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1.

Úvod
Na žádost statutárního města Chomutova vznikl tematický akční plán pomoci osobám

bez přístřeší, kterým město ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a s lokálními
partnery reaguje na aktuální situaci lidí bez přístřeší žijící na území města Chomutova. Na
vzniku dokumentu a následných opatření se podíleli členové statutárního města Chomutova,
příspěvkové organizace města, neziskové organizace a Agentura pro sociální začleňování, Úřad
vlády ČR. Za účelem strukturování problému, jeho příčin a nutné intervence na území města
Chomutova členové lokálního partnerství využili metody stromů příčin a návrhů opatření.
Výsledná opatření jsou strukturována do šesti tematických celků: chybějící lékařská a
psychiatrická péče, krizová pomoc osobám bez přístřeší, snížení prahu dostupné sociální
práce, systém přidělování sociálních bytů, koordinace pomoci, rozšířené bez doplatkové zóny
(blíže viz kapitola Návrhy opatření, str. 8–17).
Kontext spolupráce
Město Chomutov vstoupilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ)
začátkem roku 2016. V rámci tzv. koordinovaného přístupu byl vypracován Strategický plán
sociálního začleňování (SPSZ), jenž je závazným dokumentem pro čerpání prostředků ze tří
operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů. SPSZ byl schválen
zastupitelstvem statutárního města Chomutova dne 21. 11. 2016. Jde o strategický dokument,
který se zabývá oblastí bezpečnosti, bydlení, zaměstnanosti a oblastí rodiny, mládeže, zdraví
či dluhovou problematikou. Město Chomutov zároveň vychází při své činnosti z následujících,
souvisejících strategických dokumentů:
- Rámcová strategie rozvoje statutárního města Chomutova 2014–2024
- Koncepce rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013–2020
- Lokální koncepce sociálního bydlení v Chomutově
- Integrovaná strategie Ústecko-Chomutovské aglomerace
- Místní plán inkluze města Chomutova pro období 2019–2022 (příloha SPSZ)
- Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov
2018–2021
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V roce 2019 byla schválena významná revize návrhové části Strategického plánu
sociálního začleňování pro období 2019–2023 (schválena zastupitelstvem statutárního města
Chomutova dne 16. 9. 2019). V roce 2019 také došlo ke změnám v bytové oblasti – město
přistoupilo k vykupování bytů a zároveň někteří poskytovatelé ubytování zavřeli své
provozovny. Na ulici se – zejména zavřením ubytovny sv. Alžběta s kapacitou 75 lůžek – ocitlo
více osob bez přístřeší (kapacita ubytovny byla naplněná, v srpnu 2018 bylo na ulici s rodiči
evidováno jedno dítě – to bylo umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Na
aktuální situaci vyvolanou působností obecně závazné vyhlášky o opatření obecné povahy1
reagovalo jak město Chomutov, tak představitelé neziskových organizací snahou o nastavení
nástrojů intervence do území s cílem pomoci osobám bez přístřeší ke stabilizaci jejich sociální,
zdravotní a bytové situaci. Na žádost statutárního města Chomutova vznikl tento tematický
akční plán na pomoc osobám bez přístřeší.
Cíle a obsah dokumentu
Hlavním cílem tematického akčního plánu (TAP) je na základě analýzy příčin a dopadů
definovat opatření, která budou předcházet ztrátě bydlení (u lidí v tíživé zdravotní, sociální a
ekonomické situaci) a která zároveň povedou k zajištění osobám bez přístřeší adekvátní typ
bydlení. Text je strukturován do tří základních částí: analytické, návrhové a implementační.
V analytické části popisuje dokument hlavní charakteristiky současného problému
osob bez přístřeší žijících v Chomutově, jejich hloubkové příčiny a akcelerátory problému
bezdomovectví v intravilánu města. Je zde čerpáno především z údajů získaných z mapování
osob bez přístřeší z roku 2019, který realizovali zaměstnanci magistrátu spolu s představiteli
neziskových organizací, z dat od poskytovatelů sociálních služeb a z rozhovorů s lidmi bez
domova žijícími na okrajích města. Dále čerpáme z pracovních skupin plánování tematického
akčního plánu, kde se k jednotlivým tématům vyjadřovali jak zástupci města, neziskových
organizací a zástupci úřadu práce.
V návrhové části prezentuje tematický akční plán soubor opatření, které je potřebné
realizovat na lokální úrovni. Tato opatření adresují a zmírňují dopady systémových i
individuálních příčin bezdomovectví a realizací těchto opatření bude osobám bez přístřeší

1

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/ms-vn-vyhlasky-mesta/verejna_vyhlaskaopatreni_obecne_povahy.pdf
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poskytnuta adekvátní pomoc. Jednotlivá opatření na sebe vzájemně navazují, usilují o
dosažení synergie a snaží se systematicky navazovat na opatření definována v rámci SPSZ a
realizována v předcházejícím období spolupráce.
V části implementační jsou vymezeny role, aktivity a úlohy Agentury pro sociální
začleňování, statutárního města Chomutova a lokálních aktérů v procesu implementace a je
popsán mechanismus spolupráce a průběžného vyhodnocování jejich účinnosti.
Všem, kteří se na přípravě tematického akčního plánu podíleli, patří velké poděkování.

