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Úvodní část 

1. Historie obce 
 

V 19. století probíhal v Obrnicích a širším okolí rozvoj průmyslu a s ním související nárůst 

obyvatelstva. U Obrnic vznikaly cihelny, které zaměstnávaly velký počet přistěhovalých 

dělníků. Vzniklo zde také velké železniční nádraží. Zásadním milníkem pro obec Obrnice byl 

poválečný odsun Němců, při kterém byla vysídlena velká část původního obyvatelstva. V 

poválečných letech do obce a především do blízkého Mostu začali přicházet v rámci 

organizované migrace za prací Romové ze Slovenska, v průběhu let začaly být z Mostu a 

dalších vesnic zaniklých při těžbě Romové sestěhováváni do Obrnic. V 80. letech pak přišly do 

obce další rodiny ze Slovenska a z vnitrozemí ČR. V 90. letech nastal útlum těžebního 

průmyslu a jeho následná restrukturalizace a s tím související hromadné propouštění 

pracovníků. Vzhledem ke své nízké kvalifikaci i diskriminaci na trhu práce patřili romští 

obyvatelé obou sídlišť mezi první, jenž nezaměstnanost postihla. V této době zároveň byla 

omezena též v minulosti vybudovaná občanská vybavenost obce.  

V roce 1960 byly v Českých Zlatníkách a Chanově zrušeny místní národní výbory a obě vsi se 

staly osadami Obrnic. V roce 1969 zahájily v Obrnicích provoz Severočeské keramické 

závody, nyní závod podniku Keramost, které zde těží a zpracovávají bentonit. Obrnice byly 

plánovány jako středisková obec, což se projevilo v rozsáhlé výstavbě. V roce 1972 byla 

dokončena nová budova základní školy a o rok později začala výstavba panelového sídliště, 

zejména pro pracovníky okolních závodů. S ním se postupně budovaly mateřská škola, jesle, 

obchodní středisko Zlatník, zdravotní středisko, kino a restaurace. Tato výstavba zásadně 

změnila ráz obce. Původní vesnická zástavba byla zčásti vybourána a nahrazena novými 

panelovými objekty. V roce 1977 vznikla v Obrnicích také obalovna na výrobu 

asfaltobetonové směsi pro povrch vozovek. Útlum a následná restrukturalizace těžebního 

průmyslu, které v regionu proběhly v průběhu 90. let, měly značné sociální dopady i na život 

v obci Obrnice.  

Velký vliv na strukturální změnu skladby obyvatel měla i privatizace bytového fondu, kterou 

realizovala nejen obec Obrnice, ale i další významní vlastníci bytů. Velký počet bytů a 

bytových domů přešel do vlastnictví soukromých osob, čímž byl zahájen v obci aktivní trh s 

velmi levnými byty. Tyto byty vzhledem k nízkým cenám se staly zajímavým artiklem 

především pro realitní kanceláře, které zprostředkovávají prodej levných bytů 

nízkopříjmovým sociálně vyloučeným skupinám obyvatel. Vedení obce si uvědomuje 

závažnost situace a snaží se přistupovat k řešení výše uvedených jevů především cestou 

prevence. 
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2. Popis lokality 
 

Obrnice se nachází v Ústeckém kraji. Obec leží asi 3,5 km východně od města Mostu. Spojení 

s Mostem zajišťují autobusové linky MHD.  

Obec měla k 1. 1. 2017 celkem 2171 obyvatel. Dlouhodobým trendem je postupný úbytek 

obyvatel. Z hlediska skladby obyvatelstva a charakteru bydlení je rozdělena na dvě 

geografická území. První se nachází mimo centrum a tato část obce je obydlena výhradně 

udržovanými rodinnými domky. Za druhou část lze považovat centrum a tzv. Malé a Velké 

sídliště na jižním a východním okraji Obrnic, kde převážnou většinu obyvatel tvoří sociálně 

vyloučení obyvatelé. Dvě sídlištní sociálně vyloučené lokality jsou od sebe odděleny 

objektem základní školy, mateřské školy a služebnou Policie ČR. Obě panelová sídliště tvoří s 

původní zástavbou rodinných domů funkční celek.  Obytnou zástavbu Malého a Velkého 

sídliště tvoří 22 panelových domů o 3 – 7 podlažích, v nichž se nachází 589 bytů. Panelové 

domy byly vystavěny převážně v 70. letech dvacátého století. Bytový fond vlastní z převážné 

části společenství vlastníků jednotek, dále pak dva soukromí vlastníci a obec.  

Sídliště vykazují všechny průvodní jevy sociálně vyloučených lokalit, jakými jsou zvýšená 

kriminalita, chudoba, vysoká zadluženost obyvatel, nízká úroveň vzdělanosti, vysoká míra 

nezaměstnanosti a různé druhy závislostí. Navzdory zmíněnému je ale sociální situace v obci 

stabilizovaná. Jako pozitivní a zklidňující činitel k tomu přispívají především realizovaná 

opatření v oblasti sociálního začleňování. 
 

V obci funguje mateřská a základní škola. Na střední školy musejí studenti dojíždět, například 

do nedalekého Mostu. V obci dále působí příspěvková organizace Obrnické centrum 

sociálních služeb (OCSS), která má 4 registrované sociální služby – odborné sociální 

poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. Všechny tyto služby jsou buď přímo na sídlišti, nebo v jeho těsné 

blízkosti. Sociální služby jsou v obci vnímány veřejností jako velmi prospěšné.  
 

V oblasti prevence působí kromě OCSS rovněž asistenti prevence kriminality, domovník, 

Policie ČR a Městská police Most. Preventivní a volnočasové aktivity doplňují aktivity obce, 

škol a neziskových organizací, např. ICVA, Duhovka, TJ SOKOL, Sbor dobrovolných hasičů, aj., 

které se snaží nabídnout možnosti k nepatologickému trávení volného času. 
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Umístění sociálně vyloučených lokalit v obci 

 

 

 

3. Popis lokálních partnerů  

Obec Obrnice 

V obci je dostatečná občanská vybavenost – Základní škola, Mateřská škola, Pošta, Služebna 

Policie ČR, Sportovní hala s ubytovnou a sportoviště jak pro děti, tak i pro dospělé (fotbal, 

tenis, volejbal, minigolf). Je zde i dostatečná síť maloobchodů potravin, masa, uzenin a 

textilu. Jsou zde provozována tři pohostinská zařízení a jeden hotel. Dopravní obslužnost je 

na velmi vysoké úrovni. Do obce zajíždí místní autobusová doprava z Mostu, v obci je vlakové 

nádraží a rovněž obcí projíždí vnitrostátní autobusová doprava. V obci jsou pořádány akce 

pro děti a mládež – klubová činnost, taneční kroužek, kroužek ručních prací, dramatický 

kroužek, promítání filmů, pořádají se tam plesy a divadelní představení, soutěže dětí ve 

zpěvu a recitaci, společenské zábavy, oslavy dne seniorů, dětský maškarní bál, a celá řada 

dalších aktivit.  

 

Obrnické centrum sociálních služeb 

OCSS je příspěvková organizace založena v roce 2012. Účelem zřízení organizace je 

zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů 

v oblasti sociálních služeb: 

 Terénní programy 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Odborné sociální poradenství 

http://www.ocss.cz/index.php?id=terenni-programy
http://www.ocss.cz/index.php?id=nizkoprahove-zaizeni
http://www.ocss.cz/index.php?id=socialn-aktivizani-sluby
http://www.ocss.cz/index.php?id=odborne-socialni-poradenstvi
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Služby jsou určené pro obyvatele Obrnic, Českých Zlatníků a starého Chanova. Kromě 

sociálních služeb nabízí OCSS každý měsíc nepřeberné množství volnočasových aktivit, 

přednášek, dílen, výletů a mnoha dalších akcí, které jsou veřejnosti nabízeny prostřednictvím 

zpravodaje Maják, který OCSS vydává. S ohledem na problematickou věkovou skupinu dětí a 

mládeže stojí za podrobnější zmínku především NZDM Vulkán, které má v obci 

nezastupitelnou roli. 

 

 NZDM Vulkán  

V NZDM mohou trávit bezpečně svůj čas starší děti ve věku 15 – 26 let. NZDM disponuje 

širokou otevírací dobou, dospívající často využívají možnost pobytu v počítačové učebně 

nebo další podporu od pracovníků, která se často týká problematiky související se školou 

(doučování, pomoc se školní přípravou atd.). Jelikož se často jedná o náročnější problematiku 

z hlediska výuky (například o pomoc žádají i studenti gymnázia), dospívající oceňují, že s nimi 

personál zvládá „držet tempo“ a dokáže poradit i v náročnějších studijních disciplínách. 

Personál pomáhá dospívající provázet i po ukončení střední školy (ať již úspěšné nebo 

neúspěšné), kdy je k dispozici v oblasti hledání práce a kariérového poradenství. Několik 

klientů se na základě podpory ze strany NZDM uplatnilo na volném pracovním trhu, jiní mají 

zkušenosti s absolvováním pracovních pohovorů.  

NZDM je schopné oslovit široké spektrum klientů z různého sociálního prostředí, což je 

rozhodně i do budoucna velká devíza obce. Lidé v obci jsou dobře obeznámeni s existencí 

zařízení, které je velmi důležité i pro nově příchozí, pro které účast na aktivitách funguje jako 

výrazný integrační prvek směrem do obce.  

V roce 2017 zde proběhlo celkem 3 153 kontaktů a intervencí, 12 přednášek, 50 akcí pro 

uživatele, 4 celodenní výlety. Pracovníci NZDM jsou úspěšní v přípravě a motivaci uživatelů 

ke studiu a zaměstnání. V roce 2017 složili tři uživatelé maturitní zkoušku, jeden získal výuční 

list, dva nastoupili na VŠ, tři na SŠ, pět na učiliště. Práci si našlo 18 uživatelů.  

 

Základní škola  

Jedná se o základní školu s 1. – 9. ročníkem, součástí školy je školní družina. Zřizovatelem 
školy je obec Obrnice, škola hospodaří jako příspěvková organizace. Budova školy prošla 
v letech 2012/2013 celkovou rekonstrukcí a má stejně jako v době svého vzniku v roce 1972 
třináct tříd.  K dispozici je 23 učeben, z toho 3 odborné. Škola je velmi aktivní v procesu 
sociálního začleňování.  
Škola nabízí: 

 volitelné a nepovinné předměty (německý jazyk, informatika, technické práce, 
domácnost, sborový zpěv) 

 zájmové kroužky (informatika, angličtina pro 1.ročník, hra na kytaru, „Žabičky“ 
taneční kroužek, „Šikovné ruce“, výtvarný, školní časopis, sportovní hry) 

 pobyt ve školní družině (ranní provoz od 6:00 hodin, odpolední do 16:00 hodin) 

 stravování ve školní jídelně 

 školní žákovskou radu (spolupráce žáků s vedením školy) 
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Nedílnou součástí školy je školní knihovna, jež je koncipovaná jako informační centrum. Jsou 
zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde přístup na internet. Celé vybavení knihovny 
směřuje k tomu, aby si zde každý mohl informaci vyhledat a na místě i zpracovat. Je zde asi 
6400 knih, prostor je místem k besedám a k výstavám. 
Základní škola je spádovou oblastí pro děti z okolních obcí Želenice, Patokryje a Korozluky. 

Má kapacitu 350 žáků, většina z nich jsou místí. Fakt, že je škola přímo v místě bydliště, je 

považován za pozitivní. Obecně v terénu převládá pozitivní hodnocení školy, chváleny jsou 

možnosti doučování nebo poskytování volnočasových aktivit. Škola je otevřená možnostem 

změn a práci na prohloubení inkluzivního vzdělávání.  

Podle zástupců školy chodí na třídní schůzky odhadem 50 procent rodičů a to zejména těch, 

kteří mají ke škole a vzdělávání kladný vztah. Rodiče méně zdatných žáků, s kázeňskými 

problémy chodí méně. Tato situace má vliv na možnost komunikace školy s rodiči žáků, což 

znesnadňuje zejména předávání informací rodičům, či zpětnou vazbu ze strany rodičů k 

aktivitám školy a situaci daného žáka. Škola se nepřítomnost rodičů ve škole snaží 

kompenzovat a komunikuje s rodiči telefonicky nebo písemně, nebo prostřednictvím 

asistenta pedagoga. Pedagogové nabízí i konzultační hodiny pro rodiče nebo možnost 

domluvení si individuální konzultace, což ovšem rodiče často nevyužívají.  

Významným problémem je fluktuace žáků po školách v ČR i zahraničí. Někteří cestují jen do 

Mostu, ale někteří se například po letech vrátí z Anglie, kde se nenaučili číst ani psát, 

neovládají dobře žádný jazyk. V jednom školním roce se může jednat i o desítky žáků. Změny 

v počtu dětí a nestabilita počtu žáků ve třídě je náročná nejenom pro děti samotné, kterým 

se mění klima třídy, ale také pro vyučující, kteří se musí s fluktuací potýkat.  

