci projektu START) 

 

Oblast 3.: VZDĚLÁVÁNÍ 

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

3.2.1 Obecný cíl: Děti zbytečně neabsentují v  MŠ a ZŠ, je zajištěna pravidelná 
docházka a spolupráce s  rodinami žáků prostřednictvím 
2 terénních pracovníků 

Indikátor účinnosti 50 podpořených osob ročně 

Náklady/zdroj nevyžaduje náklady 

                                                           
15 Více informací: http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a -kvalitni-vzdelavani-v -uzemich-se-svl 
Veškeré úpravy v  oblasti vzdělávání, které v  dokumentu vznikly po 1 . 1 . 2016, byly provedeny v rámci projektu  "Inkluzivní 
a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", registrační číslo projektu 
CZ.02.3 .62/0 .0 /0 .0 /15_001/0000586 hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
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viz 4.1.1 
plánované 3.368.000 Kč / OP Z  
požadované 3.366.975 Kč/OP Z 
schválené 3.365.850 Kč/OP Z  

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k plnění: 

3.2.1.1  
Úzká spolupráce terénního pracovníka, 
škol a rodin  

6 /2016 – 12/2018 Naplňuje Radka z. s. v rámci 
SAS 

 

Oblast 3.: VZDĚLÁVÁNÍ 

3.2 Priorita: Zajistit úspěch dětí ze sociálně vyloučeného prostředí 
v  hlavním vzdělávacím proudu  

3.2.2 Obecný cíl: MŠ a ZŠ mají vytvořeny vhodné podmínky pro práci s  dětmi 
ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 

Indikátor účinnosti 203 podpořených žáků se SVP ročně 

Náklady/zdroj 25.071.000 Kč / OP VVV 

Opatření 

Termín: 

Zodpovědná osoba: Žadatel 
a partner s  nefinančním 
příspěvkem (ZŠ a MŠ Klášterec 
nad Ohří) 
Komentář k plnění: 

3.1.1.1  
Úzká spolupráce škol, sociálních služeb a MěÚ  

7 /2016 – 8 /2019 
Projekt „Start“ 
Adaptační programy od 9/2017 
Činnost školních asistentů od 
9/2016 
DVPP pro pedagogy ZŠ/MŠ od 
8/2017 
Doučování pro žáky od 10/2016 
Psychologické poradenství pro 
žáky od 9/2017 

3.1.1.2  
Realizace adaptačního programu  

5 /2017, 5 /2018, 
5 /2019  
 

3.1.1.3  
Rozvoj činnosti školních asistentů  na ZŠ a MŠ 

9 /2016 – 8 /2019  

3.1.1.4  
Realizace preventivních programů na školách 

12/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

 
3.1.1.5  
DVPP pro pedagogy ZŠ a MŠ 

 
8/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

3.1.1.6  
Realizace doučování pro žáky 

10/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

3.1.1.7  
Psychologické poradenství pro žáky 

11/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

 

Oblast 3.: VZDĚLÁVÁNÍ 

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

3.2.3 Obecný cíl: Od roku 2016 má 10 dětí ze SVL  ročně zajištěno mimoškolní 
doučování 

Indikátor účinnosti 10 podpořených žáků ročně 

Náklady/zdroj 1.912.500 Kč / OP VVV 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k plnění: 

3.2.3.1  
Nábor dobrovolníků 

6 /2016 – 12/2018 Naplňuje Radka z.s. mimo OP VVV 
(z dotací MV a města KLnO) 

3.2.3.2  
Výcvik dobrovolníků 

6 /2016 – 12/2018 
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3.2.3.3  
Doučování dobrovolníků v rodinách 

6 /2016 – 12/2018 

3.2.3.4  
Spolupráce koordinátora s  rodinou a se 
školou 

6 /2016 – 12/2018 

3.2.3.5 Supervize dobrovolníků 6 /2016 – 12/2018 

 

Oblast 3.: VZDĚLÁVÁNÍ 

3.3 Priorita: Zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 
navazující vzdělání 

3.3.1 Obecný cíl: Od roku 2016 projde 200 dětí ročně programem ve spolupráci 
s  NZDM a ÚP za účelem motivace k  dalšímu vzdělávání  

Indikátor účinnosti 200 podpořených žáků ročně 

Náklady/zdroj 1.850.000 Kč / OP VVV 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 

3.3.1.1  
Aktivní vyhledávání žáků 
nemotivovaných k  dalšímu vzdělávání 

6 /2016 – 12/2018 Nepodán projekt 

3.3.1.2  
Mentoring – aktivní individuální podpora 
žáků 

6 /2016 – 12/2018 

3.3.1.3  
Motivační program pro žáky ve 
spolupráci s  ÚP a NZDM 

6 /2016 – 12/2018 

3.3.1.4  
Navázání spolupráce koordinátora, 
rodiny žáka a školy 

6 /2016 – 12/2018 

Vejprty 

Oblast 3.: VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1 Priorita: Zajistit úspěch dětí ze sociálně vyloučeného prostředí v  hlavním 
vzdělávacím proudu 

3.1.1 Obecný cíl: MŠ a ZŠ mají vytvořeny vhodné podmínky pro práci s  dětmi ze 
socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí 

Indikátor účinnosti 65 podpořených dětí se SVP ročně 

Náklady/zdroj 13.399.000 Kč / OP VVV 

Opatření 

Termín: 

Zodpovědná osoba: Žadatel 
a partner s  nefinančním 
příspěvkem (ZŠ a MŠ Vejprty) 
Komentář k plnění: 