2.

Analytická část
Cílem terénních šetření a rozhovorů jak s lidmi bez přístřeší, tak s lidmi pracujícími

s osobami bez přístřeší bylo 1) popsat současnou situaci osob bez přístřeší (počet osob,
dosavadní spolupráce různých aktérů při sociální práci), 2) rozpoznat základní milníky, které
k nárůstu počtu osob bez přístřeší přispívají a 3) identifikovat mezery (nedostatečná kapacita
služeb, nedostatečné prostory, chybějící služby aj.), které je třeba zaplnit, aby počet osob bez
přístřeší nenarůstal a zároveň aby byla osobám bez přístřeší poskytnuta adekvátní podpora a
lidé se tak mohli vrátit na trh s byty.
V Chomutově žilo na konci roku 2018 celkem 48 720 obyvatel (dle SLBD 2011 celkem
48 328). Podle aktuálního monitoringu magistrátu města Chomutova (ve spolupráci s
Člověkem v tísni, o. p. s., Rozkoš bez rizika, z. s., Světlo Kadaň, z. s. aj.) žilo začátkem roku 2019
na území celkem 60 osob bez přístřeší. Zároveň je ve městě celkem 10 ubytoven a 1 azylový
dům, které nabízejí ubytování osobám s nízkými příjmy a jsou registrované úřadem práce.
Z nich celkem 5 ubytoven nabízí v ceníku ubytování pouze na jednu noc. Ostatní ubytovny
počítají s dlouhodobými nájemníky a ceník mají nastaven na úhrady plateb za celý měsíc. Praxe
je ale taková, že některé z ubytoven se přeorientovaly na klientelu firemních dělníků. V červnu
a během léta 2019 pracovníci magistrátu a neziskových organizací monitorovali celkem dvě
stanová městečka v okrajových částech města. Z nich na jednom z těchto míst vzrostl počet
osob bez přístřeší od léta do září 2019 z počtu 15 osob na celkový počet 25 osob.
Podle monitoringu (srpen, září 2019) neziskových organizací, městské policie a úřadu
práce nejde vždy o osoby s trvalým bydlištěm hlášeným na adrese v Chomutově, v Chomutově
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však dlouhodobě (několik let) bydlí. Někteří se v Chomutově narodili, stěhovali se a posledním
jejich pobytem v září 2018 až leden 2019 byla ubytovna sv. Alžběty a motel Papilio (oba domy
v okrajové zóně města). Ubytovnu sv. Alžběty vlastní majitel z Prahy, který do ledna 2019
ubytovával po dobu více jak 4 roky maximální kapacitu 75 osob s různými problémy – od
zdravotních indispozic a postižení, přes závislé na OPL, k rodinám s dětmi nacházejícími se na
hranici či pod hranicí chudoby, seniorům (bez nároku na výplatu starobního důchodu) a
invalidním důchodcům. Pracovníci v sociálních službách evidovali vysokou migraci
ubytovaných osob a přistěhovalé z jiných měst ČR. Od ledna 2019 nabízí majitel ubytování
pouze pro firemní dělníky. Druhý majitel pochází z Chomutova a motel Papilio dlouhodobě
slouží a více jak 5 let sloužil k ubytování nízkopříjmových obyvatel.
V červnu 2018 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška města Chomutova o
opatření obecné povahy (dále také OOP)2, ve které se stanovilo celkem pět oblastí města jako
tzv. bez doplatkových zón. Byly to sídliště Kamenná, Zahradní, Březenecká, Písečná a lokalita
středu města ohraničená několika ulicemi včetně ulic s výše popsanými ubytovacími
zařízeními. Na základě vyhlášky OOP majitel ubytovny sv. Alžběta změnil „podnikatelský“
záměr. Z původní ubytovací kapacity 75 lidí bydlelo v zimě 2018 na ubytovně již pouze 12 lidí
a k lednu 2019 byla zbylým osobám smlouva ukončena. Více lidí se ocitlo bez přístřeší a bylo
odkázáno na pomoc příbuzných a sociálních služeb.
Pracovníci sociálních služeb sehnali pro některé bývalé obyvatele Sv. Alžběty náhradní
bydlení, jiní lidé se odstěhovali do jiných měst za prací „na černo“ a po ztrátě výdělku se znovu
vrátili do Chomutova. Od jara 2019 město Chomutov eviduje nárůst počtu osob bez přístřeší
(z počtu 12 osob přespávajících na jednom z míst v roce 2018 zde v září 2019 přespávalo již 25
osob). Část lidí migruje mezi ubytovnami, pro část lidí zasažených závislostmi, komorbiditami
či výrazně zasažených dopadem pobytu bez přístřeší (jde o vnější i psychickou degradaci
osobnosti) se ubytovny a sociální služby stávají nedostupné. V nejbližším okolí Chomutova
vznikají místa, na nichž lidé bez domova nocují v provizorních přístřešcích bez přístupu k
hygieně. Jde často o lidi závislé na OPL, starobní důchodce s kombinací dalších indispozic –