Záškoláctví je viděno jako nejčastější příčina špatného prospěchu. Záškoláctvím často začíná 

konec docházky na střední školu. Pokud se záškoláctví děje v ZŠ Obrnice, často situaci řeší 

asistent pedagoga s danou rodinou, případně se do dění zapojují sociální služby, které na 

daném případu spolupracují. Spolupráce v této oblasti probíhá dobře, ulehčuje ji blízkost 

mezi bydlištěm dítěte, školou a sociálními službami, které jsou nedaleko od sebe. Situace je 

komplikovanější u dětí, které nechodí na základní školu do Obrnic – v těchto případech není 

možná okamžitá mobilizace institucí. 

Učitelé se také věnují výběru povolání svých žáků, téma se diskutuje v rámci několika 

předmětů. Učitelé se snaží situaci s žákem individuálně konzultovat. Škola pravidelně pořádá 

exkurze na některé střední školy a děti dostávají katalog s nabídkou středních škol.  

 

Mateřská škola  

Mateřská škola je jediným předškolním zařízením obce. Do provozu byla uvedena 5.července 

1976 jako spojené zařízení Mateřská škola a jesle. V roce 1991 byla část jeslí zrušena. 

Dosažitelnost je zajištěna místní hromadnou dopravou. Školka je postavena ve středu obce v 

zástavbě rodinných domků i panelových domů, stranou silného dopravního ruchu. Blízkost 

volné přírody poskytuje možnost pestrého zaměření vycházek. V jejím bezprostředním 

sousedství je místní základní škola. 
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Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti potřeb dětí či 

aktuálně změněné potřeby. Mateřská škola je v provozu denně od 6 do 16 hodin. 

Všechny paní učitelky mají odborné vzdělání doplněné dalším pedagogickým vzděláváním, 

dvě paní učitelky jsou kvalifikovanými logopedickými asistentkami, ředitelka MŠ a další paní 

učitelka má vysokoškolské pedagogické vzdělání rozšířené o speciální pedagogiku. Do 

mateřské školy jsou přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti mimořádně 

nadané, práce s dětmi probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů. Školka nabízí tři věkově 

smíšené třídy, celkem pro 75 dětí. Funguje zde vstřícná spolupráce se základní školou i 

Obrnickým centrem sociálních služeb. Školka je využívána v dostatečném počtu dětí. Děti 

také není nutné odmítat, místo je ro všechny uchazeče.  

Velké procento dětí bohužel neabsolvuje předškolní výuku, což zavdává prvním 

nerovnostem. U dětí se projevuje horší komunikace, špatná výslovnost, špatné držení tužky, 

neznalost barev, geometrických tvarů, špatná slovní zásoba, horší sociální kontakt s 

vrstevníky a učiteli. Mnohdy děti, které neprošly MŠ, nereagují na pokyny učitele, mají potíže 

s kázní. Jedná se často o děti, které do Obrnic přišli v nedávné době. Tyto děti často 

nenavštěvovaly školku z finančních důvodů. Situace se zlepšila po rozhodnutí zástupců obce 

osvobodit školku od nutnosti placení měsíčních poplatků. Tento krok přinesl více pozitiv na 

několika úrovních. Zejména byl snížen práh vstupu do školky hned několika desítkám dětí ze 

sociálně slabých rodin. Dále ulehčil administrativním nárokům školky a celkově tento krok 

může napomoci možnosti zlepšení zvládání učiva na základních školách a tímto ovlivnit celou 

vzdělávací trajektorii. Kromě toho, že děti školku vynechávají z finančních důvodů, se zde 

objevují i další specifika. Jedná se o neochotu rodičů dávat děti do školky z důvodu náročně 

prožívané separace, což je problém zejména matek, které nechodí do práce.  

 

Komunitní centrum Duhovka 

Komunitní centra Duhovka nabízí od roku 2007 prostor pro trávení volného času pro 

předškolní i školní děti a mládež. Děti Duhovku navštěvují pravidelně. Jedná se o klubové, 

volnočasové aktivity, ne o ekvivalentní alternativu mateřské školky. Činnosti jsou rozděleny 

do několika dílen (výtvarná, hudební, pohybová a další). 

V Duhovce dětem pomáhají se školní přípravou, probíhají zde manuální, pohybové a další 

volnočasové aktivity. Duhovka pořádá aktivity i během víkendu, které jsou dětmi 

vyhledávány (např. účasti na tanečních soutěžích v regionu apod.). Duhovka nabízí 

kontinuální podporu dětem od útlého věku až po dovršení povinné školní docházky. Mnoho 

dětí navštěvuje Duhovku i několik let.  
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4. Spolupráce obce Obrnice a Agentury pro sociální začleňování 
 

Komplikovaná historie regionu a města, popsaná výše, společně s hlubšími strukturálními 
problémy vedly, podobně jako v dalších oblastech nejen Ústeckého kraje, k problému 
sociálního vyloučení. Obec Obrnice se od roku 2010 ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování začala aktivně podílet na řešení problematiky v sociálně vyloučených lokalitách.  

Důvodem k navázání spolupráce města Obrnice a Agentury byla na jedné straně alarmující 
situace sociálního vyloučení, kterou charakterizuje zejména vysoká zadluženost obyvatel a 
lichva, vysoká nezaměstnanost, velmi špatným stav domů a bytů ve vyloučené lokalitě atd. 
Na druhé straně převzala v roce 2010 (tedy ve stejném roce, kdy obec zahájila spolupráci s 
Agenturou) vedení Obrnic nová starostka, která podstatnou část svého úsilí a finančních 
prostředků investovala do oblasti sociálních a integračních politik.  

Hlavní motivací pro navázání spolupráce s Agenturou bylo ze strany Obrnic zejména získat 
podporu při nastavení lokálního partnerství a v procesu plánování, dále získat metodickou 
podporu v projektových žádostech a získat od Agentury příklady dobré praxe a přenos 
zkušeností. 

Již od počátku byla spolupráce s Agenturou i mezi aktéry v Obrnicích nastavena velmi 
pozitivně. Nové vedení vneslo do sociální politiky nový přístup a Agentura poté přispěla 
novými možnostmi, které město mohlo v rámci integračních opatření využívat. Lokální 
partnerství (dále LP) bylo ke spolupráci velmi motivované. LP se scházelo pravidelně a velmi 
často. Ze začátku se řešil hlavně strategický plán a projekty, které tvořily jeho stěžejní část. 

Strategický plán sociálního začleňování obce Obrnice na roky 2011 až 2013 obsahoval pět 
základních oblastí, kterými obec řešila sociální vyloučení v obci. Byly jimi zaměstnanost, 
bydlení, vzdělávání společně s problematikou volnočasových aktivit, bezpečnost a nastavení 
správy obce směrem k inkluzivním opatřením. 

S příchodem Agentury a ustavením LP byla na městském úřadě dosazena do nové funkce 
také projektová manažerka (z iniciativy města), která zároveň plnila funkci koordinátorky 
inkluze. Tato funkce se v praxi velmi osvědčila a pomohla Obrnicím nejen se získáním 
několika klíčových projektů, ale celkově přispívala k pozitivnímu naplňování integrační 
politiky. 

Ke všeobecně pozitivním výsledkům, které se podařilo v Obrnicích se změnou vedení obce a 
za spolupráce s ASZ zaznamenat, přispělo velkou měrou pozitivní naladění obce při realizaci 
opatření v oblasti sociálního začleňování. Soulad mezi očekáváními a cíli u politické i 
úřednické reprezentace obce a velmi dobře nastavená komunikace nejen mezi obcí a 
Agenturou, ale také mezi jednotlivými členy LP vedlo k závěru, že Obrnice jsou obcí, která je 
připravena mnohá integrační opatření realizovat i samostatně. V červnu roku 2013 Agentura 
opustila obec Obrnice a spolupráce probíhala v tzv. režimu vzdálené podpory. V této době 
obec využívala aktualizovaný Strategický plán sociálního začleňování pro roky 2013 až 2015. 
Jednalo se o aktualizovanou podobu předchozího SPSZ, který reagoval na problémy 
v podobných oblastech (bydlení, zaměstnanost, vzdělávání a bezpečnost). 

I v režimu tzv. vzdálené podpory probíhala intenzivní komunikace mezi obcí a pracovníky 
Agentury. Snaha obce prohlubovat nastavená opatření v oblasti integrace a zavádět další 
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podpůrná opatření vedla v roce 2016 k navázání další spolupráce s Agenturou na bázi tzv. 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Činnost jednotlivých aktérů byla i 
nadále aktivní a intenzivní. 

 
 

4.1 Strategické plány sociálního začleňování 
 

Strategické plány sociálního začleňování jsou stěžejní dokumenty obce Obrnice a Agentury, 

které popisují jednotlivé fáze spolupráce. První plán byl vytvořen na roky 2011 – 2013, poté v 

polovině roku 2013 vyhodnocen a aktualizován na roky 2013 – 2015. V prosinci 2014 došlo k 

vyhodnocení předchozího plánu a v červnu 2015 byl schválen další aktualizovaný dokument 

na roky 2015 – 2018. 

 

4.1.1 Strategický plán sociálního začleňování obec Obrnice 2011 – 2013 

Obecný cíl obce a tehdy nově vznikajícího LP byl všeobecný rozvoj obce vedoucí k vnímání 
Obrnic jako „dobré adresy“ založený na třech prioritních bodech: Posilování občanského 
soužití a stabilizace obyvatelstva, funkční systém spolupracujících organizací a koordinace a 
vznik sociálních služeb v obci. Rovněž bylo na počátku spolupráce nutné nastavit správu obce 
způsobem, který bude vhodný k přijímání inkluzivních politik, například zřízení pracovní 
pozice koordinátora inkluzivních politik při městském úřadě. 

 

 

 

 

Událost Období 

Začátek spolupráce obce Obrnice a ASZ; podepsání 
memoranda o spolupráci mezi obcí Obrnice a ASZ 

3/2010 

Ustavení Lokálního partnerství 6/2010 

ASZ opouští Obrnice 6/2013 

Počátek režimu vzdálené podpory 10/2014 

Ukončení režimu vzdálené podpory 8/2015 

Počátek koordinovaného přístupu, oficiální spolupráce a 
individuální konzultace s ASZ 

1/2016 

Plán vzdálené podpory, exit strategie 6/2018 



  
 

11 
 

Konkrétní opatření: 

Vedení a správa obce 

 Zlepšení komunikace obce: rozšíření internetových stránek obce, vytvoření obecního 
zpravodaje, vznik pozice PR manažera apod.  

 Vznik funkce koordinátora inkluzivní politiky 

 Obec se zavázala k aktivní tvorbě podmínek k rozvoji neziskového sektoru 

Zaměstnanost 

 Založení sociální firmy – technické služby obce 

 Realizace veřejně prospěšných prací 

 Vytvoření sběrného dvora a souvisejících pracovních míst 

 Zachování střediska Help Desk, jehož hlavním cílem je pomoc nezaměstnaným v jejich 
orientaci na trhu práce 

 Navázání spolupráce mezi obcí a zaměstnavateli, kteří zaměstnávají 
nízkokvalifikované osoby 

Bydlení 

 Vytvoření systému prostupného bydlení 

 Aktualizace dokumentu Strategie nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví obce 
Obrnice1 a jeho doplnění o další nástroje na řešení bytové problematiky 

 Semináře a workshopy vedoucí ke zvýšení kompetencí cílové skupiny k řádnému 
užívání bytových jednotek 

Vzdělávání, výchova, volný čas 

 Zlepšení image základní školy v Obrnicích a její atraktivity – např. práce na lepší 
prezentaci úspěchů žáků, vytvoření specializovaných tříd, rozšíření nabídky školy o 
umělecké aktivity apod. 

 Vznik rodinného centra Olivín a s tím spojené založení předškolního klubu Modrásek 
sídlícího tamtéž 

 Vytvoření užší spolupráce mezi mateřskou školou, obcí a dalšími organizacemi 

 Vznik kariérního poradenství pro základní školy 

 Lepší informování veřejnosti v Obrnicích o problematice sociálního vyloučení a 
kulturních rozmanitostech pomocí seminářů a besed 

 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Bezpečnost 

 Zkušební zavedení asistenční hlídkové služby prevence kriminality 

 Součástí SPSZ je i strategie pro omezení distribuce drog a harmonogramu kontrol 
heren v obci a posílení preventivní i represivní činnosti v oblasti drogové závislosti, 
vandalismu a drobné kriminality. 
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4.1.2 Strategický plán sociálního začleňování obec Obrnice 2013 – 2015 

Jedná se o dokument vycházející z revize předchozího Strategického plánu sociálního 
začleňování v obci Obrnice vytvořeného na období od roku 2011 do roku 2013. Revize 
proběhla k 31. 5. 2013. 

 

Konkrétní opatření: 

Vedení a správa obce 

Práce na nesplněných úkolech z předchozího období v oblasti PR obce (vznik obecního 
zpravodaje, tisk většího množství školního zpravodaje a pravidelná aktualizace webových 
stránek školy). 