3.1.1.1  
Úzká spolupráce škol, sociálních služeb 
a MěÚ  

9 /2017 – 8 /2020 Projekt „Start“ 
pravidelné setkávání 
předškolních, školních zařízení a 
sociálních služeb a dalších (v 
rámci projektu START) 
 
adaptační program 
„Předškoláček“  

3.1.1.2  
Realizace adaptačního programu 
Předškoláček 

5 /2017, 5 /2018, 5 /2019  
 

3.1.1.3  
Rozvoj činnosti školních asistentů na ZŠ 
a MŠ 

9 /2016 – 6 /2019  

3.1.1.4  
Realizace preventivních programů na 
školách 

12/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

3.1.1.5  
DVPP pro pedagogy ZŠ a MŠ 

11/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 
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3.1.1.6  
Realizace doučování pro žáky 

9/2017 – 8 /2020  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

3.1.1.7  
Psychologické poradenství pro žáky 

11/2016 – 6 /2019  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

3.1.1.8  
Realizace adaptačního programu 
Středoškolák 

9/2017 – 8 /2020  
(mimo 7 ,8 - prázdniny) 

 

OBLAST PREVENCE 

Volba strategie intervence 

Nejobsáhlejší oblastí pro plnění SPSZ představuje oblast prevence. V  této oblasti se podařilo 

zajistit komplexní preventivní prvky vedoucí k  novým kompetencím cílové skupiny (odborné 

sociální poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti, sociálně aktivizační služby 

posilující rodičovské kompetence). Podařilo se nastavit protidrogovou prevenci (odborné 

sociální poradenství), rozšířit možnosti trávení volného času (NZDM) pro mladé lidi a děti či 

rozšířit systém prevence kriminality (2 APK OPZ – Vejprty). 

Plnění pro Vejprty se stalo obtížné v  momentě, kdy investiční 

projekt na komunitní centrum nedostal podporu města.  

 S  ohledem na výstupy kvalitativní analýzy v  oblasti prevence 

se jeví jako prioritní pro obě města pokračovat v implementaci 

již realizovaných projektů.  Další prioritní strategií je „řešení na 

straně cílové skupiny“ v  oblasti přiblížení stávajících a nových sociálních služeb klientům. 

Opatření, zvláště ta, 

která se ve městě stala 

novinkou, jako 

ambulantní poradna 

zaměřená na 

protidrogovou prevenci, 

jsou veřejnosti 

prezentována 

prostřednictvím 

lokálních médií. Přesto 

dochází k  případům, kdy klienti služby zaměňují či stejné služby navštěvují v  okolních 

městech.  Potřeby klientů se navíc odráží v poptávce chybějící sociální služby – K – centrum, 

u zavedení této služby však chybí kapacity aktérů. Mezi další prioritní oblast patří síťování 

sociálních služeb a dalších relevantních aktérů a proto je nutné posílit komunikaci 

bezpečnostních složek s  veřejností např. ve smyslu prohlubování znalostí o činnosti Městské 

policie. 

Na základě analýzy stakeholderů byli určeni hlavní aktéři, kteří se na stávajících strategiích 

intervencí budou podílet. Nejvýznamnější aktéři, jak dále uvádí přehled, v  oblasti prevence 
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byli podrobeni identifikaci jejich významu, vlivu a vztahu k  řešení. 

STAKEHOLDER IDENTIFIKACE VÝZNAMU AKTÉRA VÝZNAM 
AKTÉRA 

Starosta/ka 
Klášterec nad 
Ohří/ Vejprty 

Nejvyšší představitel obecní správy ve městě a zároveň nejvýznamnější 
aktér v  procesu.  

klíčový 

Městská 
policie 
(Klášterec nad 
Ohří/Vejprty) 

Důležitý aktér, podřízen místní samosprávě, působící zejména v  oblasti 
veřejného pořádku. Podílí se mimo jiné, ve spolupráci s APK (2, KLnO, APZ 
ÚP)) a APK (2, Vejprty;OPZ), na prevenci kriminality ve městě, přispívá 
k  ochraně a bezpečnosti osob a majetku či dohlíží na dodržování pravidel 
občanského soužití. Pro aktéra (KLnO) se stává prioritní zintenzivnit 
a zlepšit komunikaci s  veřejností ohledně informování o výkonu práce 
MP. 

primární 

MěÚ 
Klášterec nad 
Ohří/Vejprty 

Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí a školství a Odbor sociálních věcí, 
školství a sportu - důležitý aktér vzhledem k  zastřešování subjektů 
činných v  sociální oblasti a podílením se na komunitním plánování 
(Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na roky 2017-2020 
pro města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty). Obor dále spolupracuje 
s  neziskovými organizacemi působící v  lokalitě. 

sekundární 

Radka z.s. Aktér působí v  lokalitě v oblasti sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství. V  KLnO poskytuje službu sociální aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi (ambulantně i terénně). Zázemí v  KLnO je přístupné 
krátce, proto se do podvědomí obyvatel teprve dostávají (zázemí též 
v Kadani) i vzhledem k  pozdějšímu nástupu poradkyně. 

primární 

Světlo Kadaň 
z.s. 
 