2

Znění vyhlášky zde: http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/ms-vn-vyhlasky-mesta/verejna_vyhlaskaopatreni_obecne_povahy.pdf
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např. zdravotní komplikace, duševní potíže, bez příjmů (mimo evidenci ÚP) a bez pomocné
příbuzenské sítě, pracující „na černo“, zadlužení a bojí se lichvu nahlásit PČR aj.
Ubytovací kapacity sociálních služeb jsou buď dlouhodobě naplněny, nebo mají pro
osoby bez přístřeší nastaven vysoký vstupní práh – např. podmínka předložení posudku
praktického lékaře o zdravotním stavu v situaci, kdy je dlouhodobý nedostatek lékařů (a lidé
nemají svého ošetřujícího lékaře) aj. Lidé dlouhodobě nemocní nedostávají při propouštění
z nemocnice tzv. poukazy na následnou léčbu a končí – často bez medikace, bez ošacení – bez
přístřeší. Ve městě fungují mobilní zdravotnické týmy, které ale bez poukazu od lékaře
nemohou nemocného ošetřit. Ve městě dosud nefunguje systém prostupnosti různých variant
bydlení z důvodu absence jednotlivých složek bydlení. Hrozí úmrtnost lidí bez přístřeší v
důsledku působení extrémních teplot (dehydratace, mrazy).
Ve městě funguje noclehárna pro muže, pro ženy zatím není služba dostupná. Část lidí
bez přístřeší nemá přístup k nízkoprahové sociální práci v bezpečném prostředí. Ani v
nejbližším okolí Chomutova nemají lidé možnost využívat službu nízkoprahového denního
centra, která by umožnila prostřednictvím individuální sociální práce zajistit návazné sociální
služby, bydlení či kontakty se společenským prostředím. V důsledku pobytu na ulici dochází k
další kumulaci zdravotních a sociálních problémů jednotlivých osob bez přístřeší (a k
prohlubování závislostí).
Lidem bez přístřeší je ve spolupráci několika neziskových organizací nabízena
krátkodobá pomoc prostřednictvím potravinové banky (poskytuje Oblastní charita Most i
Člověk v tísni o.p.s.), prostřednictvím terénní sociální práce (poskytuje Oblastní charita Most i
Člověk v tísni o. p. s.), drogových programů (K-centrum), sociální práce pracovníků odboru
sociálních věcí a Úřadu práce, nabídky popelnice a svozu odpadu (jako prevence výskytu
hlodavců, vzniklo na podnět lidí bez přístřeší, realizuje TS Chomutov), monitoringu lokality
(Městská policie Chomutov). Součinnost jednotlivých neziskových organizací částečně
koordinuje lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování.
Z výše uvedeného vyplývá, že klíčovými problémy, k nimž by měly směřovat lokální
intervence, jsou:
•

chybějící lékařská a psychiatrická péče,
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•

krizová pomoc osobám bez přístřeší3,

•

snížení prahu dostupné sociální práce,

•

systém přidělování sociálních bytů,

•

koordinace pomoci,

•

rozšířené bez-doplatkové zóny.

Jednotlivým bodům intervence se věnuje následující návrhová část tematického akčního
plánu a body jsou dále rozpracovány do konkrétních opatření.

3.

Návrhová část
Návrhová část obsahuje jak textově rozpracované body jednotlivých opatření, zároveň

jsou opatření shrnuta v tabulkovém zobrazení. Tematické skupiny opatření přitom reflektují
výše identifikované klíčové okruhy intervence. Mezi klíčové okruhy intervence ještě jednou
patří: 1) chybějící lékařská a psychiatrická péče, 2) krizová pomoc osobám bez přístřeší, 3)
snížení prahu dostupné sociální práce, 4) systém přidělování sociálních bytů, 5) koordinace
pomoci, 6) rozšířené bez doplatkové zóny.
Sada opatření č. 1 adresuje nedostatek lékařů na území města Chomutova a
nedostatek následné péče pro osoby dlouhodobě nemocné či s kombinovanými problémy.
Navýšení počtu psychologů a psychiatrů je uvedeno již v opatřeních komunitního plánu. Od
října 2019 bude v Chomutově působit tým lékařů dostupných pro všechny potřebné. Členové
pracovní skupiny identifikovali jako důležité zvýšit informovanost lékařů působících
v Chomutově o Centru duševního zdraví a mobilních psychiatrických týmech, které vyráží do
terénu (za pacienty se schizofrenií, k těžkým depresivním stavům apod.). Dále informovat o
v místě působící domácí zdravotní péči Diecézní Charity Litoměřice a Zdravotních sester a
pečovatelek s. r. o., které jezdí za pacienty domů. K terénnímu působení potřebují tyto mobilní
zdravotní týmy pouze poukaz na domácí léčbu (zdravotní indikace, ordinace = dokument
z nemocnice či psychiatrie, bez něhož zdravotní pojišťovny službu neuhradí). Město se ve
spolupráci s ASZ shodlo na následujících krocích:

Krizovou pomocí v tomto textu definujeme soubor opatření, která mohou mít preventivní i pomocný
charakter. Nejde o krizovou pomoc definovanou zákonem o sociálních službách.