 Posílení spolupráce mezi obcí, úřadem práce, OSPOD a neziskovými organizacemi 

 Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb a zavedení nových sociálních služeb 
v obci (služby zařizuje Obrnické centrum sociálních služeb) 

 „Spolu v ulicích“ (terénní programy, pracovní a finanční poradenství) 

 Rodinné centrum „Olivín“ (sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní i 
ambulantní forma) 

 Nízkoprahový klub „Vulkán“ (nízkoprahové zařízení klub pro děti a mládež) a program 
„Sportem k integraci“ realizovaný v posilovně a na hřišti 

Vzdělávání 

 Pro období 2013 - 2015 určilo Lokální partnerství pro oblast vzdělávání pokračovat v 
průběžně plněných cílech a prohloubení aktivit zejména v oblasti předškolní přípravy, 
kariérního poradenství, doučování dětí a organizaci mimoškolních aktivit 

 Prohlubování spolupráce mezi základní školou, mateřskou školou, OCSS a o. s. 
Duhovka 

Bezpečnost 

 Práce na prohloubení spolupráce s Policií ČR 

 Pokračování v nastartovaných krocích z předchozího SPSZ 

Bydlení 

 Předchozí SPSZ usiloval o zavedení tzv. prostupného bydlení v Obrnicích. Po mnoha 
jednáních LP a s experty z ASZ bylo rozhodnuto, že tento systém v obci zaveden 
nebude. Až po vzniku a registraci nových sociálních služeb bude zahájeno jednání 
mezi poskytovatelem služeb (OCSS) a vlastníky bytového fondu o možnostech 
zavádění jiné formy bydlení provázaného se sociální službou – např. tréninkového 
bydlení 

 Zavedení funkce domovníka 

 

 



  
 

13 
 

Zaměstnanost 

 V obci vznikne a bude provozován sběrný dvůr 
 

4.1.3 Strategický plán sociálního začleňování Obrnice 2015 – 2018 

Cíle plánu pro roky 2015 - 2018 řeší koncepčně všechny problematické oblasti v obci. Týkají 
se oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, volného času a rodiny a prevence sociálně 
patologických jevů. 

Konkrétní plánovaná opatření:  

Bydlení 

 Do roku 2018 vznikne v obci 16 bytů v rámci sociálního bydlení 

 Do konce roku 2018 dojde k vyřešení problematiky s poskytováním a cenou tepla 

 Navýšení počtu domovníků a rozšíření této služby i do neobecních domů; pracovní 
pozice domovníků byla úspěšně vyzkoušena v pilotním provozu v rámci předchozího 
SPSZ 2013 – 2015 

 Alespoň 1x za rok nebo dle potřeby jsou pořádány domovní schůze v obecních 
domech 

 Nastavení spolupráce a komunikace se soukromými vlastníky bytů, mapovat situaci a 
vytvořit efektivní informační systém 

Zaměstnanost 

 Obec pilotně využije podmínku společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek, kdy 10% zaměstnanců firmy musí být z řad dlouhodobě nezaměstnaných, a 
poté se rozhodne o jejím začlenění či nezačlenění do Zásad zadávání veřejných 
zakázek. 

 Minimálně 40 osob ročně je připraveno na pracovní trh prostřednictvím dotovaných 
forem zaměstnání (veřejná služba, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa) 

 34 osob bude do roku 2018 připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství 

 Budou pořádány rekvalifikační kurzy prostřednictvím sociálních služeb a úřadu práce 

 Od roku 2016 pokračuje spolupráce s místními firmami, které poskytují pracovní 
místa osobám dlouhodobě nezaměstnaným 

 Do konce roku 2017 budou zřízeny Technické služby obce 

Vzdělávání 

 Zajištění programů rané a včasné péče pro 80% dětí ze SVL 

 60% z nám známých dětí z lokalit Velké a Malé sídliště projde ročně alespoň jeden rok 
trvající předškolní přípravou 

 Učitelé na MŠ i ZŠ mají adekvátní servis pro práci s dětmi ze sociálně vyloučených 
lokalit; asistenti pedagogů budou působit v MŠ a ZŠ 

 MŠ bude spolupracovat s dětským logopedem; v obci bude působit dětský psycholog 

 Zajištění dobrého technického stavu budov MŠ a ZŠ; oprava a rekonstrukce budov 

 Pokračování v podpoře studentů ze SVL na středních školách 
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Bezpečnost 

 Udržení stávajících činností 

 Pokračování v navyšování tzv. domovníků 

 Prezentace práce Policie ČR a Městské policie dětem již od předškolního věku 

 Od roku 2016 je pro celou obec zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb v 
objemu 3 pracovníků 

 Od roku 2016 je pro celou obec zajištěno poskytování služby TP v objemu 4 
pracovníků 

 Pokračují kroky vedoucí k předcházení užívání omamných a psychotropních látek u 
dětí a mládeže 

 
 
Do výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 026 byly podány 3 projekty: 
 
Terénní programy, nízkoprahové zařízení, odborné soc. poradenství 
Celkový počet účastníků: TP - 90 uživatelů, NZDM - 130 uživatelů, OSP – 80 uživatelů 
Celkové způsobilé výdaje: 16 767 379,20 Kč 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
Celkový počet účastníků: 40 rodin 
Celkové způsobilé výdaje: 6 635 375 Kč 
 
Asistenti prevence kriminality, komunitní práce, domovnictví 
Celkový počet účastníků: APK – 4 osoby, domovník – 1 osoba 
Celkové způsobilé výdaje: 5 107 275 Kč 
 
Celkové čerpání z Operačního programu Zaměstnanost (výzva č. 026): 28 510 029,20 Kč.  
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Analytická část 
 

1. Oblast BYDLENÍ 

 

V obci Obrnice žilo k 1. 1. 2017 celkem 2171 obyvatel. Z hlediska skladby obyvatelstva a 

charakteru bydlení je rozdělena na dvě geografická území. První se nachází mimo centrum a 

tato část obce je obydlena výhradně udržovanými rodinnými domky. Za druhou část lze 

považovat centrum a tzv. Malé a Velké sídliště na jižním a východním okraji Obrnic, kde 

převážnou většinu obyvatel tvoří Romové a sociálně vyloučení obyvatelé. Sídliště vykazují 

všechny průvodní jevy sociálně vyloučených lokalit, jakými jsou zvýšená kriminalita, chudoba, 

zadluženost obyvatel, nízká úroveň vzdělanosti, vysoká míra nezaměstnanosti a závislosti. 

Otázka bydlení je v obci vnímána jako velmi problematická. Mezi hlavní nedostatky patří 

omezená nabídka různých typů bydlení, například nedostatek rodinných domů, nedostatek 

malometrážních bytů, a dále existence již zmíněného Velkého a Malého sídliště, která 

vykazují všechny průvodní jevy sociálně vyloučených lokalit.  

Podle údajů obecního úřadu se v obci nachází celkem 815 bytů. Obytnou zástavbu Malého a 

Velkého sídliště tvoří 23 panelových domů o 3 – 7 podlažích, v nichž se nachází 589 bytů. 

Panelové domy byly vystavěny převážně v 70. letech dvacátého století. Bytový fond vlastní z 

převážné části společenství vlastníků jednotek (některé byty zde již odkoupila obec), dále pak 

dva soukromí vlastníci a 2 panelové domy na adrese Nová Výstavba č. p. 198 a 210 - 212 

vlastní obec. Dva z panelových domů jsou v současné době z důvodu devastace 

zakonzervovány, 2 panelové domy byly na podzim roku 2014 zbourány. Zatímco panelové 

domy ve vlastnictví obce procházejí postupnou revitalizací, problémem zůstávají domy a byty 

v soukromém vlastnictví. Nejpalčivěji zasaženým domem je v Obrnicích dům č. p. 215 – 218. 

V tomto domě se s nájemníky a obyvateli řeší problémy se zajištěním základních služeb – 

elektřina, voda, teplo apod., navíc je v tomto domě nejvyšší počet prázdných bytů a dluhy 

stále narůstají, což nezadržitelně směřuje k jeho vybydlení. Velmi často jsou lidé značně 

ovlivněni vysokou zadlužeností a exekucemi, které je odrazují od legálních příjmů, a 

nedostatek peněz řeší dalšími půjčkami. Vznikají tak dlouhodobé pasti, ze kterých v podstatě 

není úniku. 

V době před zahájením spolupráce s Agenturou a změnou politického vedení Obrnic, byla 

většina bytového fondu privatizována a bývalý starosta rozprodával byty a domy realitním 

kancelářím. S příchodem nového vedení započalo komplexní řešení nepříznivé bytové 

situace. Zastavila se privatizace bytového fondu a prodej domů a bytů soukromým 

vlastníkům, kteří v rámci osobního zisku sestěhovávali do Obrnic sociálně slabé obyvatele. 

Město chtělo v rámci spolupráce s ASZ vytvořit systém tzv. prostupného bydlení. Projekt byl 

zmíněn v prvním SPSZ na roky 2011 – 2013, avšak v následujícím SPSZ 2013 – 2015 byla tato 
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vize zamítnuta a nahrazena snahou o vybudování jiné formy bydlení, která by byla podobně 

provázána se sociální službou – například tzv. tréninkové bydlení. SPSZ na roky 2015 – 2018 

přesměroval úsilí obce na vytvoření tzv. sociálního bydlení v počtu 16 bytů. Tato snaha zatím 

není naplněna. Obci se podařilo stabilizovat městský bytový fond a napravit škody vzniklé 

privatizací před rokem 2010. Zároveň se podařilo vytvořit i různé sociální služby, které lze v 

budoucnu napojit právě na projekt sociálního bydlení. Obec dále přijala strategii nakládání s 

bytovým fondem. Ve strategii je uvedeno, za jakých podmínek je umožněno novým občanům 

se do obce přistěhovat. 

Příkladem dobré praxe je funkce domovníků, kteří v Obrnicích v rámci projektu fungují pod 

obecním úřadem. SPSZ na roky 2013 – 2015 přišel s pilotním projektem domovnictví 

(pilotován od roku 2013). Následné pozitivní dopady na kvalitu bydlení v domech s 

domovníky vedly k rozšíření projektu, s kterým přišel SPSZ na roky 2015 – 2018. V roce 2015 

působili ve dvou domech dva domovníci, kteří zajišťovali služby pro 113 nájemníků. Nyní má 

obecní úřad jednoho domovníka. Tento pracovník je zaměstnán pod obcí na pracovní 

smlouvu a zajišťuje a spravuje chod domu, komunikuje s obyvateli domu, dělá prostředníka 

mezi sociálně vyloučenými a úřady. Pokud lidé něco potřebují, zprostředkovává komunikaci 

mezi nimi a úřady nebo dalšími institucemi.  
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2. Oblast ZAMĚSTNANOST 

 

Otázka nezaměstnanosti je v regionu Mostecka jedním z hlavních sociálních problémů. 

Vysoká nezaměstnanost není krátkodobým či nahodilým jevem, okres Most se během 

posledních deseti let objevuje na předních místech v celorepublikových statistikách 

nezaměstnanosti pravidelně. 

V květnu 2017 činila míra nezaměstnanosti v Obrnicích 16,9 % a nezaměstnaných bylo 242 

obyvatel. Nezaměstnanost je zde nejvyšší z celého okresu Most. 

Vysoká nezaměstnanost je důsledkem hromadného propouštění spojeného s postupným 

útlumem těžebního průmyslu a jeho restrukturalizací v průběhu 90. let. Propuštění 

zaměstnanci měli navíc kvalifikaci, kterou na daném území a ani v nejbližším okolí nemohli 

uplatnit. Ke konci 90. let došlo také v rámci privatizace těžkého průmyslu ke kvalitativním 

změnám v požadavcích na zaměstnance. Nevyhovující vzdělanostní úroveň, nízká kvalifikace 

místního obyvatelstva a nedostatek praxe spojen s neschopností přizpůsobit se měnícím se 

podmínkám a požadavkům na trhu práce měl za následek faktickou nezaměstnatelnost 

některých osob. 

Obec Obrnice realizovala programy na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

nezaměstnaných osob. Z výzkumu k zaměstnanosti, který byl v obci realizován v první 

polovině roku 2015, vyplynulo, že obec je subjektem, který zaměstnává nejvíce osob s 

ukončeným základním vzděláním a vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných a obyvatel 

obce obec svou politikou zaměstnanosti výrazně snižuje procento nezaměstnaných občanů a 

to i s ohledem na to, že v obci nevyučené populace neustále přibývá.  

Obrnice využívají především dva základní nástroje tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, veřejně 

prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: 

 Obec využívá zejména veřejně prospěšné práce (dále jen VPP). Jedná se o velice 

flexibilní nástroj, který může reagovat na konkrétní potřebu obce v daném čase. 

Počet zaměstnanců VPP se v průběhu let výrazně proměňoval. V roce 2010 bylo 

v Obrnicích na VPP zaměstnáno 24 lidí (viz SPSZ 2011 - 2013), v roce 2015 bylo 

zaměstnáno 40 osob (viz SPSZ 2015 - 2018) a k září 2017 pracovalo na VPP 31 lidí 

(údaje ÚP). Lidé jsou takto zaměstnáni nejvíce ve společnostech zřízených městem, 

například Technické služby Obrnice, p. o. 

 V obci dále existuje systém tzv. společensky účelných pracovních míst. Tuto 

dotovanou formu zaměstnávání nabízí několik organizací. V roce 2015 bylo takto 

zaměstnáno 5 lidí, v roce 2016 1 člověk, v roce 2017 žádný.  