Jediný aktér v  oblasti adiktologických služeb (registrovaná sociální 
služba). Zabývá se primární, sekundární a terciální prevencí drogových 
závislostí a terénní prací v  sociálně vyloučených lokalitách. V  lokalitě 
poskytuje služby poradny a terénního programu, financovaných z  KPSVL 
(TP již od 2013). Z  potřeb klientů v  KLnO vyplývá vhodnost vybudování 
K -centra, pro které aktérovi nezbývají kapacity (personální, finanční, 
lokální). Prioritou je pokračovat v  síťování (zejména v  lokalitě Vejprty – 
mimo KPSVL) a zvyšovat povědomí o poskytovaných službách 
v  lokalitách. 

primární 

Naděje Aktér dlouhodobě působící v  oblasti služeb sociální prevence. V  KLnO 
poskytuje sociální službu azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní 
centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy. 
V  lokalitě též poskytuje odborné sociální poradenství – dluhová poradna 
(s TP financovaných z KPSVL). 

primární 

MSSS Vejprty Aktér, příspěvková organizace města, v  současnosti poskytuje 
8 registrovaných sociálních služeb převážně z  oblasti péče a prevence. 
Vedle toho provozuje NZDM,SAS,OSP,TP.  

primární 

 

Následující tabulka nabízí přehled rizik pro řešení v  oblasti prevence, která zohledňují 

význam, pravděpodobnost výskytu a závažnost dopadu. Na tomto základě je dále stanovena 

vhodná strategie managementu jednotlivých rizik. 
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DRUH RIZIKA VÝZNAM 
RIZIKA 

PRAVDĚPODOBNOST 
VÝSKYTU 

ZÁVAŽNOST 
DOPADU 

STRATEGIE ŘEŠENÍ 

Nedostatečné 
zasíťování aktérů 
sociálního 
začleňování 

středně 
závažné 

nízká/střední střední/vysoká pokračovat v implementaci 
komunikační platformy 

Nenaplnění 
indikátoru 
v  projektu Impuls 
(15 kontaktních 
osob) 

středně 
závažné 

vysoká střední/vysoká projektové poradenství MPSV 

Nedostatečná 
participace CS 
v  projektu Impuls 

středně 
závažné 

střední/vysoká střední/vysoká posilovat motivaci CS, projektové 
poradenství MPSV 

Nedostatečný zájem 
veřejnosti o činnost 
MP. 

středně 
závažné 

střední střední/vysoká posilovat zájem veřejnosti 
o činnosti MP, komunikovat 
s veřejností, akce pro veřejnost, 
besedy na školách 

 

Plán vzdálené podpory pro oblast prevence 

Na základě zhodnocení strategií intervencí jsou stanoveny oblasti spolupráce a cíle, kterých 

díky podpoře Agentury má být dosaženo. Plán vzdálené podpory v  oblasti prevence 

stanovuje vývoj sociálního začleňování převážně směrem k  prohlubování procesu 

implementace již nastavených opatření. Konkrétní cíle PVP jsou proto obsaženy 

v  komunikačním plánu.  

PLÁN VZDÁLENÉ PODPORY PRO OBLAST PREVENCE 

období poskytování vzdálené podpory 1. 3. 2018 – 31. 12.2018 

zodpovědná osoba za město Mgr. Viktor Koláček 

zodpovědná osoba za Agenturu pro sociální začleňování Mgr. Eva Kreps 

Cíl 7  
Zvýšení důvěry v  bezpečnostní složky (MP). 
Komentář: cíl reaguje na v  minulosti fungující systém informování veřejnosti o činnosti městské policie 
(webový portál města). Vytvoření a zdokonalení komunikačního kanálu mezi městskou policií a veřejností si 
klade za cíl posílit povědomí o činnosti městské policie a nabourávání panujících předsudků (v rámci veřejného 
setkávání, komunikace skrze sociální sítě a web města, akce pro veřejnost, besedy na školách). ASZ poskytuje 
podporu při naplňování Místního komunikačního plánu. 

Cíle a kroky termín Zodpovědnost  

Krok 1. je projednána podoba informačního 
kanálu se zástupci města. 

do dubna 2018 MP poskytne plán k  posílení 
informačního kanálu. ASZ poskytne 
metodickou podporu.  

Krok 2. realizace veřejného setkání jako 
příležitost k  navázání komunikace 
s  veřejností. 

do června 2018 MP se bude podílet na městem 
realizovaném veřejném setkání (PVP cíl 
č. 4) pro potřeby posílení povědomí 
o činnosti MP. ASZ poskytne 
metodickou podporu. 

Krok 3. dochází k  průběžnému informování 
veřejnosti. 

od června 2018 MP poskytují podklady příslušnému 
oddělení MěÚ pro pravidelné 
informace poskytované veřejnosti, 
příp. sami informují veřejnost. ASZ 
poskytuje metodickou podporu 
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v  oblasti komunikace. 

Cíl 8  
Zvýšení důvěry k poskytovaným službám a povědomí o  službách NNO. 
Komentář: cíl reaguje na potřebu zefektivnění komunikace mezi NNO, městy a veřejností a má vazbu na 
realizaci MKP. ASZ poskytuje metodickou podporu při naplňování Místního komunikačního plánu. 

Cíle a kroky termín Zodpovědnost  

Krok 1. je projednána podoba spolupráce 
se zástupci měst a dalšími relevantními 
aktéry činnými v  sociální oblasti na území 
města. 

říjen 2017 Město a relevantní aktéři vyjádří své 
stanovisko vzájemné spolupráce 
v  rámci pravidelného setkávání aktérů 
v  sociální oblasti na území města.  

Krok 2. realizace přednášky na téma 
drogové prevence a činnosti NNO. 

od ledna 2018 Světlo Kadaň z.s. ve spolupráci s  MSSS 
Vejprty navrhne podobu a zrealizuje 
přednášku na téma drogové prevence. 