3
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 Vyvolat jednání s Krajskou zdravotní a. s. a Nemocnicí Chomutov, o.z. o
vydávání poukazu na domácí léčbu (zdravotní indikace, ordinace) v případě, že
jde o pacienty s duševní nemocí či jinou nemocí, kterou je třeba dlouhodobě
léčit.
 Vyvolat jednání se zdravotními pojišťovnami a Českou lékařskou komorou v
Chomutově s důrazem na smluvní zajištění vyšetření dospělých osob a žadatelů
o bydlení v azylovém domě lékařem.
 Vytvořit lokální informační kampaň cílenou na lékaře a sociální pracovníky o
mobilních týmech zdravotního personálu. Informovat také o nové kapacitě
lékařů (psychologů a psychiatrů) a o způsobu oslovení těchto smluvních lékařů.
Sada opatření č. 2 adresuje akutní krizovou pomoc a koordinaci této pomoci ze strany
Statutárního města Chomutova, Úřadu práce a neziskových organizací. V některých případech
je lidem bez střechy nad hlavou třeba zajistit akutní krizovou pomoc (potravinovou, šatník,
nábytkovou banku). Krizová pomoc částečně probíhá ve spolupráci Magistrátu města
Chomutova a neziskových organizací. Pomoc je však třeba více koordinovat. Mezi akutní
krizovou pomoc patří zejména následující body:
 Pravidelný monitoring osob bez střechy nad hlavou a jejich obtíží.
 Akutní potravinová pomoc a koordinace pomoci.
 Sociální šatník a nábytková banka.
 Zajištění svozu odpadu a úklidu prostoru pobytu.
 Krizové přístřešky (iglú).
 Dávky mimořádné okamžité pomoci směřovat k lidem bez domova na změnu
bydlení (tedy na získání ubytování či bydlení).
 Informování obyvatel o možnosti čerpání příspěvku na bydlení i v situaci, kdy je
člověk sankčně vyřazen z evidence ÚP.
Opatření č. 3 vedou k vytvoření doposud chybějících nízkoprahových sociálních služeb
na území města a jejich propojení se stávajícími službami. Doposud v Chomutově chybí
systémová dlouhodobá pomoc a kapacita pomoci lidem, kteří jsou bez přístřeší a nechtějí nebo
nemohou využít služeb azylového domu. Ve městě chybí pro nastavení spolupráce s lidmi bez
přístřeší bezpečný prostor nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší (pro trávení
9