Mnozí občané reflektují angažovanost pracovníků obce. Pozitivně lidé hodnotí nejenom 

kroky, které dělá radnice obce, ale i další instituce, například Obrnické centrum sociálních 

služeb. Služby mají poměrně velké úspěchy se zaměstnáváním svých klientů. Obyvatelé 
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Obrnic vědí, na koho se obrátit, kam mohou jít požádat o radu, dobře informované jsou také 

do Obrnic nově příchozí rodiny, stejně jako pracovníci v sociálních službách a sociální 

pracovníci mají přehled o nově příchozích rodinách a jejich obtížích. 

 

Bariéry vstupu na volný pracovní trh  
 

Největším problémem je dle Úřadu práce nechuť pracovat, protože se to nevyplatí, kvůli 

dávkám, které lidé pobírají. Další překážkou je výše vzdělání, protože v lokalitě převažuje 

základní vzdělání. Největší šanci na uplatnění na trhu práce má především kvalifikovaná 

pracovní síla. Klienti se základním vzděláním nemají prakticky jinou možnost, než nastoupit 

na veřejně prospěšné práce.  

Otázkou je jednoznačně pragmatické hledisko, kdy společně posuzovaná rodina by v případě 

zaměstnání jednoho ze svých členů mohla přijít o podstatnou část sociálních dávek, 

vzhledem k nízkým platům se nevyplatí, když začne pracovat jeden jejich člen. Rodině 

vznikají náklady spojené s prací (dojíždění, čas mimo rodinu, svačiny, ranní vstávání apod.), 

bez zjevného ekonomického prospěchu, jelikož se platy pohybují těsně nad hranicí minimální 

mzdy (zejména u nízko kvalifikovaných profesí). Dokonce i mnozí z pracujících musí být 

dofinancovávána ze sociálních dávek, což je absurdní situace vplývající z extrémně 

podhodnocených mezd.  

Nejhůř jsou na tom finančně matky samoživitelky, které jsou na sociálních dávkách a mají již 

starší děti. Tyto matky jsou k práci enormně motivované, ale práci nemohly přesto najít na 

volném pracovním trhu. Matky jsou v časové pasti, jelikož nemohou pracovat na směny kvůli 

dětem, a zároveň nemají vysoký příjem, jelikož se jedná o málo početnou domácnost. Dávky 

v hmotné nouzi jsou také nižší než příjmy z rodičovské nebo mateřské. Často mají tyto ženy 

výuční list - prodavačky, kuchařky – což jsou právě zaměstnání, které většinou nelze dělat 

pouze do brzkých odpoledních hodin. Navíc je péče o starší dítě finančně nákladné – děti si 

tak nemohou dovolit navštěvovat finančně náročnější kroužky atd.  

 Podstatné jsou alternativy oficiálního zaměstnání. V této oblasti jsou velkým tématem 

nelegální přivýdělky či pololegálně využívané brigádnické smlouvy. Uchazeč si zvykne na to, 

že pracuje na brigádnickou smlouvu nebo pololegálně a situaci již nemění. Brigádnické 

smlouvy a práce na černo jsou překážkou vstupu na volný pracovní trh či na oficiální HPP, 

lépe řečeno jejich výhodnost pro zaměstnavatele je tou hlavní překážkou. Zaměstnavatelé 

tak využívají zoufalé situace uchazečů o zaměstnání, a občas z ní „těží“. Na druhou stranu, 

předlužení uchazeči mohou práci na černo preferovat z důvodu hrozících exekucí.  

Další alternativou jsou práce v domácnosti, péče o rodinu, pokud se jedná o rodiny s více 

dětmi a dětmi malými, matky preferují zůstat v domácnosti. Frustrace pak přichází, až děti 

odrostou a matky se pokouší uplatnit, bez zkušenosti a bez vzdělání, na volném pracovním 

trhu. Další bariérou jsou samozřejmě exekuce a předluženost obyvatel. 
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Data k 31.8.2017 

Indikátor Hodnota 

Počet nezaměstnaných osob v obci 220 

Počet osob v hmotné nouzi (v obci) 24 

Počet osob v nekolidujícím zaměstnání (v obci) 49 

Počet nezaměstnaných absolventů (v obci) 4 

Počet nezaměstnaných mladistvých (v obci) 13 

Počet nezaměstnaných osob s exekucí (v obci) 34 

Počet dlouhodobě nezaměstnaných (v obci) 116 

Počet volných míst pro osoby s nízkými požadavky na kvalifikaci (dle 

kategorie 7, 8, 9 ISCO) 

7 

Počet uchazečů o 1 volné pracovní místo pro nízkokvalifikované osoby 21,14 

Počet osob vykonávajících veřejnou službu (ke dni sběru dat) 46 

Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce (ke dni sběru dat) 31 

Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce (před 1 rokem) 24 

Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce (před 2 lety) 44 

Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce u obce (ke dni sběru dat) 0 

Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce u obce (před 1 rokem) 22 

Počet osob vykonávajících veřejně prospěšné práce u obce (před 2 lety) 42 

Počet osob vykonávajících společensky účelná pracovní místa (ke dni sběru 

dat) 

0 

Počet osob vykonávajících společensky účelná pracovní místa (před 1 rokem) 1 

Počet osob vykonávajících společensky účelná pracovní místa (před 2 lety) 5 
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3. Oblast ZADLUŽENOSTI 

Chudoba v ekonomickém smyslu slova je obyvateli SVL vnímána jako velmi zásadní problém. 

Tento fakt lze podpořit daty z roku 2017 z online aplikace Mapa exekucí. 

Srovnání míry zadluženosti  

OBDOBÍ: rok 2017 Česká republika Ústecký kraj Obrnice 

Celkový počet exekucí 4,67 mil. 652 tis. 4 767 

Průměrný počet exekucí na 

osobu 

- 5,2  

Počet osob v exekuci 863 tis. 125 tis. 857 

Podíl osob v exekuci 9,7% 18,1% (nejvíce v ČR) 51,16% 

Podíl (počet) dětí a mladistvých - 1% (1 359) 1%  

Podíl (počet) seniorů - 7% (8 963) 5% 

Podíl osob s 1 exekucí - 31% 21% 

Podíl osob s 2 exekucemi - 11% 9% 

Podíl osob s 3 – 9 exekucemi 493 tis. 41% 53% 

Podíl osob s 10 – 29 exekucemi - 16% 16% 

Průměrná jistina na osobu - 199 503 Kč 162 932 Kč 

 

Celkový dluh na nájemném vůči obci je 8 255 772 Kč (říjen 2017), tato částka je za období od 

ledna 1994 až doposud. Z toho 7 608 701 Kč dluží nebydlící a neplatiči. Částka 647 071 Kč je 

za bydlící a splácející obyvatele. Výše dluhů za odpad za rok 2017 (stav k 4. 10. 2017) činí 

611 268 Kč. 

Se zadlužeností souvisí lichva, násilné a nezákonné praktiky vymáhání peněz, se kterými se 

občas setkávají obyvatelé vyloučené lokality. Obecní úřad vytvořil celou řadu opatření 

k řešení dluhové problematiky. V oblasti prevence fungují osvětové aktivity zabývající se 

excesivním zadlužením například ve formě besed. V rámci Obrnické sociální poradny 

(součástí OCSS) funguje dluhová poradna, která je aktivně provázána s terénními pracovníky 

v SVL. Obec má vytvořené motivační nástroje k vymáhání vlastních pohledávek, a zároveň 

lidem aktivně nabízí vytvoření splátkového kalendáře.



                                                                          

 
 

4. Oblast SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Významnou událostí v této oblasti byla realizace projektu Obrnického centra sociálních služeb (centrum začalo fungovat 20. října 2012), který 
zajistil, že v obci začaly působit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi včetně klubu pro matky s dětmi Olivín, nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, odborné sociální poradenství a terénní programy. 

V rámci OCSS je poskytováno i dluhové a právní poradenství. Právní poradenství z dlouhodobého hlediska zajišťuje prevenci zadlužování či 
efektivní řešení již vzniklé situace, což přispívá ke zlepšení vztahu cílové skupiny a soukromého sektoru.  

I přes to, že se do obce podařilo dostat klíčové a potřebné služby, stále je zde identifikována potřeba po dalších, zejména co se týče NZDM pro 
děti mladší 15 let. Současné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určené pro cílovou skupinu ve věku 15 až 26 let, jelikož tento projekt byl 
podpořen z operačního programu OP Zaměstnanost, kde je stanovena minimální dolní hranice podpořených osob na 15 let. Z jiných operačních 
programů se doposud projektovou žádost zařídit nepodařilo, a tak na vybudování dalšího NZDM, jehož vznik a potřeba je současně 
identifikována i v novém plánovacím období. 
 

Data k 31.8.2017 

Název služby Typ 
služby 

Forma 
služby 

Poskytovatel 
služby 

Kapacita 
služby  

Počet klientů za sledované 
období (poslední rok) 

Aktuální počet 
klientů 

Počet 
zaměstnanců  

Počet 
úvazků  

Spolu v ulicích TP Terénní OCSS 4 150 62 4 2,5 

Obrnická 
sociální 
poradna 

OSP Ambulantní OCSS 3 120 63 4 3,1 

Olivín SAS Ambulantní
/terénní 

OCSS 3 43 15 4 3,1 

Vulkán NZDM Ambulantní
/terénní 

OCSS 4/50 133 110 6 5,1 



                                                                          

 
 

5. Oblast BEZPEČNOST 

V oblasti bezpečnosti je za největší problém považována lichva, zadluženost obyvatel, 
prostituce a drogová závislost obyvatel, především zneužívání pervitinu a toluenu. S tím dále 
souvisejí výtržnosti na veřejném prostranství a běžné nacházení stříkaček na zemi a na ulici, 
což je rizikové zejména pro děti a mladistvé.  

Problémovými lokalitami je tzv. Velké a Malé sídliště, kde se ve dne i v noci shromažďují 

skupiny lidí, konzumují alkohol a ruší noční klid. Nezřídka dochází i k fyzickým napadením a 

ohrožování kolemjdoucích. Toto území je sice svou rozlohou vzhledem k celkové rozloze 

obce zanedbatelné, ale počtem evidovaných protiprávních jednání se však na celkovém 

nápadu trestných činů podílí zásadní měrou. Policie zde často řeší také vandalismus, hádky, 

sousedské spory (často pod vlivem alkoholu a drog). 

Obec má vytipovaná riziková místa na základě tzv. pocitových map z roku 2016. V obci také 
funguje pracovní skupina sestavená z klíčových partnerů, která na základě zjištěných potřeb 
obyvatel navrhuje opatření vedoucí k prevenci kriminality. V obci sídlí obvodní oddělení 
Policie České republiky, a zároveň do obce dojíždí strážníci městské policie z Mostu.  

Mezi funkční preventivní opatření patří především tzv. asistenti prevence kriminality a 
domovnictví. 

Asistenti dohlížejí především na veřejný pořádek, ochranu veřejného majetku, dodržování 
nočního klidu, kontrolu dětí potulujících se ve večerních hodinách a jejich odvedení domů, 
kontrolu místních heren, kontrolu dětí potulujících se venku v době vyučování ve škole. 
Asistenti spolupracují s Policií ČR, s Městskou policií a terénními pracovníky (součástí OCSS), 
kteří jsou také přímo pod obcí a podílejí se na udržování veřejného pořádku v obci. 

Domovníci, podobně jako asistenti prevence kriminality, pomáhají předcházet problémům 
v sousedských vztazích, vandalismu a přímo i nepřímo se podílí na prevenci kriminality 
v obci.  

Velkým úspěchem v oblasti bezpečnosti bylo zrušení heren na území obce. Zvláště rizikový 
byl výskyt heren přímo na sídlištích, zejména v oblasti tzv. bulváru, kde je provozováno 
několik obchodů (dříve zde byly právě i herny) a je sem soustřeďován výskyt nežádoucích 
sociálně patologických jevů, a to jak u dospělých, tak i u dětí a mladistvých, kteří touto 
lokalitou pravidelně procházejí například do školy. 