Kork 3. dochází k  průběžnému informování 
měst a relevantních aktérů sociálního 
začleňování o vzájemných činnostech 
s  ohledem na charakter poskytovaných 
služeb. 

do prosince 2018 Aktéři sociálního začleňování se 
vzájemně informují o činnosti. 
Využívají k  tomu pravidelné setkávání 
aktérů činných v  sociální oblasti na 
území města, které svolává město. 

 

Následující tabulky představují přehled stávajících cílů SPSZ16 v  oblasti prevence a jejich 

opatření zhodnocených v  rámci jejich ne/plnění.  

Klášterec nad Ohří 

Oblast 4.: PREVENCE 

4.1 Priorita: Posílit rodičovské kompetence v  sociálně vyloučených rodinách 

4.1.1 Obecný cíl: Od roku 2016 je 40 rodin ročně podpořeno v  získávání 
rodičovských kompetencí  

Indikátor účinnosti 40 podpořených rodin ročně 

Náklady/zdroj plánované 3.368.000 Kč / OP Z  
požadované 3.366.975 Kč/OP Z 
schválené 3.365.850 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentá k  plnění: 

4.1.1.1  
Navázání kontaktu s  klienty 

6 /2016 – 7 /2016 Naplňuje Radka z.s. – „Společně 
to zvládneme“ 
 
posilování rodičovských 
kompetencí (ambulantně i 
terénně) 
 

4.1.1.2  
Poskytování klíčových aktivit služby 
(poradenství, školní příprava, posilování 
rodičovských kompetencí) 

7 /2016 – 12/2018 

4.1.1.3  
Realizace doplňkových aktivit (pobytové 
tábory) 

Letní prázdniny 2016 - 2018 

 
Oblast 4.: PREVENCE 

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

4.2.1 Obecný cíl: Pokračuje spolupráce OSPOD, jiných odborů MěÚ, NNO, škol 
a dalších subjektů 

                                                           
16

 Oproti původnímu přehledu cílů a opatření jsou v  tabulkách barevně označena jednotlivá opatření dle stavu 

plnění/neplnění. Opatření jsou tak zvýrazněna červeně, pokud nedošlo k  jejich plnění; oranžová značí částečné plnění; 

zelená značí úplné plnění a nezvýrazněné položky označují nově navrhovaná opatření. 
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Indikátor účinnosti  

Náklady/zdroj Nevyžaduje náklady 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: určena 
vedením obce ve spolupráci 
s  ASZ 
Komentář k  plnění: 

4.2.1.1  
Pravidelná spolupráce a komunikace 
subjektů v  rámci koordinační platformy 

1 /2016 – 12/2018 sdílení praxí v  rámci setkávání 
PS/LP (ASZ); individuální jednání  
 

 
Oblast 4.: PREVENCE  

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

4.3.1 Obecný cíl: Od roku 2016 je zajištěno dlouhodobé poradenství pro 35 rodičů 
uživatelů OPL ročně a 10 abstinujícím klientů ročně v  odborné 
poradně 

Indikátor účinnosti 35 podpořených rodin a 10 jednotlivců ročně 

Náklady/zdroj plánované 4.140.000 Kč / OP Z (sloučení s cílem 4.3.2. Klášterec 
nad Ohří; celkem 8.180.000 Kč/OP Z) 
požadované (celkem) 7.132.788 Kč/OP Z 
schválené (celkem) 6.991.538,75 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

4.3.1.1  
Vzdělávání a supervize pracovníků 
poradny 

6 /2016 – 12/2018 Naplňuje Světlo Kadaň z.s. –  
„Služby pro osoby závislé na náv. 
látkách, ohrožené závislostí 
a rodinné příslušníky v Klášterci 
nad Ohří“ 
 
ambulantní poradna 

 
4.3.1.2  
Poskytování odborného sociálního 
poradenství  

 
6 /2016 – 12/2018 

4.3.1.3  
Předléčebné poradenství 

6 /2016 – 12/2018 

4.2.1.4  
Resocializace a prevence relapsu osob 
vracejících se z  rezidenční léčby 

6 /2016 – 12/2018 

 
Oblast 4.: PREVENCE 

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

4.3.2 Obecný cíl: 120 uživatelů ročně získá od roku 2016 pomoc při eliminaci 
následků rizikového chování (poskytování terénních drogových 
programů, poradenství) 

Indikátor účinnosti 120 podpořených osob ročně 

Náklady/zdroj plánované 4.040.000 Kč / OP Z (sloučení s cílem 4.3.1. Klášterec 
nad Ohří; celkem 8.180.000 Kč/OP Z) 
požadované (celkem) 7.132.788 Kč/OP Z 
schválené (celkem) 6.991.538,75 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

4.3.2.1  
Navázání kontaktu s  potenciálními klienty 

6 /2016 Naplňuje Světlo Kadaň z.s. –  
„Služby pro osoby závislé na náv. 
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4.3.2.2  
Přímá práce s  klienty, poskytování 
terénních služeb zaměřených na drogovou 
problematiku  

6 /2016 – 12/2018 látkách, ohrožené 
závislostí a rodinné příslušníky 
v Klášterci nad Ohří 
 
terénní programy 

 
Oblast 4.: PREVENCE 

4.4 Priorita: Pomoc s  oddlužením a přecházení dalšímu zadlužování obyvatel 
SVL  

4.4.1 Obecný cíl: Od roku 2016 je poskytováno OSP – dluhová poradna ročně 50 
klientům  

Indikátor účinnosti 50 podpořených klientů ročně 

Náklady/zdroj plánované 2.370.000 Kč / OP Z (sloučení s cílem 4.5.1. Klášterec 
nad Ohří; celkem 8.413.000 Kč/OP Z) 
požadované (celkem) 8.297.200 Kč/OP Z 
schválené (celkem) 8.292.700 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