volného času zejména v zimních měsících, základní zajištění osob a jejich potřeb – jídlo,
ošacení, umytí a síťování osob v rámci systému pomoci). Další chybějící službou je chybějící
služba noclehárny pro ženy. Další chybějící službou v Chomutově je tzv. domov se zvláštním
režimem (wet house, přístav), který umožňuje poskytnout přístřeší i osobám s nízkými nebo
žádnými příjmy, kteří jsou pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog). Poslední v řadě je
potřebné zřízení či znovuobnovení tzv. krizového lůžka přímo na Oddělení následné péče
(dříve LDN) či v jiném majetku města Chomutova. Dlouhodobě jsou nemocní lidé totiž po
tříměsíční léčbě (hrazené pojišťovnou) vráceni do místa trvalého pobytu (často na adresu
magistrátu). Sociální pracovníci musí řešit umístění těchto lidí (v řádu jedinců ročně, někdy
s potřebou bezbariérového přístupu) buď do ONP v Podbořanech (zde přijímají pacienty, nelze
je do místa dopravit) nebo do ubytovny v Ústí nad Labem. V případě klientů organizace Spirála
se objevuje problém s převozem do Ústí nad Labem do intervenčního centra. Opatření v rámci
TAP jsou proto následující:
 Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší.
 Rozšíření kapacity noclehárny pro muže také o místa pro ženy
 Zapojení poskytovatelů služeb do programu Nejdřív střecha, nadace Agrofert,
nadace Terezy Maxové na úhradu první platby v azylovém bydlení tak, aby si
během pobytu mohl ubytovaný již sám zajistit všechny potřebné příjmy na
úhradu další platby ze svého stabilizovaného příjmu.
 Koordinovat vznik krizového lůžka pro osoby opouštějící ONP a s potřebou
bezbariérového vstupu. Zároveň vyjednat těmto lidem poukaz na následnou
péči (viz opatření 1) a koordinovat propuštění pacienta z nemocnice se
sociálními pracovníky.
 Využít finanční prostředky města na zajištění převozu lidí s potřebou
dlouhodobé péče do zařízení (do ONP Podbořany, intervenčního centra Spirála
v Ústí nad Labem a dalších) odpovídajících individuální následné péči.
Soubor opatření č. 4 se věnuje vznikajícímu systému sociálního bydlení v Chomutově
a jednotlivá opatření vedou k cílené podpoře nejvíce ohrožených osob na trhu s byty – těmi
jsou vícečetné rodiny s dětmi (více jak 5 dětí) a lidi bez přístřeší. Pro rodiny s dětmi není
dostatečná kapacita bydlení (na vysoký počet dětí v rodině není připravena kapacita azylového
domu). V některých případech je žadatelem o bydlení rodina s menším počtem dětí, některé
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z dětí mají ale umístěné v dětském domově či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
V případě, že se jejich bytová situace zlepší, jsou jim děti vráceny. S tímto faktorem nárůstu
počtu členů v domácnosti je třeba předem počítat a plánovat. Řešením je vyčlenit jeden
sociální byt primárně pro vícečetné rodiny s dětmi. Opatření v rámci TAP jsou tedy následující:
 Vytipovat vhodnou bytovou jednotku do systému sociálního bydlení pro
vícečetnou rodinu (více jak 5 dětí).
 V pravidlech přidělení sociálních bytů není obsažena podmínka bezdlužnosti.
Pravidla bodově zvýhodňují rodiny s dětmi.
 Aktuální nouze rodiny (zda je zcela bez přístřeší nebo v dočasném, byť v
nevhodném bydlení) je v pravidlech upřednostněna.
Soubor opatření č. 5 se věnuje koordinaci pomoci a informování všech aktérů s cílem
snížit riziko ztráty bydlení u nízkopříjmových obyvatel města (včetně dalšího vzdělávání). Na
koordinační schůzky komunitního plánování budou pravidelně zváni zástupci Úřadu práce
(oddělení státní sociální podpory a hmotné nouze), aby informovali sociální pracovníky o
změně metodik MPSV ve vztahu k práci ÚP. Metodiky MPSV jsou totiž zásadní pro činnost ÚP
a přiznání či nepřiznání dávek na bydlení. Zároveň bude probíhat spolupráce sociálního odboru
města a ÚP a osoby bez přístřeší budou podpořeny dávkou mimořádné okamžité pomoci
v případě, že jim tato dávka pomůže k získání střechy (ubytování, bydlení). Uchazeč o
zaměstnání bude odkazován na sociální pracovníky magistrátu při řešení náhlého vyřazení
z evidence ÚP a bude mu poskytnuta informace o možnosti čerpání příspěvku na bydlení
(jakožto prevence ztráty bydlení). Opatření TAP jsou proto následující:
 Na schůzkách komunitního plánování budou dle potřeby informovat zástupci
ÚP o znění aktuálních metodik MPSV, které mění pravidla přiznání dávek SSP a
HN.
 ÚP bude informovat žadatele o možnosti sociálního poradenství na městě a o
možnosti čerpání příspěvku na bydlení v případě sankčního vyřazení z evidence
ÚP.
 Ve spolupráci města a ÚP budou lidé bez přístřeší řešeni dávkou MOP na
úhradu kauce či jiného potřebného výdaje na bydlení.
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 Političtí představitelé se budou pravidelně scházet s SVJ a majiteli ubytoven,
aby bylo město aktuálně informováno o situaci a záměrech jednotlivých
vlastníků a domů v SVJ. Zároveň bude město SVJ informovat o výkupu bytů a
koordinovat součinnost při realizaci sociálního bydlení.
 Sociální pracovníci města a neziskových organizací budou vzděláváni
v dovednostech mediace.
Opatření č. 6 se týká revize systémového opatření a sice obecně závazné vyhlášky
opatření obecné povahy (OOP), která omezuje území výplaty doplatku na bydlení (tzv. bez
doplatkové zóny). V případě města Chomutova je vyhláška jednou z příčin náhlého rušení
ubytoven pro nízkopříjmové obyvatele (další příčinou je poptávka po ubytování firemních
zaměstnanců), zároveň je příčinou náhlé ztráty bydlení osob, které dříve na ubytovnách
bydlely. Vyhláška tvoří překážku pro umístění nízkopříjmových osob do sociálních bytů a
obecně v zajištění náhradního bydlení osobám bez přístřeší. Vzhledem k jasným dopadům
vyhlášky na nárůst osob bez přístřeší na území města Chomutova zní opatření TAP následovně:
 Jednou ročně realizují lokální aktéři revizi vyhlášky OOP a sníží rozsah vyhlášky
tak, aby tato neomezovala pomoc poskytovanou a realizovanou v rámci
sociálních služeb a sociálního bydlení směrem k osobám bez přístřeší.
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Tabulka 1: Podpora osob bez přístřeší V Chomutově
Tematická

Lékařská péče pro osoby bez přístřeší

oblast

1.1

Očekávaná změna/dopad:

Cílová skupina:

Obecný cíl

Osoby bez přístřeší dostanou adekvátní zdravotní péči vzhledem k jejich

Sociálně vyloučené osoby

zdravotnímu stavu.

nebo

osoby

ohrožené

sociálním vyloučením

1.1.1

Očekávaná změna/dopad:

Specifický

Navýšení kapacity lékařské péče, spolupráce mezi lékaři a městem Chomutov při propouštění lidí bez

cíl

domova do následné péče a zajištění vstupního lékařského vyšetření pro žadatele o bydlení v azylovém
domě.

Opatření

Termín

Garant

Indikátor výsledku

Zdroj

1.1.1.1

2019–

SMCH

Minimálně jeden lékař zapojený do péče o osoby

Fondy

bez přístřeší.