Samostatnou kapitolou je tzv. kriminalita latentní, která není z nejrůznějších důvodů na první 

pohled odhalitelná. V tomto případě jde o typ kriminality, která není předmětem trestního 

stíhání. Větší míra latence se předpokládá u domácího násilí, sexuálně motivovaných 

trestných činů mezi rodinnými příslušníky, u zneužívání dětí, drogové kriminality. 
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Srovnání počtu trestných činů 

OBDOBÍ: 2/2018 Česká republika Ústecký kraj Obrnice 

Index kriminality 14,9 15,9 25,6 

Počet trestných činů 15 582 1 317 22 

Podíl objasněných TČ 42 % 62 % 68 % 

Vraždy 12 0 0 

Znásilnění 75 11 1 

Fyzické útoky 899 89 2 

Loupeže 128 10 0 

Vloupání do obydlí 343 22 0 

Vloupání do chat a chalup 122 2 0 

Krádeže automobilů 266 28 0 

Krádeže věcí z automobilů 1 279 72 2 

Krádeže jízdních kol 203 9 0 

Výroba, držení a distribuce drog 498 45 0 

Řízení pod vlivem 715 64 6 

Všechny zbývající činy 11 042 965 11 
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Podíl trestných činů na Mostecku v roce 2017 
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Průběžné vyhodnocení Strategické plánu sociálního začleňování 2015 – 2018  

 
Priorita 1.1: Zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel  

 Hlavní cíl 1.1.1: Do roku 2018 vznikne v obci 16 bytů v rámci sociálního bydlení 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Do konce roku 2017 proběhnou stavební úpravy 4 bytových jednotek v panelovém domě č. p. 198 (velké sídliště) a stavební úpravy 6 

bytových jednotek v panelovém domě č. p. 211 a 212, čímž vznikne 10 bytů 

i. Je hotov projektový záměr na 
č. p. 198 

polovina 

2015 

Obec, ASZ IROP 

Cíl zatím nesplněn, obec nechce realizovat sociální 

bydlení dříve, než bude v platnosti Zákon o sociálním 

bydlení, z kterého bude zřejmé, kolik sociálních bytů má 

obec pro své občany mít. 

ii. V rámci výběrového řízení je 
vybrána firma 

2016 obec  

iii. Firmou a VPP obce je 
provedena rekonstrukce 
(celková oprava 
zdevastovaných bytů) č. p. 198 

2016-

2017 

Obec, firma  

iv. Je hotov projektový záměr na 
č. p. 211 a 212 

polovina 

2015 

Obec, ASZ IROP 

v. V rámci výběrového řízení je 
vybrána firma 

2016 obec  

vi. Firmou a VPP obce je 
provedena rekonstrukce č. p. 
210-212   

2016-

2017 

Obec, firma  

Do konce roku 2017 je dokončena výstavba nízkopodlažního domu s 6ti malometrážními byty (demolice zdevastovaného a vybydleného 
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panelového domu č. p. 196/197 a na původních základech výstavba nízkopodlažního bytového domu) 

i. Je zpracována projektová 
dokumentace a vydáno 
stavební povolení a demoliční 
rozhodnutí na likvidaci na č. p. 
196-7 

hotovo obec  

Cíl zatím nesplněn, obec nechce realizovat sociální 

bydlení dříve, než bude v platnosti Zákon o sociálním 

bydlení, z kterého bude zřejmé, kolik sociálních bytů má 

obec pro své občany mít. Nedojde k výstavbě, ale 

k demolici a vzniku travnaté plochy. 

ii. Je podán projektový záměr  polovina 

2015 

Obec, ASZ IROP 

iii. Proběhne výběrové řízení na 
stavební firmu (podmínka 
10%) 

2016 obec  

iv. Firmou (podmínka 10%) je 
provedena demolice č. p. 196-
197 

Do konce 

roku 2016 

Firma, obec  

v. Firmou (podmínka 10%) 
provedena následná výstavba 
nízkopodlažního domu 

2017 Firma, obec  

 

 Hlavní cíl 1.1.2: do konce roku 2018 dojde k vyřešení problematiky s poskytováním a cenou tepla (v rámci bytových domů Velkého a 

Malého sídliště, MŠ, ZŠ, ICVA, NZDM, bytového domu č. p. 128, objektu PČR, sportovní haly TJ Sokol) 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Do konce roku 2018 bude vyřešena stávající problematická situace nebo nalezena vhodná alternativa odebírání tepla 

i. Vyřešení právní jistoty 
smluvního vztahu na 
provozování kotelny 

2015 obec  
Cíl splněn. 
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ii. Hledání levnějších alternativ 
poskytování tepla/technických 
řešení vedoucích ke zlevnění 
tepla 

2016 obec  

 

 Priorita 1.2: Zajistit zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití obyvatel jednotlivých domů 

 Hlavní cíl 1.2.1: Obyvatelé obce Obrnice se podílejí na zvyšování kvality bydlení v obci 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

V následujících letech pokračují domovníci v obecních domech č. p. 198, 210-212, nově působí domovníci v domech mimo vlastnictví obce, 

od roku 2018 provázáno domovnictví se sociálním bydlením 

i. Je zajištěno pokračování 
domovníků v obecních 
domech č. p. 198, 210-212 

2015 obec PPK MV; 

OPZ 

Obec má ve vlastnictví dva panelové domy, 1 osoba na 

pozici domovníka je dostačující. Cíl zůstává v platnosti, 

je snaha o zavedení institutu domovníka i mimo 

obecní domy.  

ii. Jsou zajištěni domovníci i 
mimo obecní domy 

2016 Obec, SVJ, NNO ÚP 

iii. Jsou vytipováni kandidáti na 
domovníka pro SVJ 

2016 SVJ, NNO, ÚP  

iv. Je uskutečněna domovní 
schůze, na níž jsou vybráni 
noví domovníci 

2016 SVJ, NNO  

v. Noví domovníci podepíší 
smlouvu s SVJ 

2016 SVJ  

vi. Jsou vytipováni kandidáti na 
domovníka v rámci sociálního 
bydlení 

2018 obec OPZ 

vii. Noví domovníci podepíší 
smlouvu s obcí 

2018 obec  
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V následujících letech pokračuje činnost asistentů prevence kriminality 

i. Do konce 2015 působí 4 APK 
z programu prevence 
kriminality 

2015 obec PPK MV 

Cíl je splněn, je třeba zachovat činnost ve stejném 

rozsahu i v příštích letech. 
ii. Je podán tříletý projekt na 

zajištění pokračování APK 
2015 obec OPZ; ITI 

iii. Jsou vybráni APK 2016 obec  

iv. APK začínají působit 2016 obec  

Alespoň 1x za rok nebo dle potřeby jsou pořádány domovní schůze v obecních domech, č. p. 198 (OCSS), v domech s SVJ (participace 

nájemníků na správě domu);  

i. Nutnost dořešit co nejdříve č. 
p. 210-212 

2015 obec  

Cíl je naplňován. Domovní schůze probíhají pravidelně, 

účastní se jich zástupci obce. 

ii. Schůze jsou svolávány 
výborem společenství 

průběžně Předseda SVJ  

iii. Nájemníci jsou zpraveni TSP 
obce 

průběžně TSP  

iv. Schůze jsou řízeny 
facilitátorem a je z nich 
pořizován zápis 

průběžně SVJ  

Do konce roku 2018 vznikne spolek sdružení společenství (zastřešující platforma) vlastníků (pozn. záleží, zda vzniknou Technické služby) 

i. Zřízení Technických služeb 
obce 

2018 obec  

Cíl je částečně splněný. Technické služby jsou zřízené, 

spolek sdružení vlastníků zatím není zřízen.  
ii. Zaměstnání vhodných osob – 

správa, účetní, aj. 
2018 obec  

iii. Vznik zastřešujícího 
společenství vlastníků 

2018 SVJ, obec  
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a. seznámení jednotlivých 
společenství vlastníků 
s tímto záměrem 

b. volba 

iv. Pravidelná setkávání 
zastřešujícího SV 
s jednotlivými SV, představiteli 
obce 

2018 SVJ, SV  

 

 Hlavní cíl 1.2.2: Mít přehled o obyvatelích stěhujících se do bytů na území obce Obrnice 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

V průběhu roku 2016 nastavit spolupráci a komunikaci se soukromými vlastníky bytů, mapovat situaci a vytvořit efektivní informační 

systém 

i. Pokračovat v mapování - 
terénní pracovníci obce a 
OCSS, evidence obyvatel 
(matrika), školy (nové děti) 

průběžně Obec, OCSS, 

MŠ, ZŠ 

PPK MV; 

OPZ 

Cíl je naplňován, 1x měsíčně jsou pořádány schůze 

Výboru pro prevenci kriminality. 

ii. Zapojit další aktéry - 
předsedové SVJ, domovníci, 
majitelé bytů (předávat info); 
zaměstnanec obce 
(shromažďuje a zpracovává 
informace), ÚP, další složky 
APK, PČR dle potřeby 

2016 Obec, SVJ, ÚP, 

APK 
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iii. Vytvořit informační systém  2016 Obec a další 

zapojení 

partneři 

 

Získat co největší počet bytů zpět do vlastnictví obce 

i. Mít přehled o prodeji byt v 
obci 

průběžně Obec  Cíl je naplňován. Obec se však již nesnaží o výkup 

dalších bytů (vlastnictví malého množství bytů ve 

vchodě neumožňuje obci příliš ovlivnit situaci v domě). ii. Účastnit se dražeb, 
vykupování bytů apod.  

průběžně Obec  

 

 Hlavní cíl 1.2.3: Realizace programů pro posilování kompetencí lidí k řádnému užívání bytových jednotek 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Dle potřeby probíhají individuální konzultace k posílení kompetencí uživatelů bytových jednotek 

i. probíhají individuální 
konzultace v rámci 
poskytování sociálních služeb 
– TP, SAS, NZDM 

průběžně OCSS OPZ Cíl je naplňován. Služby na podporu bydlení využívá 90 

osob. V rámci NZDM si v roce 2017 našlo bydlení a 

úspěšně jej udržuje 6 osob. V rámci OSP bylo 

poskytnuto celkem 793 intervencí, především v oblasti 

dluhů, bydlení a zaměstnání. V rámci SAS bylo 

poskytnuto celkem 777 intervencí, v oblasti bydlení se 

jedná především o nově příchozí rodiny, které se 

nastěhují do vybydlených bytů. 

ii. poučení obce při podpisu 
nájemní smlouvy 
(shromažďuje a zpracovává 
informace), ÚP, další složky 
APK, PČR dle potřeby 

průběžně Obec  

 



  
 

31 
 

 Priorita 1.3: Vytvoření systému sociálního bydlení 

 Hlavní cíl 1.3.1: Do roku 2018 existuje v obci 16 sociálních bytů pro různé cílové skupiny a je tak zajištěno kvalitní a standardní  

bydlení 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Do 2016 dojde k aktualizaci dokumentů nakládání s bytovým fondem v obci a dopracování koncepce bytové politiky obce – Strategie 

nakládání s bytovým fondem v obci Obrnice 

i. aktualizace dokumentů – 
Strategie nakládání s bytovým 
fondem v obci Obrnice včetně 
revize pravidel přidělování 
obecních bytů 

2015 obec  

Cíl zatím nebyl splněn.  

ii. projednání RO/ZO 2016 obec  

Do konce roku 2018 dojde k vyčlenění 16 obecních bytů pro různé CS v rámci sociálního bydlení 

i. dokončení výstavby (2018) a 
rekonstrukce (2016) bytů pro 
sociální bydlení 

2016-

2018 

obec  

Cíl zatím nesplněn, obec nechce realizovat sociální 

bydlení dříve, než bude v platnosti Zákon o sociálním 

bydlení, z kterého bude zřejmé, kolik sociálních bytů 

má obec pro své občany mít. 

ii. začátek využívání bytů v rámci 
sociálního bydlení 

2017 Obec, OCSS  

iii. provázáno se sociálními 
službami a terénními 
programy 

2017 OCSS OPZ 

 

 Hlavní cíl 1.3.2: Podpora programů prevence ztráty bydlení 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 



  
 

32 
 

Pokračování institutu domovník (podrobněji viz výše) 

Od ledna 2016 je zabezpečeno pokračování odborného sociálního poradenství včetně dluhového poradenství 

i. je podána projektová žádost 
na zajištění pokračování OSP 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPZ 

Cíl je naplňován. V roce 2017 bylo uzavřeno 32 smluv 

s uživateli, celkem proběhlo 793 intervencí.  ii. služby jsou poskytovány 2016 MPSV, obec, 

OCSS, ASZ 

 

Pokračování činnosti referenta vymáhání pohledávek 

i. pokračování činnosti 
zaměstnance obce (hlídá 
splátkové kalendáře, účastní 
se předávání a přebírání bytů, 
mapuje počet bytů, sleduje 
dluhy, příprava nájemních 
smluv..) 

probíhá Obec  

Cíl je naplňován, na Obecním úřadě je pro tuto oblast 

vyčleněna pracovnice, tato aktivita se významně podílí 

na snižování zadluženosti osob v oblasti bydlení.  

ii. provázání činnosti 
s mapováním migrace a se 
sociálními službami 

2016 Obec, OCSS  
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Priorita 2.1: Vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby (a mladé lidi) kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce 

  Hlavní cíl 2.1.1: Minimálně 40 osob ročně je připraveno na pracovní trh prostřednictvím dotovaných forem zaměstnání (VPP, 

SÚPM, VS) 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

40 osob ročně vykonává VPP u obce 

i. Zajistit pokračování průběžně obec ÚP Cíl je naplňován, avšak VPP spadají pod Technické 

služby. V roce 2015 bylo zaměstnáno 40 osob v roce 

2016 celkem 24 osob a k září 2017 pracovalo na VPP 

31 lidí. 

2 osoby ročně vykonávají SÚPM u dalších subjektů (K srdci klíč) 

i. Zajistit pokračování průběžně K srdci klíč ÚP Realizátor již v obci nepůsobí. U jiných organizací bylo 

v roce 2015 zaměstnáno 5 osob, v roce 2016 jeden 

člověk. 