4.4.1.1  
Poskytování poradenství v  oblasti 
zadlužení, zpracování insolvenčních návrhů 

6 /2016 – 12/2018 Naplňuje Naděje – „OSP a NZDM 
Naděje pro Klášterec 2017 “ 
 
odborné sociální poradenství, 
dluhová poradna 

4.4.1.2  
Poskytování poradenství v  sociálně-právní 
oblasti (výživné, rozvod manželství) 

6 /2016 – 12/2018 

4.4.1.3  
Pomoc při sjednání splátkových kalendářů, 
kontaktování exekutorů a soudů 

6 /2016 – 12/2018 

 
Oblast 4.: PREVENCE 

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

4.5.1 Obecný cíl: Od roku 2016 je 65 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího 
prostředí ročně klientelou NZDM  

Indikátor účinnosti 65 podpořených dětí ročně 

Náklady/zdroj plánované 6.043.000 Kč / OP Z (sloučení s cílem 4.4.1. Klášterec 
nad Ohří; celkem 8.413.000 Kč/OP Z) 
požadované (celkem) 8.297.200 Kč/OP Z 
schválené (celkem) 8.292.700 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

4.5.1.1  
Úprava prostor pro NZDM 

6 /2015 – 12/2015 Naplňuje Naděje – „OSP a NZDM 
Naděje pro Klášterec 2107“ 
 
Pronájem a úprava prostor NZDM 
v SVL 

4.5.1.2  
Navázání kontaktu s  potenciální 
klientelou, propagace služby 

12/2015 

4.5.1.3  
Poskytování základního sociálního 
poradenství klientů 

1 /2016 – 12/2018 

4.5.1.4  
Nabídka volnočasových aktivit 

1 /2016 – 12/2018 

4.5.1.5  
Pomoc žákům s  přípravou do školy 

1 /2016 – 12/2018 
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Vejprty 

Oblast 4.: PREVENCE 

4.1 Priorita: Rozvoj centra sociálních služeb 

4.1.1 Obecný cíl: Od roku 2016 zajistit sociálně vyloučeným obyvatelům 
potřebné sociální služby v  dostatečné kapacitě 

Indikátor účinnosti 400 podpořených osob za dobu trvání projektu 

Náklady/zdroj plánované 19.668.500 Kč /OP Z  
požadované 19.668.073,20 Kč/OP Z 
schválené 15.817.201,20 Kč/OP Z 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

4.1.1.1  
Poskytování sociálně aktivizační služby – 
základní činnost 

9 /2016 – 8 /2019 Naplňuje Městské správa 
sociálních služeb Vejprty, p.o. – 
„PERSPEKTIVA VEJPRTY“ 
 
Zajištění sociálních služeb (TP, 
OSP,NZDM,SAS) 
přednášky – protidrogová 
prevence 

4.1.1.2  
Poskytování sociálně aktivizační služby – 
fakultativní činnost 

9 /2016 – 8 /2019 

4.1.1.3  
Poskytování služby NZDM – základní činnost 

9 /2016 – 8 /2019 

4.1.1.4  
Poskytování služby NZDM – fakultativní 
činnost 

9 /2016 – 8 /2019 

4.1.1.5  
Poskytování odborného sociálního 
poradenství 

9 /2016 – 8 /2019 

4.1.1.6  
Realizace terénních programů 

9 /2016 – 8 /2019 

4.1.1.7  
Realizace programů protidrogové prevence 

 
9 /2016 – 8 /2019 

 

 
Oblast 4.: PREVENCE 

4.2 Priorita: Zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku  

4.2.1 Obecný cíl: Od roku 2016 do roku 2019 město zaměstnává 2 asistenty 
prevence kriminality 

Indikátor účinnosti Činnost 2 asistentů prevence kriminality 

Náklady/zdroj plánované 1.674.080 Kč / OP Z  
požadované 1.674.080 Kč / OP Z  
schválené 1.674.080 Kč / OP Z  

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k plnění 

4.2.1.1  
Zajištění personálních a materiálních 
podmínek pro činnost asistentů prevence 
kriminality 

9 /2016 – 8 /2019 Naplňuje město Vejprty - 
„Program prevence kriminality ve 
městě Vejprty“ 
2 APK 
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Oblast 4.: PREVENCE 

4.3 Priorita: Vybudování komunitního centra 

4.3.1 Obecný cíl: Do roku 2018 bude vybudována infrastruktura komunitního 
centra v  nově zrekonstruované budově v  ul. Moskevská 

Indikátor účinnosti 1 zrekonstruovaná budova 

Náklady/zdroj plánované 23.170.000 Kč / IROP 

Opatření Termín: Zodpovědná osoba: žadatel 
Komentář k  plnění: 

4.3.1.1  
Projektová příprava 

6 /2016 – 12/2016 Naplňuje Město Vejprty – 
„IMPULS“ 
 
projekt na vybudování 
komunitního centra nedostal 
podporu vedení města  
z  časových důvodů 
a nedostatečné podpory ASZ 
(odchod LK) nebyl projekt podán 

4.3.1.2  
Realizace výběrového řízení 

1 /2017 – 6 /2017 

4.3.1.3  
Rekonstrukce objektu 

7 /2017 – 3 /2018 

 

Komunikační plán pro oblast prevence 

Opatření v  oblasti prevence měst Klášterec nad Ohří a Vejprty navazují na již existující 

aktivity prevence kriminality a na jejich spolupráci se školami v oblasti primární prevence. 