ESIF, jiné

2022

Alokace

0

zdroje

1.1.1.2

2019–

SMCH

2022

Azylový dům má jednoho smluvního lékaře pro

Fondy

žadatele.

ESIF, jiné

0

zdroje

1.1.1.3

1.1.1.4

2019–

SMCH,

Informační

2022

NNO

mobilních týmech zdravotního personálu pro

ESIF, jiné

duševně nemocné osoby.

zdroje

Počet vydaných zdravotních indikací/ordinací/tzv.

Fondy

poukazů

ESIF, jiné

2019–

SMCH,

2022

NNO

kampaň

na

pro

domácí

lékaře

léčbu

při

o

terénních

propouštění

z nemocnice a koordinace mezi zdravotnickými

Fondy

0

0

zdroje

zařízeními a sociálními pracovníky.

1.1.1.5.

20192022

SMCH

Minimálně

jedno

jednání

se

zdravotními

Fondy

pojišťovnami (a/či Okresním sdružením ČLK

ESIF, jiné

v Chomutově) ohledně vyšetření žadatelů o pobyt

zdroje

0

v azylovém domě.
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Tematická

Krizová pomoc

oblast

1.2

Očekávaná změna/dopad:

Cílová skupina:

Obecný cíl

Krizová pomoc směřuje k sociální a ekonomické stabilizaci osob bez

Sociálně vyloučené osoby

přístřeší či osob v ohrožení ztráty bydlení.

nebo

osoby

ohrožené

sociálním vyloučením

1.2.1
Specifický
cíl

Očekávaná změna/dopad:
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova realizuje pravidelný monitoring situace lidí bez domova
na území města a koordinuje aktivity krizové pomoci ve vztahu k lidem bez přístřeší či ohrožené ztrátou
bydlení.

Opatření

Termín

Garant

Indikátor výsledku

Zdroj

1.2.1.1

2019–

SMCH,

Monitoring osob bez přístřeší min. 1x ročně.

Fondy

2022

NNO, ÚP

Alokace

0

ESIF, jiné
zdroje

1.2.1.2

2019–

SMCH,

Dle potřeby je poskytnuta akutní potravinová

Fondy

2022

NNO

pomoc

ESIF, jiné

osobám

bez

přístřeší,

pomoc

je

koordinována Odborem sociálních věcí Magistrátu

0

zdroje

města Chomutova.

1.2.1.3

2019–

SMCH,

Dle potřeby je využit sociální šatník a nábytková

Fondy

2022

NNO

banka.

ESIF, jiné

0

zdroje

1.2.1.4

2019–

SMCH

2022

Je zaveden pravidelný svoz a úklid odpadu z míst,

Fondy

kde přespávají lidé bez přístřeší (min. 6x ročně).

ESIF, jiné

0

zdroje

1.2.1.5

2019–

SMCH

Krizové přístřeší v době mrazů (min. 2x iglú).

Fondy

0

ESIF, jiné

2022

zdroje

1.2.1.6

2019–

ÚP,

Počet vyplacených MOP na úhradu kauce a

Fondy

2022

SMCH

nákladů na bydlení osobám bez přístřeší na změnu

ESIF, jiné

bytové situace se v letech zvyšuje.

zdroje

0
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1.2.1.7

2019–

ÚP,

Počet vyplácených příspěvků na bydlení lidem,

Fondy

2022

SMCH

kteří jsou sankčně vyřazeni z evidence ÚP (tj. počet

ESIF, jiné

případů, kdy sankční vyřazení z evidence ÚP není

zdroje

0

důvodem ukončení příjmu z příspěvku na bydlení,
se zvyšuje).

Tematická

Snížení prahu dostupné sociální práce

oblast

1.3

Očekávaná změna/dopad:

Cílová skupina:

Obecný cíl

Osoby bez přístřeší se dostanou k adekvátní sociální pomoci a péči, bude

Sociálně vyloučené osoby

jim umožněno získat bydlení.

nebo

osoby

ohrožené

sociálním vyloučením

1.3.1

Očekávaná změna/dopad:

Specifický

Snížením prahu sociálních služeb pro ženy i pro muže se lidé bez přístřeší dostanou k adekvátní sociální

cíl

práci/pomoci a bude jim umožněno změnit svou situaci i v oblasti bydlení.

Opatření

Termín

Garant

Indikátor výsledku

Zdroj

Alokace

1.3.1.1

2019–

SMCH,

Vznik služby nízkoprahového denního centra pro

OPZ,

6.000.000 Kč

2022

NNO

osoby bez přístřeší s kapacitou 12 osob.

fondy
ESIF, jiné
zdroje

1.3.1.2

2019–

SMCH,

Rozšíření kapacity noclehárny pro muže o 2 lůžka

OPZ,

2022

NNO

pro ženy, provoz noclehárny s kapacitou 12 osob

fondy

pro muže a ženy.