10 osob ročně vykonává VS 

i. Obec je připravena realizovat, 
pokud bude VS obnovena 

průběžně MPSV, obec, 

Technické 

služby 

ÚP  

Cíl je naplňován. V roce 2017 vykonávalo veřejnou 

službu 46 osob.  
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 Hlavní cíl 2.1.2: 34 osob je do 2018 připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

10 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi díky sociálním službám (SAS, TP, OSP, NZDM) 

i. Zabezpečit poskytování služeb 
do konce roku 2015 

hotovo Obec, OCSS IPo, 

krajské 

dotace 

Cíl je naplňován. Pracovní poradenství je poskytováno 

především v NZDM, celkem 18 uživatelů si našlo 

zaměstnání. V rámci terénních programů našlo práci 

15 uživatelů. Pracovní poradenství je řešeno také 

v rámci SAS a OSP, díky kterému našlo práci 6 osob. 

ii. Podání projektových žádostí  2015 Obec, 

poskytovatelé 

OPZ 

iii. Je zabezpečeno poskytování 
služeb v potřebné míře a 
financování služeb na další tři 
roky 

Od ledna 

2016 

Obec, 

poskytovatelé 

OPZ, 

krajské 

dotace 

iv. Pracovní poradenství pro 
klienty služeb je vykazováno 
v dokumentaci služby 

2016 poskytovatelé  

Minimálně 5 osob ročně je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v regionálních individuálních projektech ÚP 

i. je vyhlášena výzva pro Krajské 
ÚP 

Červenec 

205 

MPSV MPSV 

Cíl je naplňován, spolupráce probíhá. 
ii. je vyjednáno zapojení 

(partneři, dodavatelé, 
spolupracující organizace, 
zaměstnavatelé) členů LP 

Srpen 

2015 

Obec, ASZ, ÚP  
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Obrnice v RIP ÚK  

iii. projekt je ve spolupráci s členy 
LP Obrnice realizován 

2016 LP, obec, ÚP  

  

 Hlavní cíl 2.1.3: 20 osob je do roku 2018 připraveno na pracovní trh prostřednictvím vykonání praxe 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

10 osob získá v roce 2017 praxi díky podmínce 10% 

i. Podmínka 10% je pilotně 
využita v rámci realizace 
sociálního bydlení 

2016-

2017 

Obec, firma  

Obec přehodnotila tento cíl, v současnosti ani 

v budoucnu nebude tento záměr realizován. 

ii. Podmínka je včleněna do 
Zásad zadávání veřejných 
zakázek (u zakázek nad 2 mil. 
Kč) 

2016 obec  

iii. Podmínka je uplatňována 2017 obec  

 

 Priorita 2.2: Kvalifikovat dlouhodobě nezaměstnané pro konkrétní pracovní pozice 

 Hlavní cíl 2.2.1: 15 osob do roku 2018 získá kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačních kurzů 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

5 osob ročně se rekvalifikuje prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP  

i. je vyhlášena výzva pro Krajské 
ÚP 

Červenec MPSV MPSV 
O rekvalifikace již není ze strany klientů zájem, 



  
 

36 
 

2015 záměr nebude realizován. 

ii. je vyjednáno zapojení 
(partneři, dodavatelé, 
spolupracující organizace, 
zaměstnavatelé) členů LP 
Obrnice v RIP ÚK  

Srpen 

2015 

Obec, ASZ, ÚP  

iii. projekt je ve spolupráci s členy 
LP Obrnice realizován 

2016 LP, obec, ÚP  

10 osobám ročně je díky sociálním službám zprostředkována rekvalifikace 

i. Poptávka od klientů sociálních 
služeb 

průběžně Klienti, OCSS  
O rekvalifikace již není ze strany klientů zájem, 

záměr nebude realizován. 
ii. Pomoc se zprostředkováním průběžně OCSS, ÚP ÚP 

 

 Priorita 2. 3: Nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce 

 Hlavní cíl 2.3.1: Do roku 2017 jsou vytvořeny podmínky vhodné pro zaměstnávání místních lidí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Od roku 2017 je zadávání veřejných zakázek s podmínkou 10% pro dlouhodobě nezaměstnané ve směrnici obce doprovozeno 

nabídkou předvýběru zaměstnanců pro zaměstnavatele (seznam zájemců o zaměstnání) 

i. Podmínka 10% je pilotně 
využita v rámci realizace 
sociálního bydlení 

2016-

2017 

Obec, firma  

Obec přehodnotila tento záměr, cíl není 

naplňován. ii. Podmínka je včleněna do 
Zásad zadávání veřejných 
zakázek 

2016 obec  
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iii. Podmínka je uplatňována 2017 obec  

Od roku 2016 pokračuje spolupráce s místními firmami a s jinými subjekty, které poskytují pracovní místa osobám dlouhodobě 

nezaměstnaným (EDUARD, No. 1, Family, k.s, Duhovka, TJ SOKOL) 

i. Pokračování spolupráce 2016 Obec, místní 

firmy, OCSS, ÚP 

 Cíl je průběžně naplňován. Ve spolupráci OCSS 

a No. 1. Family byl již zaměstnán 1 uživatel 

NZDM a další pracovní místo je nyní v jednání 

od dubna 2018. 
ii. Využití seznamu zájemců o 

zaměstnání a databáze OCSS 
2016 Obec, OCSS, 

místní firmy, 

ÚP 

 

Do konce roku 2017 jsou zřízeny Technické služby obce 

i. Záměr je připraven hotovo obec  

Cíl je splněn. 
ii. Čekání na vhodnou 

výzvu/zřízení podnikatelského 
subjektu (a.s., s.r.o.) 

2016 obec  

iii. Záměr realizován 2017 obec  

 

 Hlavní cíl 2.3.2: od roku 2016 do roku 2018 je ročně zaměstnáno z řad obtížně zaměstnatelných obyvatel Obrnic 55 osob  

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  Termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

5 osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech ÚP 

i. je vyhlášena výzva pro Krajské 
ÚP 

Červenec 

2015 

MPSV MPSV Cíl není naplňován, neboť o tato místa není 

v Obrnicích zájem. 
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ii. je vyjednáno zapojení 
(partneři, dodavatelé, 
spolupracující organizace, 
zaměstnavatelé) členů LP 
Obrnice v RIP ÚK  

Srpen 

2015 

Obec, ASZ, ÚP  

iii. projekt je ve spolupráci s členy 
LP Obrnice realizován 

2016 LP, obec, ÚP  

Minimálně 40 osob je ročně zaměstnáno na VPP/SÚPM/VS obce a jiných subjektů 

i. 40 osob ročně 
vykonává VPP u obce 

průběžně obec ÚP 

Cíl je naplňován kromě organizace K srdci klíč, 

která již nemá působnost v Obrnicích. v roce 

2015 bylo zaměstnáno 40 osob a k září 2017 

pracovalo na VPP 31 lidí. 

ii. 2 osoby ročně 
vykonávají SÚPM u 
subjektu K srdci klíč 

průběžně K srdci klíč ÚP 

iii. 10 osob ročně vykovává 
VS (pozn. pouze pokud 
bude VS obnovena) 

? Obec, ÚP ÚP 

Do roku 2018 je 10 osob zaměstnáno prostřednictvím veřejných zakázek obce s podmínkou 10% 

i. Uplatňování podmínky 10% 2017 Obec, firmy  Obec přehodnotila tento záměr, cíl není 

naplňován. 

Minimálně 6 osob je ročně zaměstnáno pod obcí jako APK, domovníci, správci aj. 

i. do konce 2015 působí 4 APK 
z programu prevence 
kriminality 

2015 obec PPK MV 

Cíl je naplňován. 

ii. je podán tříletý projekt (fiše) 
na APK 

2015 obec OPZ 

iii. je zajištěno pokračování 2 
domovníků v obecních 

2015 obec OPZ 
Pro dva obecní domy je dostačující jeden 
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domech č. p. 198, 210-212 domovník, který zde nyní působí. 

iv. noví domovníci pro SVJ 2015-

2016 

SVJ, obec, NNO ÚP 
Cíl bude aktuální po případném schválení 

Zákona o sociálním bydlení. 
v. noví domovníci v rámci 

sociálního bydlení  
2018 Obec OPZ 

 

 Priorita 3.1: Podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a vyrovnat šance dětí nastupujících 
povinnou školní docházku 

 Hlavní cíl 2.3.1: Zajištění programů rané a včasné péče pro 80% dětí ze SVL 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

60 dětí (95% ze SVL) ročně projde SAS  

i. Zajištění pokračování sociální 
služby SAS 

2015 Obec, OCSS OPZ, 

krajské 

dotace 

 

 

Cíl je naplňován, vzniklo Memorandum o 

spolupráci mezi OCSS, ZŠ a MŠ. Vzdělávání a 

volný čas je hlavní oblastí, kterou řeší 

pracovnice SAS. V roce 2017 probíhala 

spolupráce se 35 rodinami (63 dětí), které 

využily také pomoc pedagožky (především děti 

nenavštěvující MŠ). Služba má také pověření 

k výkonu SPOD, spolupráce probíhala s deseti 

rodinami včetně účasti na případových 

ii. Realizace činnosti 
a. příprava na vstup do 

základního vzdělávání pro 
děti, které nenavštěvují MŠ 
– možnost práce s dětmi 
v rodině nebo v herně SAS 

b. v případě potřeby zajištění 
pomoci speciálního 
pedagoga nebo psychologa 

2016 OCSS  
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c. pomoc s adaptací dítěte na 
jiné než domácí prostředí a 
cizí osoby 

d. možnost využití spolupráce 
SAS s MŠ – návštěvy v MŠ 
s dětmi, apod. 

konferencích. 

120 dětí ročně projde programy Duhovky, programy ICVA, programy MŠ 

i. šíření povědomí o 
nabídce programů a 
volnočasových aktivit 

Od 2015 TP, Duhovka, 

MŠ, ICVA 

 

Cíl je naplňován. MŠ navštěvuje přibližně 75 

dětí.  ii. realizace programů a 
volnočasových aktivit 

průběžně ICVA, Duhovka, 

MŠ 

 

 

 Hlavní cíl 2.3.2: 60% z nám známých dětí z lokalit Velké a Malé sídliště projde ročně alespoň jeden rok trvající předškolní přípravou 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

65 dětí ročně pravidelně navštěvuje MŠ 

i. spolupráce SS a MŠ, TP obce průběžně OCSS, MŠ, TP  

Cíl je naplňován, MŠ navštěvuje přibližně 75 

dětí. 
ii. TP obce a OCSS motivuje 

rodiče a doprovází je s dětmi 
na dny otevřených dveří a 
k zápisům 

průběžně TP, MŠ  
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 Hlavní cíl 3.1.3: Jednotlivá předškolní a školní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními službami 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Minimálně 2x ročně proběhne setkání relevantních subjektů v rámci předškolní přípravy dětí (MŠ, ZŠ, OCSS, Duhovka) 

i. pokračovat v setkávání v rámci 
LP  

průběžně Obec  Cíl je naplňován, kromě spolupráce 

s Duhovkou, která se setkání neúčastní.  

Práce s dětmi je doprovozena prací v terénu v rodině (SAS) 

i. OCSS nabídne práci s rodinou 
mateřské škole, Duhovka 

Průběžně 

od 2016 

OCSS, MŠ  Cíl je naplňován. V roce 2017 probíhala 

spolupráce se 35 rodinami, v celkovém počtu 

777 intervencí. Většina intervencí se týkala 

oblasti vzdělávání, spolupráce se ZŠ a MŠ. 
ii. MŠ je v případě potřeby 

využívá 
Průběžně 

od 2016 

MŠ, OCSS  

Rodičům využívajících služeb SAS bude 2x ročně představeno prostředí MŠ 

i. motivace rodičů k využívání 
MŠ 

průběžně OCSS, MŠ  

Cíl je naplňován.  
ii. doprovod rodičů na dny 

otevřených dveří, zápisy 
průběžně OCSS, MŠ  

 

 Priorita 3.2: Zajistit úspěch dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v hlavním vzdělávacím proudu na základní škole 

 Hlavní cíl 3.2.1: Děti ze SVL se budou i nadále vzdělávat společně s ostatními dětmi v obrnické ZŠ 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od ledna 2016 se 150 dětí ročně připravuje na školu v programech doučování v rámci OCSS, Duhovky a školních programů 
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doučování  

i. zajistit pokračování realizace 
programů doučování 

2015 OCSS, Duhovka, 

ZŠ, obec 

OPVVV 
Cíl je naplňován. ZŠ realizuje od ledna 2017 

projekt v rámci šablon, jehož součástí je 

doučování. Rovněž v NZDM probíhá pravidelné 

doučování.  

ii. je podán projekt v rámci 
vzdělávání 

2015 Obec + partneři OPVVV 

iii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV 

 

 Hlavní cíl 3.2.2: Děti zbytečně neabsentují v MŠ, ZŠ, je zajištěna pravidelná docházka 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Pokračování spolupráce relevantních subjektů (MŠ/ZŠ, SAS, TP, APK..) 

i. pokračování vzájemného 
informování 

průběžně všichni  

Cíl je naplňován. Relevantní subjekty jsou 

v intenzivním kontaktu, navzájem se informují 

o situaci a řešených problémech.  

ii. pravidelná setkávání 
relevantních aktérů 
(minimálně 3x ročně v rámci 
LP, porady, jinak dle potřeby) 

Od 2016 Obec  

iii. zapojení dalších aktérů (APK, 
OSPOD, lékař…) dle potřeby 

Od 2016 obec  

V případě potřeby ihned navázána komunikace s rodiči (škola, TP, APK) 

i. pokračování vzájemné 
komunikace – škola – podnět - 
TP, APK->rodina, lékař 

průběžně všichni  Cíl je naplňován. Pracovnice OCSS pravidelně 

komunikují s rodinami v terénu, stejně tak APK, 

případně pracovníci školy.  ii. zajištění zpětné vazby průběžně všichni  
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iii. vyhodnocení rizik a domluva 
dalšího postupu 

průběžně všichni  

 

 Hlavní cíl 3.2.3: Učitelé na MŠ i ZŠ mají adekvátní servis pro práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Od roku 2016 působí 3/3 asistentů pedagoga v MŠ/ZŠ  

i. asistenti pedagoga jsou 
součástí velkého obecního 
OPVVV projektu, podání 
projektového záměru  

2015 Obec + 

partneři, ASZ 

OPVVV Cíl je naplňován. Projekt nebyl podán z důvodu 

nevyhovujících podmínek výzvy, ale asistenti na 

ZŠ a MŠ působí z jiných zdrojů. ZŠ i MŠ využívají 

tzv. šablony, v rámci nich je realizováno další 

vzdělávání ped. pracovníků a také tematická 

setkávání s rodiči. 