Opatření také reagují na drogovou problematiku a podporují práci s dětmi a mladými lidmi 

v rámci provozování NZDM, obsahují i práci s rodinou (SAS). Doplňuje tak fungující systém 

o posílený terénní program specializující se na drogovou problematiku. Systém dále doplňuje 

o komplexní poskytování odborného sociálního poradenství specializované na drogovou 

problematiku a o činnost dluhové poradny. Základem úspěchu místních politik sociálního 

začleňování je porozumění široké veřejnosti i dalších cílových skupin realizovaných opatření 

a jejich přínosu pro další rozvoj obcí Klášterec nad Ohří a Vejprt. Cílem takové komunikace je 

vysvětlovat jednotlivé kroky, role a zodpovědnosti různých aktérů veřejnosti, včetně sociálně 

vyloučených obyvatel. Vysvětlovat dále důvody a cíle celého prointegračního procesu, a tím 

předcházet případným obavám nebo mylným očekáváním. Z těchto důvodů je v  oblasti 

prevence představován i komunikační plán, který navrhuje podobu uchopení komunikace 

sociální politiky. 

 

Komunikační plán se v  oblasti prevence, vedle komunikačního plánu společného pro 

všechny tematické oblasti, zaměřuje především na činnost NNO Světla Kadaň z.s., a na 

zefektivnění komunikace bezpečnostních složek (MP) s veřejností (viz následující tabulka). 
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Časový 
harmonogram 

Komunikační 
aktivity 

Cílové 
skupiny 

Klíčové sdělení Formát Zdroje (personální, 
finanční, …) 

2018      

leden-prosinec článek 
v  městském 
periodiku 

široká 
veřejnost 

Průběžné informace 
o činnosti 
bezpečnostních 
složek (MP). 

V  pravidelnýc
h intervalech 
(min. 1 /měs). 

MP poskytne 
podklady pro 
aktuality 
v  periodiku přísl. 
oddělení MěÚ. 

leden-prosinec přednáška široká 
veřejnost 

Informace 
o činnosti NNO 
Světlo z.s. a diskuze 
s  cílovou skupinou. 

Alespoň 1x za 
rok 

Světlo z.s. ve 
spolupráci 
s manažerem SPSZ 
a MSSS zrealizuje 
přednášku na téma 
drogové prevence 
a činnosti NNO.  

leden-prosinec aktualita na 
webové 
stránce 

široká 
veřejnost 

Pozvánka na 
přednášku 
a informace 
o činnosti NNO 
Světlo z.s. Výstup 
z  přednášky 
a informace 
o činnosti NNO 
Světlo z.s. 

Alespoň 2x za 
rok 

Světlo z.s. poskytne 
podklady pro 
zveřejnění 
pozvánky a výstupů 
z  přednášky přísl. 
oddělení MěÚ.  
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Indikátory účinnosti 

VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Dítě/žák 
 219 žáků se SVP v Klášterci nad 

Ohří, 66 žáků ve Vejprtech 

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 

organizace 
3 ZŠ Klášterec nad Ohří, 1 MŠ 

(sloučených 5 subjektů), 1 ZŠ a MŠ 
Vejprty, NNO: RADKA z.s., NADĚJE 

Počet podpořených partnerství 
Počet podpořených partnerství v rámci 
SPSZ 

partnerství 

Koordinační platforma škol, NNO, 
MěÚ a dalších subjektů; 

Koordinační platforma sociálních 
pracovníků 

TRH PRÁCE 

Počet osob, které ke své 
nezaměstnanosti přistupují aktivně 

Počet uchazečů 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 
108 osob z  Klášterce nad Ohří, 56 

osob z Vejprt 

Roční kapacita programů zaměstnanosti 
dostupných pro obyvatele SVL 

Počet účastníků programů 
zaměstnanosti podpořených v rámci 
SPSZ 

účastník 
30 osob z  Klášterce nad Ohří, 40 

osob z Vejprt 

Počet nových pracovních míst 
Počet nových pracovních míst vzniklých 
v rámci SPSZ  

pracovní 
místo 

0  

Počet metodických produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k zaměstnanosti 
v obci/městě a výčet subjektů, které 
podle nich koordinovaně postupují. Za 
3 roky plnění SPSZ  

produkt 1 (SPSZ) 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 

Počet osob ročně, 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 děti apod.). 

osoba/typ 
služby 

Klášterec nad Ohří: 50 osob/terénní 
programy, 13 osob/pracovní 

poradenství, 36 rodin/SAS, 35 
rodin/OSP (drogová problematika), 

10 jednotlivců/OSP (drogová 
problematika), 120 osob/terénní 

programy (drogová problematika), 
50 osob/dluhová poradna 

Vejprty: 400 osob/centrum 
sociálních služeb, 150 

osob/prostupné bydlení, 150 
osob/prostupné zaměstnávání 

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/kont
akt/intervenc
e/lůžko atd. 