ESIF, jiné

4.000.000 Kč

zdroje

1.3.1.3

1.3.1.4

2019–

SMCH,

Počet osob podpořených v rámci programů Nejdřív

Fondy

2022

NNO

střecha, nadace Agrofert, Nadace Terezy Maxové

ESIF, jiné

na úhradu prvního nájmu se zvyšuje.

zdroje

Vznik 1 krizového lůžka pro lidi opouštějící oddělení

Fondy

následné

ESIF, jiné

2019–
2022

SMCH

vstupu.

péče

a s potřebou

bezbariérového

0

0

zdroje
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1.3.1.5

1.3.1.6

Tematická

2019–

SMCH,

Počet podpořených převozů osob s potřebou

Fondy

2022

NNO

dlouhodobé péče do zařízení oddělení následné

ESIF, jiné

péče roste s potřebami cílové skupiny.

zdroje

0

2019–

SMCH,

Informační kampaň o nabídce nízkoprahových

Fondy

2022

NNO

sociálních služeb a nabídce sociálních bytů města

ESIF, jiné

Chomutova.

zdroje

0

Systém přidělování sociálních bytů

oblast

1.4

Očekávaná změna/dopad:

Cílová skupina:

Obecný cíl

Systém přidělování sociálních bytů je transparentní, řeší přednostně rodiny

Sociálně vyloučené osoby

s dětmi v bytové krizi a umožňuje lidem bez přístřeší získat bydlení.

nebo

osoby

ohrožené

sociálním vyloučením

1.4.1

Očekávaná změna/dopad:

Specifický

Nabídka sociálních bytů města Chomutova poskytuje adekvátní bydlení i vícečetným domácnostem (více

cíl

jak 5 dětí) a osobám bez přístřeší. Dluhová historie žadatelů o byt není překážkou přidělení bytu.

Opatření

Termín

Garant

Indikátor výsledku

Zdroj

1.4.1.1

2019–

SMCH

Město má a přiděluje minimálně jeden byt

Fondy

domácnostem s více jak 5 dětmi.

ESIF, jiné

2022

Alokace

0

zdroje

1.4.1.2

2019–
2022

SMCH

V

pravidlech

přidělování

bytů

jsou

bodově

zvýhodněny domácnosti s více dětmi a osoby bez

Bez

0

nákladů

přístřeší. Dluh není překážkou k získání bytu.

Tematická

Koordinace a vzdělávání aktérů pomoci

oblast

1.5

Očekávaná změna/dopad:

Cílová skupina:

Obecný cíl

Účastníci pomoci osobám bez přístřeší jsou vzděláváni v oblastech mediace

Sociálně vyloučené osoby

konfliktů a jejich činnost a spolupráce je koordinována sociálním odborem.

nebo

osoby

ohrožené

sociálním vyloučením
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1.5.1

Očekávaná změna/dopad:

Specifický

Ke koordinaci pomoci osobám bez přístřeší na platformě komunitního plánování budou přizváni zástupci

cíl

neziskových organizací a Úřadu práce. Další vzdělávání v mediaci a pomoci osobám bez přístřeší bude
plánováno pro všechny zájemce z řad členů komunitního plánování.

Opatření

Termín

Garant

Indikátor výsledku

Zdroj

1.5.1.1

2019–

SMCH

Spolupráce města a SVJ (setkání, informování a

Fondy

výkup bytů) je rozšířena o monitoring situace

ESIF, jiné

ubytovacích zařízení na území města.

zdroje

2022

1.5.1.2

Alokace

0

2019–

SMCH,

Počet výstupů Úřadu práce o změně metodik

Fondy

2022

ÚP

MPSV odpovídá aktuální potřebě a situaci. ÚP

ESIF, jiné

informuje o dopadech metodik na pomoc osobám

zdroje

0

v nouzi a bez přístřeší.

1.5.1.3

Tematická

2019–

SMCH,

Sociální

pracovníci

jsou

minimálně

2x

za

Fondy

2022

NNO

sledované období vzděláni v oblasti mediace

ESIF, jiné

konfliktů a pomoci osobám bez přístřeší.

zdroje

0

Evaluace veřejné vyhlášky opatření obecné povahy

oblast

1.6

Očekávaná změna/dopad:

Cílová skupina:

Obecný cíl

Aktéři sociální komise a komunitního plánování realizují jednou do roka revizi

Sociálně vyloučené osoby

opatření obecné povahy a navrhnou snížení rozsahu vyhlášky tak, aby

nebo

vyhláška neomezila akutní i dlouhodobou nízkoprahovou sociální práci a

sociálním vyloučením

osoby

ohrožené

pomoc osobám bez přístřeší.

1.6.1

Očekávaná změna/dopad:

Specifický

Veřejná vyhláška je po sledované období minimálně 4x revidována a jsou navrženy změny vyhlášky, které

cíl

umožní aktérům lokálního partnerství realizovat akutní i dlouhodobou nízkoprahovou sociální práci a pomoc
osobám bez přístřeší.

Opatření

Termín

Garant

Indikátor výsledku

Zdroje

1.6.1.1

2019–

SMCH,

4x revize veřejné vyhlášky a návrhy na omezení

Bez

2022

NNO

působnosti vyhlášky dle aktuálních parametrů.

nákladů

Alokace

0
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4.