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV 

Nadále působí v MŠ a ZŠ 4 speciální pedagogové 

i. speciální pedagogové jsou 
součástí velkého obecního 
OPVVV projektu, podání 
projektového záměru 

2015 Obec + 

partneři, ASZ 

OPVVV 
Cíl je naplňován. Projekt nebyl podán z důvodu 

nevyhovujících podmínek výzvy, ale speciální 

pedagogové na ZŠ a MŠ působí z jiných zdrojů. 
ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV 

Od ledna 2016 působí v obci dětský psycholog 

i. dětský psycholog je součástí 
velkého obecního OPVVV 
projektu, podání projektového 
záměru  

2015 Obec + 

partneři, ASZ 

OPVVV 
Projekt nebyl podán z důvodu nevyhovujících 

podmínek výzvy. Školní psycholog obci chybí a 
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ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV bude pokračovat snaha o jeho zavedení. 

iii. jednotlivé subjekty využívají 
služeb psychologa dle potřeby 

Od 2016 všichni  

MŠ a ZŠ pokračují v logopedických programech, od ledna 2016 spolupráce logopedickým asistentem 

i. součástí velkého obecního 
OPVVV projektu, podání 
projektového záměru  

2015 Obec + 

partneři, ASZ 

OPVVV Cíl je naplňován. Projekt nebyl podán z důvodu 

nevyhovujících podmínek výzvy, ale 

logopedické programy jsou hrazeny z jiných 

zdrojů. MŠ má v současné době dva asistenty 

pedagoga a dva asistenty logopeda. 

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři  

Od ledna 2016 je zajištěno pokračování sociálních služeb v terénu a jejich spolupráce se školami 

i. zajištěno pokračování služeb 
do konce roku 2015 

hotovo Obec, OCSS Krajské 

dotace Cíl je naplňován. Je zajištěno pokračování 

terénních programů i SAS z Operačního 

programu Zaměstnanost. 
ii. zajištěno pokračování služeb 

od 2016 
2015 Obec, ASZ, 

OCSS 

OPZ, 

krajské 

dotace 

Minimálně 1x za rok je pedagogům a dalším pracovníkům umožněno další vzdělávání formou workshopů, seminářů v různých 

oblastech 

i. DVPP a další vzdělávání jiných 
pracovníků součástí velkého 
obecního OPVVV projektu, 
projekt je podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPVVV 
Cíl je naplňován. Projekt nebyl podán z důvodu 

nevyhovujících podmínek výzvy, ale DVPP je 

hrazeno z tzv. šablon. 
ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři  
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 Hlavní cíl 3.2.4: Děti se vzdělávají ve vhodných a nezávadných prostorách (MŠ, ZŠ) 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Do konce roku 2016 je zajištěn dobrý technický stav budov MŠ a ZŠ  

i. oprava a rekonstrukce budov 
MŠ a ZŠ 

2016 obec IROP 

Cíl je naplňován. Projekt do IROP nebyl podán, 

ale rekonstrukce je hrazena z obecních zdrojů. 

ii. výběrové řízení – firma 
(atrium – podmínka 10% - u 
zakázek nad 2 mil. Kč) 

2016 Obec   

iii. realizace 2016 firma  

 

 Priorita 3.3: Zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí navazující vzdělání (a následně tak připravit děti a 
mládež na trh práce) 

 Hlavní cíl 3.3.1: 95% dětí (80% ze SVL) pokračuje ročně po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na středním stupni 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Od ledna 2016 je zajištěno pokračování programů kariérového a pracovního poradenství (škola, NZDM) 

i. programy jsou součástí 
velkého obecního OPVVV 
projektu, projektový záměr je 
podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPVVV Cíl je naplňován. Projekt do OP VVV nebyl 

podán, ale programy jsou hrazeny z jiných 

zdrojů. Díky NZDM v roce 2017 tři uživatelé 

složili maturitní zkoušku, 1 uživatel získal výuční 

list, 2 uživatelé nastoupili na VŠ, 5 uživatelů 

nastoupilo do učení, 3 na střední školu. Navýšil 

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři  
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se počet uživatelů, kteří našli pracovní 

uplatnění ve společnosti Amazon a Aisan. 

Navýšil se počet uživatelů, kteří shánějí 

brigádu. Práci si našlo 18 uživatelů NZDM. 

Od ledna 2016 zaveden program zvyšování finanční gramotnosti (NZDM) 

i. program součástí projektu 
OPZ, projektový záměr je 
podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPZ Cíl je naplňován. Projekt nebyl podán, ale 

program je realizován v rámci přímé práce 

s uživateli v NZDM. Na zvyšování finanční 

gramotnosti uživatelů pracují také ostatní 

sociální služby.  

ii. projekt je realizován 2016 Obec, OCSS  

V průběhu roku 2016 je zavedena spolupráce ZŠ-SŠ v oblasti přechodu žáků na SŠ (exkurze, dny otevřených dveří, ochutnávky 

oborů – provázanost přechodu ZŠ-SŠ; „asistent“) 

i. součástí velkého obecního 
OPVVV projektu, projektový 
záměr je podán 

2015 Obec, ASZ, 

partneři 

OPVVV Cíl je naplňován, na ZŠ probíhá kariérní 

poradenství. Projekt sice nebyl podán, ale 

aktivity probíhají díky úzké spolupráci školy a 

NZDM. V roce 2017 dokončili SŠ 4 uživatelé, 8 

pokračovalo ve vzdělávání po ukončení ZŠ a 

dva se dostali na VŠ.  

ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři  

Pro žáky od 8. ročníku je zajištěno kariérní poradenství v rámci ZŠ, prostřednictvím besed na Úřadu práce v Mostě, dny otevřených 

dveří, veletrh vzdělávání 

i. konzultace – výchovný 
poradce 

Průběžně ZŠ  
Cíl je naplňován. V rámci výuky je zajištěno 
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ii. pokračování třídních schůzek 
tzv. Minisokrates pro rodiče a 
žáky od 8. ročníku 

Průběžně ZŠ  individuální i skupinové kariérové poradenství 

včetně exkurzí na ÚP, do firem atd.  

iii. Besedy - ÚP Most průběžně ÚP Most ÚP 

iv. Dny otevřených dveří, veletrh 
vzdělávání 

Od 2016 Asistent, ZŠ  

 

 Hlavní cíl 3.3.2: 30% dětí ze SVL studujících střední stupeň vzdělávání zdárně dokončí 1. ročník SŠ 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Od ledna 2016 je zavedena pozice „asistenta studia na SŠ“, který podporuje děti při přechodu ze ZŠ na SŠ a během studia na SŠ 

i. součástí projektového záměru 
OPVVV, projekt je podán 

2015 Obec + 

partneři, ASZ 

 

Cíl je naplňován. Projekt nebyl podán, ale 

aktivity probíhají úspěšně podle plánu. ii. projekt je realizován 2016 Obec + partneři OPVVV 

iii. nabídka stipendijních 
programů 

2016 asistent různé 

15 středoškoláků ročně je podpořeno programy doučování 

i. realizace programů doučování průběžně OCSS, ZŠ, 

asistent (od 

2016)  

OPVVV 

Cíl je naplňován. Doučování probíhá pravidelně 

v rámci NZDM. 
ii. podpora středoškoláků včetně 

práce s jejich rodiči 
Od 2016 OCSS, asistent 

(od 2016) 

OPZ, 

OPVVV 
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 Priorita 3.4: Zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času 

 Hlavní cíl 3.4.1: 100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní pravidelných bezplatných volnočasových a 

zájmových aktivit 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

60 dětí ročně navštěvuje volnočasové aktivity NZDM, 50 dětí navštěvuje školní aktivity a další volnočasové aktivity (Duhovka, TJ 

Sokol, Sbor dobrovolných hasičů) 

i. podán projektový záměr na 
NZDM 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPZ 

Cíl je naplňován. V roce 2017 bylo v NZDM 

uzavřeno 33 smluv o poskytování soc. služby a 

25 dohod. Celkem v roce 2017 byla poskytnuta 

pomoc 105 uživatelům na smlouvu a 40 

uživatelům na dohodu.   

ii. služba realizována 2016 OCSS   

iii. podán projektový záměr – 
volnočasové aktivity 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPVVV 

iv. projekt realizován 2016 Obec + partneři  

 

 Hlavní cíl 3.4.2: Od ledna je 60 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně klientelou NZDM 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od ledna 2016 je zajištěno pokračování NZDM v Obrnicích 

i. podán projektový záměr na 
NZDM 

2015 Obec, OCSS, 

ASZ 

OPZ 
Cíl je splněn. Služba je nyní financována 

z Operačního programu Zaměstnanost. 
ii. služba realizována 2016 OCSS   
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Od 1. 7. 2015 je přestěhováno NZDM v Obrnicích z budovy ICVA do nově postaveného areálu 

i. do 1. 6. 2015 podání žádosti o 
změnu registrace NZDM na KÚ 
ÚK 

hotovo OCSS  

Cíl je splněn, NZDM funguje v novém areálu 

s plánovanými změnami.  

ii. do 1. 7. 2015 vyřízení žádosti 2015 KÚ ÚK  

iii. nejpozději od 1. 7. 2015 
zahájení provozu NZDM 
v novém prostoru se 
schválenými změnami 
(požadované změny 
v registraci: navýšení okamžité 
kapacity ze 30 na 50 osob, 
změna provozní doby z 12 na 
10 hodin denně, navýšení 
pracovních úvazků o 1x 1,0 
PvSS, změna místa 
poskytování) 

2015 OCSS  

 

 Hlavní cíl 3.4.3: Od roku 2016 se 200 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní nárazových aktivit 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

ročně proběhne s účastí 200 dětí minimálně 10 jednorázových kulturních a osvětových akcí 

i. každoročně se konají různé 
aktivity (kulturní akce - 
Obrnický talent, Cesta do 
pohádky, taneční zábava 
s OCSS, taneční odpoledne, 

průběžně Obec  
Cíl je naplňován. V NZDM bylo v roce 2017 

uspořádáno 50 jednorázových akcí, kterých se 

zúčastnilo celkem 881 osob. 
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sportovní olympiáda a turnaje, 
apod.; osvětové akce - 
přednášky na téma plánované 
rodičovství, bezpečný sex, 
dluhová prevence, jak na 
dluhy (sekundární prevence), 
bezpečnost, drogová 
prevence, zdravá výživa, 
poradna speciálního 
pedagoga, aj.)  

ii. podpora komunitních akcí – 
projektový záměr  

2015 Obec, OCSS, 

školy, NNO 

OPZ 

 

 Priorita 3.5: Připravit mladé lidi na svět dospělosti 

 Hlavní cíl 3.5.1: 80 dětí a mládeže je ročně vybaveno dovednostmi nezbytnými pro rodinný život 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Ročně proběhne minimálně 10 akcí na podporu osvěty v rámci NZDM, SAS, školy 

i. besedy s odborníky (cca 4x do 
roka 

Od 2016 OCSS, školy OPZ Cíl je naplňován. V roce 2017 se v NZDM 

uskutečnilo 12 odborných přednášek 

zaměřených na různé oblasti lidské činnosti – 

pracovní, ekonomické, sportovní, zdravotní či 

zdravého životního stylu. Dalších 7 přednášek 

bylo uspořádáno na ZŠ. 

ii.   individuální konzultace dle 
potřeby 

průběžně OCSS, školy  

      iii.   skupinová sezení (cca 1x do  
měsíce) 

Od 2016 OCSS, školy OPZ 
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 Priorita 3.6: Posílit rodičovské kompetence v sociálně vyloučených rodinách 