Navýšení kapacity služeb 
v  Klášterci nad Ohří: 

TSP: 5 pracovníků 
SAS: 2 pracovníci 
OSP: 3 pracovník 

NZDM: 4 pracovníci 
 

Navýšení kapacity služeb ve 
Vejprtech: 

SAS: 5 pracovníků 
NZDM: 5 pracovníků 

OSP: 1 pracovník 
TSP: 3 pracovníci 
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Počet nových objektů pro integrační 
programy 

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

objekt 1 (Vejprty) 

Počet metodických produktů 

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

produkt 1 (SPSZ) 

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 100 osob/rok 

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 100 osob/rok 

Počet nových bytů pro sociální bydlení 

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

byt 0  

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 (SPSZ) 

1 Koncepce systému sociálního 
bydlení – verze 01 

PREVENCE KRIMINALITY 

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

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

osoba 
50 klientů drogové poradny/rok, 

120 intervencí uživatelům 
návykových látek/rok 

Kapacita preventivních a probačních 
programů 

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

účastníci 
10 abstinujících osob/rok, 35 
rodičů uživatelů návykových 

látek/rok 

Počet metodických produktů 

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

produkt 1 (SPSZ) 
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Implementační část 
 

Procesy řízení, koordinace a evaluace SPSZ 

Po schválení Strategického plánu (verze 1.2.) Radou a Zastupitelstvem města byla zahájena 

IMPLEMENTAČNÍ FÁZE, která byla koordinována na pracovních skupinách, monitorována 

a vyhodnocována v rámci lokálního partnerství.  

Realizace opatření a naplnění cílů SPSZ vyžadovalo intenzivní řízení procesů, koordinaci 

aktivit realizovaných různými subjekty, jejich monitoring a průběžnou i závěrečnou evaluaci, 

která vedla k revizi SPSZ a naplánování aktivit na další období.  

Opatření financovaná v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám jsou 

dále koordinována manažerem KPSVL v rámci pracovní skupiny Projekty a implementace, 

jejími členy budou nadále žadatelé a realizátoři projektů financovaných z operačních 

programů OP Z, OP VVV a IROP. Aktualizovaný přehled čerpání z  těchto operačních 

programů v rámci KP SVL je také součástí tohoto dokumentu. Tato pracovní skupina 

průběžně sleduje a vyhodnocuje naplňování indikátorů účinnosti SPSZ. Monitoring plnění 

naplánovaných opatření může provádět každý člen Lokálního partnerství, konkrétně 

zodpovědný za něj bude v  období komplexní vzdálené podpory manažer sociálního 

začleňování. V průběhu platnosti Strategického plánu může být doplňován a aktualizován. 

Podněty k aktualizaci budou projednány v rámci odpovědných pracovních skupin a dále 

budou schváleny Lokálním partnerstvím. 

Role Agentury byla zaměřena především na oblast projektového poradenství (ve fázi přípravy 

i implementace), na oblast procesního poradenství (nastavení a realizace monitorovacích 

procesů, koordinace partnerských sítí a evaluace) a na oblast supervizní podpory manažerovi 

SPSZ. Agentura současně prováděla i vlastní nezávislý monitoring a evaluaci plnění SPSZ, aby 

tak získala podklady pro nezávislé poradenství při revizi SPSZ a pro jeho hodnocení. V  režimu 

vzdálené podpory se role Agentury omezí na předem definované oblasti. 

Revidovaný plán (verze 1.3.) se předloží ke schválení Radě a Zastupitelstvu obou měst. Tuto 

fázi má již plně na starosti manažer Strategického plánu, který dostává potřebnou pomoc od 

Agentury v rámci tzv. vzdálené podpory.  
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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  

 

 

Role manažera SPSZ 

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

roli v  lokalitě; 

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

v organizaci lokálního partnerství a implementace strategického plánu sociálního 

začleňování (dále SPSZ); 

- v době přípravy plánu připravuje podklady pro jednání PSPI, monitoruje přípravu 
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plánu, účastní se jednání PS, připomínkuje plán, je styčnou osobou města pro jednání 

s ASZ, připravuje materiály do orgánů obcí, informuje obec o všech stránkách práce 

ASZ, svolává a připravuje operativní schůzky s různými pracovníky obcí, 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; 

 

Role pracovní skupiny „Projekty a implementace“ 

- je zřízena obcí nebo plénem lokálního partnerství; 

- je 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 
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před předložením plénu LP; 

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

synergické; 

- monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů KPSVL (vytváří harmonogram příprav 

projektů v souladu s harmonogramem konzultací s Řídícími orgány, koordinuje 

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

zajišťuje sdílení dobrých praxí mezi žadateli; 

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

plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, plnění indikátorů, čerpání 

alokace stanovené v SPSZ pro jednotlivé operační programy, průběh administrace 

projektů – např. včasné předkládání monitorovacích zpráv atd.); 

- vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování; 

- doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování 

cílů SPSZ; 

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

a vytvoření návazné alokace KPSVL; 

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

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

v oblasti revize SPSZ a přípravy další fáze KPSVL; 

 

Role lokálního partnerství 

- lokální partnerství koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze sociálně 

vyloučených obyvatel v lokalitě své působnosti; 

- lokální partnerství připravuje lokální koncepce v oblasti inkluze sociálně vyloučených 

obyvatel v  lokalitě; 

- rozhodnutí Lokálního partnerství nejsou pro jednotlivé subjekty právně závazná; 

- hlavním manažerem Lokálního partnerství je lokální konzultant Odboru pro sociální 

začleňování; jeho zástupcem je manažer KPSVL za obec; členem Lokálního partnerství 

jsou zástupci subjektů, které byly přizvány 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 svolává jeho manažer, program jednání navrhuje 

manažer Lokálního partnerství ve spolupráci s jeho členy. Jednání Lokálního 

partnerství vede jeho manažer, příp. zástupce manažera; 

- jmenovaní členové Lokálního partnerství 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; 



81 
 

 

- v rámci Lokálního partnerství jsou vytvářené pracovní skupiny zaměřené na specifická 

témata, definovaná v průběhu činnosti lokálního partnerství; 

 

Role obyvatel SVL 

- Obyvatelé SVL mají možnost se účastnit seminářů a prezentací LP na akcích pro 

veřejnost, informovat se prostřednictvím místních periodik a webových stánek ASZ 

a účastnit se zastupitelstva obce. 