 Hlavní cíl 3.6.1: Minimálně 50 rodičů je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od 2016 do 2018 je zajištěno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 50 rodin s dětmi v celé obci  

i. Je podán projektový záměr na 
SAS 

2015 Obec, OCSS OPZ Cíl je téměř naplňován, v roce 2017 bylo 

uzavřeno 22 nových smluv, služba pracovala se 

43 rodinami. ii. Služba je poskytována Od 2016 OCSS  

od 2016 do roku 2018 je zajištěno poskytování terénních programů pro 50 osob v celé obci  

i. Je podán projektový záměr na 
TP 

2015 Obec, OCSS OPZ 
Cíl je naplňován. V roce 2017 byla poskytnuta 

služba 115 uživatelům, uzavřeno bylo 34 smluv.  
ii. Služba je poskytována Od 2016 OCSS  

 

 Priorita 4.1: Zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně a posílit pocit bezpečí obyvatel obce 

 Hlavní cíl 4.1.1: Pocit bezpečí v Obrnicích se každým rokem zvyšuje 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Je zajištěno pokračování činnosti 4 asistentů prevence kriminality 

i. Do konce 2015 působí 4 APK 
z programu prevence 

2015 Obec PPK MV 
Cíl je naplňován. V obci stále působí 4 APK a 
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kriminality tento záměr trvá i do dalšího období.  

ii. Od roku 2016 je zajištěno 
pokračování činnosti 4 APK, 
podání projektového záměru 

Od 2016 Obec  OPZ 

iii. Realizace projektu 2016 obec  

Je zajištěno pokračování činnosti stávajících domovníků a navýšení jejich počtu 

i. Pokračování činnosti 2 
domovníků v obecních 
domech 

2015 Obec ÚP 

Ve dvou obecních domech je nyní dostačující 

jedna pozice domovníka. Další navýšení bude 

v plánu po schválení Zákona o sociálním 

bydlení a jeho realizaci. 

ii. Vyjednávání s SVJ o navýšení 
počtu 

Do konce 

roku 2015 

Obec, SVJ, NNO  

iii. Navýšení počtu domovníků 
v souvislosti se sociálním 
bydlením 

2018 Obec  

Od ledna 2016 pokračuje činnost 2 TP pod obcí 

i. Do konce roku 2015 žádost o 
dotaci na TP od ÚV 

2015 obec ÚV 
Pracovníci již nepůsobí pod obcí, ale v rámci 

OCSS. ii. Realizace od ledna 2016 
(nutné předfinancovat) 

2016 obec  

Pokračuje fungování oddělení PČR v lokalitě nad MŠ (Nová výstavba č. p. 226) 

i. Zajištěno pokračování činnosti 2015 Obec, PČR  
Cíl je naplňován, mezi aktéry probíhá intenzivní 

spolupráce, obec je dlouhodobě spokojena se ii. Navázání nové spolupráce 
mezi vedoucími oddělní PČR, MP, 

Od 2016 Obec  
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mentor APK spoluprací s PČR.  

iii. Vzájemná informovanost, 
kontakt mezi obcí, PČR a MP (1x 
měsíčně nebo dle potřeby) 

Od 2016 Obec, PČR, MP  

Pokračuje činnost MP Most v Obrnicích 

i. pravidelná činnost hlídky MP 
Most (4x denně 2h) 

průběžně MP Most  Cíl je naplňován, i když obec není s činností MP 

úplně spokojená. Probíhají však kroky ke 

zlepšení spolupráce.  ii. vzájemná komunikace a 
zpětná vazba obec-MP 

průběžně Obec, MP  

Modernizace kamerového systému 

i. Žádost přes PPK 2015 obec MV Cíl zatím nesplněn. Dotace je poskytována 

pouze na instalaci nových systémů. Obec 

uvažuje o modernizaci na vlastní náklady. 

 

 Hlavní cíl 4.1.2: Narůstá důvěra obyvatel sociálně vyloučených lokalit v PČR a MP 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje Plnění 

Zástupci PČR a MP se prezentují 3x ročně dětem již od předškolního věku (pozn: v MŠ, na ZŠ, v NZDM ,aj.) 

i. účast na besedách v MŠ, ZŠ, 
OCSS 

průběžně Školy, OCSS, 

policie 

 

Cíl je naplňován. S policí pravidelně 

spolupracují školy i NZDM. ii. pokračuje realizace 
preventivních programů – 
intenzivnější spolupráce (akce na 
hřišti, dětský den, příměstský 

průběžně všichni   
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tábor, aj.) 

 

 Priorita 4.2: Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima) 

 Hlavní cíl 4.2.1: Vytvoření nabídky aktivit na zvyšování sociálních a rodičovských kompetencí 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od roku 2016 je pro celou obec zajištěno poskytování služby SAS v objemu 3 pracovníků na 30 smluv ročně 

i. Je podána projektová žádost 
na SAS 

2015 Obec  
Cíl je naplňován, OCSS zaměstnává 4 sociálně 

aktivizační pracovníky. 
ii. Služba je poskytována 2016 OCSS   

Od roku 2016 je pro celou obec zajištěno poskytování služby TP v objemu 4 pracovníků na 50 klientů ročně 

i. Je podána projektová žádost 
na TP 

2015 Obec  
Cíl je naplňován, OCSS zaměstnává 4 terénní 

pracovníky. 
ii. Služba je poskytována 2016 OCSS   

Je zajištěno pokračování konání případových konferencí SAS a OSPOD dle potřeby 

i. Navázána úzká spolupráce 
s OSPOD Most 

2016 OCSS  Cíl je naplňován. Spolupráce SAS a OSPOD se 

v roce 2017 týkala deseti rodin, pracovnice SAS  

se zúčastnily 4 případových konferencí.  ii. Vytvoření systému spolupráce 
v rámci pověření k výkonu SPOD 

2016 OCSS   

Je zajištěno pokračování činnosti psychologa v NZDM v potřebné míře a bezplatného využívání jeho služeb klienty 

i. Zajištěna spolupráce 
s psychologem na DPP 

2016 OCSS  Cíl není naplňován, chybí finanční i personální 

zdroje na tuto pozici. 
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 Priorita 4.3: Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl 

 Hlavní cíl 4.3.1: u 100 dětí a mládeže ročně jsou od ledna 2016 učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL, ke snížení 

závadového chování dětí a mládeže (kriminalita, patologie, záškoláctví…) 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

Od 2016 je zajištěn program primární prevence pro školy, NZDM a Duhovka, jímž je zasaženo 100 dětí ročně (sekundární a terciární 

prevenci zajišťuje K-centrum v Mostě) 

i. Besedy s odborníky 2015 škola, NZDM, 

obec, NNO 

 Cíl je naplňován. Preventivní programy 

probíhají na ZŠ a v NZDM. V případě potřeby 

jsou uživatelé přesměrováváni na K-centrum 

v Mostě.  

Ročně se 100 dětí účastní volnočasových a zájmových aktivit nebo je klientelou NZDM  

i. Zajištěno pokračování 
fungování NZDM – podána 
projektová žádost  

2015 Obec  Cíl byl naplněn. V roce 2017 bylo v NZDM 

uzavřeno 33 smluv o poskytování soc. služby a 

25 dohod. Celkem v roce 2017 byla poskytnuta 

pomoc 105 uživatelům na smlouvu a 40 

uživatelům na dohodu.   

ii. Nabídka volnočasových aktivit 
různých subjektů 

2016 OCSS, škola, 

NNO 
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 Priorita 4.4: Zlepšení soužití a zapojení veřejnosti do dění 

 Hlavní cíl 4.4.1: Ročně proběhne minimálně 10 společensko-kulturních a sportovních akcí na podporu komunitního života v obci se 

zapojením co největšího počtu obyvatel Obrnic 

 

SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY  termín Zodpovědnost Zdroje plnění 

V roce 2015 proběhne příměstský tábor pro minimálně 25 dětí (Duhovka) 

i. Oslovení rodičů a dětí 
s nabídkou příměstského 
tábora v rámci škol, OCSS 

2015 Duhovka  

Cíl byl naplněn, tábor byl realizován.  

ii. Realizace tábora 2015 Duhovka  

Ročně proběhne minimálně 10 akcí (společenské, kulturní, sportovní – maškarní, den dětí, masopust, divadlo, aj.) na podporu 

komunitního života v obci  

i. Příprava akce průběžně Realizátor  Cíl je naplňován. Pravidelně se konají Obrnické 

slavnosti, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, 

divadelní představení, pálení čarodějnic, Den 

dětí, a mnoho dalších akcí v režii obce nebo 

OCSS. 

ii. Realizace akce průběžně Realizátor  

1x měsíčně je vydán Obrnický Maják a jsou využívány další kanály pro informování a komunikaci s občany a veřejností 

i. Pravidelné vydávání 
Obrnického majáku 

měsíčně OCSS  
Cíl je naplňován, aktuální čísla Majáku včetně 
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ii. Spolupráce s regionálními 
médii 

průběžně Všichni  archivu od roku 2014 lze vyhledat na 

http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/. ZŠ i obec 

má své aktualizované webové stránky.  iii. Aktualizace webových stránek 
obce 

průběžně Obec  

iv. Obnovení a aktualizace 
webových stránek školy 

do 2016 ZŠ  

 

 

 

http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/


                                                                          

 
 

Návrhová část 
 

Návrhová část je na žádost obce zpracována stručnou formou na úrovni specifických cílů. Obsahuje souhrn nových i stávajících aktivit, jejichž 

realizace byla doposud pro obec prospěšná.  

Přehled specifických cílů na další období 

Specifický cíl Termín Zodpovědnost Role Agentury Zdroje 

Vybudování NZDM pro cílovou skupinu 6 – 14 let V období platnosti SPSZ Obec 

Pravidelné informování obce 
o vhodných dotačních 
titulech, případně projektové 
poradenství 

IROP 

Zajištění provozu NZDM pro cílovou skupinu 6 – 
14 let 

V období platnosti SPSZ Obec, OCSS KÚÚK 

Udržení stávajících sociálních služeb v rámci 
OCSS  

V období platnosti SPSZ Obec, OCSS KÚÚK 

Pokračování pozic APK a domovníka V období platnosti SPSZ Obec 
Ministerstvo 
vnitra, ESIF 

Zajištění projektového řízení k novým i stávajícím 
projektům vzhledem k jejich udržitelnosti 

V období platnosti SPSZ Obec Obec, ESIF 

Brownfield Nádražní ulice 
V období platnosti SPSZ 

Obec 

Nepředpokládá se zapojení 
Agentury 

 

Zajištění provozu Technických služeb V období platnosti SPSZ Obec 
Obec, Úřad práce, 
jiné zdroje 

Udržení a prohloubení aktivní spolupráce 
subjektů v obci prostřednictvím Platformy 
setkávání participujících organizací 

V období platnosti SPSZ Obec  



                                                                          

 
 

Analýza rizik 

 

Název rizika Pravděpodobnost Prevence 

Nedostatek odborníků na 
pracovní pozice 

Vysoká Stáže a praxe VOŠ, školní dílny, prestiž 
organizace, kariérní poradenství, 
vzdělávání 

Nedostatek finančních 
prostředků 

Střední Ve spolupráci s ASZ pravidelně vyhledávat 
vhodné dotační tituly 

Nezájem politiků, případně 
změny ve vedení obce 

Nízká Průběžné vyjednávání s politiky a 
informování o efektivitě a potřebách 
služeb 

 

 

Vzdálená podpora obci 

 

Obec vymezila tyto oblasti, ve kterých žádá od Agentury pro sociální začleňování další 

podporu: 

i. Poskytování projektového poradenství k projektům v SPSZ v případě potřeby obce 

ii. Pravidelné informování o dotačních titulech a možnostech financování aktivit v SPSZ 

iii. Podpora poskytovatelů při vyhodnocování jejich aktivit (monitoring projektů a jejich 

evaluace) 
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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  
ICVA – Integrované centrum volnočasových aktivit 
IROP - Integrovaný regionální operační program  
KPSVL - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám  
LP - Lokální partnerství  
LMP - Lehké mentální postižení 
MAP - Místní akční plán  
MěP – Městská policie 
MPK - Manažer prevence kriminality 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MŠ - Mateřská škola  
MV - Ministerstvo vnitra  
NNO - Nevládní nezisková organizace  
NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
OCSS – Obrnické centrum sociálních služeb 
OP VVV - Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání  
OP Z - Operační program Zaměstnanost  
OSPOD - Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
OSVŠ – Odbor sociálních věcí a školství 
PČR - Policie České republiky 
PNŽ – Příspěvek na živobytí   
PMS - Probační a mediační služba  
PS - Pracovní skupina  
PSPI – Pracovní skupina projekty a implementace 
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna  
SAS - Sociálně aktivizační služby  
SPSZ - Strategický plán sociálního začleňování  
SŠ - Střední škola  
SÚPM - Společensky účelné pracovní místo  
SVL - Sociálně vyloučená lokalita  
SVP - Speciální vzdělávací potřeby 
ÚP - Úřad práce  
ÚV - Úřad vlády  
VOŠ – Vyšší odborná škola 
VPP - Veřejně prospěšné práce  
VS - Veřejná služba 
VŠ – Vysoká škola  
ZŠ - Základní škola 