Obecná analýza rizik 

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Slabá úroveň projektů, 
nízká kapacita partnerů 
realizovat naplánovaná 
opatření 

Nízká Velká Průběžně před 
podáním 
projektů 

Projektové poradenství 
ASZ, příprava partnerů 
formou školení 

Nedosahování vytčených 
indikátorů 

Nízká Velká Pravidelně na 
poradách a PSPI 

Včasný a průběžný 
monitoring realizace na 
PSPI 

Problémy v  administraci 
projektů 

Nízká Velká Pravidelně na 
poradách a PSPI 

Projektové poradenství 
ASZ, podpora manažera 
KPSVL 
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Přehled plánovaných alokací a čerpání v  Koordinovaném přístupu 

k  sociálně vyloučeným lokalitám z  ESI fondů 
 

Plánovaná alokace celkem za Klášterec nad Ohří a Vejprty 

 

Fond 
Operační 
program 

Prioritní osa 
Investiční 
priorita 

Specifický cíl Alokace 
Operační program 

celkem 

ESF OPZ 2  2.1  2.1.1  58.493.500 Kč 58.493.500 Kč 

   2.1.2  0 Kč 0 Kč 

ESF OP VVV 3  3.3  3.3.1  42.232.500 Kč 42.232.500 Kč 

EFRR IROP 2  9A 2.1  46.170.000 Kč 46.170.000 Kč 

  9C 2.2  0 Kč 0 Kč 

  10 2.4  0 Kč 0 Kč 

KPSVL celkem:  146.896.000 Kč 

 

Čerpání z operačního programu Zaměstnanost (Prioritní osa 1 , Investiční priorita 2.1 ) 

 
SPSZ 

Operační program  
Alokace (Kč) 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Specifický cíl 

Klášterec nad Ohří 

2  2.1  2.1.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

2.722.750 

 

4  4.1  4.1.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

3.365.850 

 

4  4.3  4.3.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

6.991.538,75 

4  4.3  4.3.2    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

4  4.4  4.4.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

8.292.700 

4  4.5  4.5.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

Vejprty 

1  1.1  1.1.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce 

5.915.762,50 

2  2.1  2.1.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce 
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4  4.1  4.1.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce 

15.817.201,20 

 

4  4.2. 4.2.1    2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce 

  1.674.080 

 OPZ celkem: 44.779.882,45 Kč 

 

Plánovaná alokace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3 ) 

 
SPSZ 

Operační program  
Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Investiční priorita 

Klášterec nad Ohří 

3  3.2  3.2.2    3.3 Socio-ekonomická integrace 
marginalizovaných skupin, jako 
jsou Romové 

25.071.000 

3  3.2  3.2.3    3.3 Socio-ekonomická integrace 
marginalizovaných skupin, jako 
jsou Romové 

1.912.500 

3  3.3  3.3.1    3.3 Socio-ekonomická integrace 
marginalizovaných skupin, jako 
jsou Romové 

1.850.000 

Vejprty 

3  3.1  3.1.1    3.3 Socio-ekonomická integrace 
marginalizovaných skupin, jako 
jsou Romové 

13.399.000 

 

 OPVVV celkem: 42.232.500 Kč 

 

Plánovaná alokace z Integrovaného regionálního operačního programu (Prioritní osa 2 ) 

 
 

SPSZ 
Operační program  

Alokace 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Investiční priorita 

1 1.2 1.2.1   9 A: Investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k celostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, podporou sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu 
k sociálním, kulturním a rekreačním 
službám a přechodem od 
institucionálních ke komunitním službám 

8.000.000 
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4  4.3  4.3.1    9 A: Investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k celostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, podporou sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu 
k sociálním, kulturním a rekreačním 
službám a přechodem od 
institucionálních ke komunitním službám  

23.170.000 

Vejprty 

1 1.1 1.1.1  1.1.1.3 9 A: Investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k celostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, podporou sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu 
k sociálním, kulturním a rekreačním 
službám a přechodem od 
institucionálních ke komunitním službám 

15.000.000 

 

 IROP celkem: 46.170.000 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 
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Vyjádření Agentury pro sociální začleňování 

 

k revizi Strategického plánu sociálního začleňování 

Měst Klášterec nad Ohří a Vejprty pro období 2016-2018 

(schválené dne 22. 2. 2018 a 28. 2. 2018) 

Kritérium Komentář 

Forma zpracování změn ve strategickém 
plánu 

Změny jsou vyznačeny v tabulce na str. 2. 
Uvedená tabulka je doplněna o krátký 
komentář shrnující změny oproti předchozí 
verzi SPSZ. 

Vliv definovaných změn na dopady 
strategického plánu a způsobilost pro 
čerpání dotací v rámci Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

Při revizi došlo k  doplnění nových strategií 
intervencí zohledňující hlediska kvalitativní 
analýzy příčin a dopadů problémů, analýz 
rizik a stakeholderů. Součástí revidovaného 
SPSZ je dále Místní komunikační plán a Plán 
vzdálené podpory, který stanovuje oblasti 
spolupráce s  ASZ a cíle, kterých má být 
dosaženo v  následujícím období.  
Změnami došlo k navýšení celkové alokace. 
Změny byly projednány s Lokálním 
partnerstvím Klášterec nad Ohří a Vejprty.  

 

 

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování 

Příjmení, jméno: 

Funkce: 

Podpis: 
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