Implementační část
V této části budou definovány role jednotlivých aktérů v implementaci TAP při realizaci

jednotlivých činností definovaných v předcházející kapitole.
Role ASZ
Odbor (Agentura) pro sociální začleňování bude obec při realizaci definovaných aktivit
podporovat a zaštiťovat následující oblasti:
 podpora při tvorbě evaluačního mechanismu a při realizaci průběžné evaluace
plnění ustanovení TAP,
 podpora při výzkumných aktivitách a tvorbě opatření založených na získaných
datech,
 expertní podpora zejména v oblastech bydlení, bezpečnosti a prevence
kriminality, dluhů, zaměstnanosti a komunitní práce,
 intenzivní spolupráce a konzultace v oblasti přípravy a realizace projektových
činností navázaných na TAP,
 shromažďování a přesun podnětů k státním institucím pro úpravy a změny na
úrovni legislativní, vládní a na úrovni politiky jednotlivých resortů,
 podpora koordinace aktivit obce a dalších aktérů v aktivitách vymezených TAP,
 podpora komunikace aktivit obce a dalších aktivit směrem k veřejnosti.
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Tabulka 2: Analýza rizik
Riziko

Opatření

íl
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nedostatek lékařů je stálý stav.
Lékaři nebudou mít kapacity na vyšetření nových osob.
Lékaři nebudou informováni.
Praxe nevydávání poukazů se nezmění.

Zapojení do projektů zdravotní péče a zapojení aktérů
města do jednání s lékaři.
Jednání se zdravotní pojišťovnou o navýšení kapacity
lékařů.
Posílení koordinace informačních činností o zdravotní
péči směrem k lékařům.
Koordinace institucí města a Krajské zdravotní a jejich
postupů při vydávání poukazů na domácí léčbu.

Negativní změna situace osob bez přístřeší.
Potravinová pomoc nebude k dispozici.
Nebude k dispozici potřebný šatník a nábytek.
Svoz odpadu nebude dostatečný.
V zimních měsících bude více osob potřebovat krizové
přístřeší.
Lidé se nebudou chtít přihlásit trvalým pobytem
v Chomutově.
Lidé nežádají o MOP na změnu své bytové situace.
Lidé vypadnou ze systému úhrady nákladů na bydlení.

Monitoring je stanoven minimálně na jednou ročně,
v případě potřeby bude častější.
Koordinace pomoci ze strany odboru sociálních věcí
eliminuje nedostatek nebo nadbytek potravinové
pomoci v místě.
Průběžná evidence nabídky (šatníku, nábytku).
Nastaveno minimální frekvence svozu, může se zvýšit
dle aktuální potřeby.
Stanoven minimální počet iglú, v případě potřeby bude
počet doplněn.
Intenzivní sociální práce a nízkoprahové služby nejsou
závislé na trvalém pobytu v Chomutově.
Intenzivní sociální práce a nízkoprahové služby vedou
mimo jiné k ekonomické stabilizaci osob.
Úzká spolupráce ÚP a sociálního odboru města
v oblasti poradenství osobám vyškrtnutým z evidence.

Poskytovatelé služeb se nedostanou do krajské sítě
sociálních služeb.
Neziskové organizace neví o možnostech úhrady prvního
nájmu z jiných zdrojů.
Nemocnice nemá prostory pro zřízení krizového lůžka.
Převozy pacientů není z čeho zaplatit.
Kampaň nebude cílená.

Jednání s Krajem o zajištění nízkoprahových služeb,
zajištění financování z evropských zdrojů.
Koordinace institucí na úrovni města a neziskových
organizací.
Existuje variantní plán realizace krizového lůžka
v majetku města.
Hledání městských, krajských a evropských
prostředků na úhradu této činnosti.
Koordinace činnosti na úrovni města ve spolupráci
s lokálními poskytovateli služeb.

Byt pro rodiny s dětmi neodpovídá aktuálnímu nastavení
metrů čtverečních na počet osob.
Poskytovatel nájemní smlouvy nerespektuje bodové
hodnocení budoucích nájemníků.

Revize pravidel pro přidělování sociálních bytů.
Systémové zajištění transparentnosti přidělování
sociálních bytů skrze komisi.

Neshody mezi předsedy SVJ a představiteli obchodu
s chudobou (soukromými majiteli).
ÚP neinformuje o změně metodik.
Vzdělávání nebude dostatečné.

Skupinová jednání s SVJ a individuální jednání se
zástupci soukromého sektoru eliminují potenciální
otevřené střety při jednání.
Úzká spolupráce mezi ÚP a města na úrovni
komunitního plánování.
Vzdělávání může proběhnout i častěji, podle aktuální
potřeby pracovníků.

19

1.6.

Lidé nezískají bydlení kvůli přítomnosti vyhlášky omezující
výplatu doplatku na bydlení.

Vyhláška bude pravidelně revidována.
Institucionální aktéři využijí další opatření č. 1.2., aby
eliminovali bariéry přístupu k nájemnímu bydlení.

ASZ vyčlení jednoho lokálního konzultanta s odpovídajícím úvazkem, který bude městu
Chomutov k dispozici. Kromě této personální podpory budou dále využity příslušné expertní,
evaluační a výzkumné personální zdroje dle potřeb vycházejících z plnění TAP.
Role obce
Obec bude aktivně spolupracovat a koordinovat své aktivity s ASZ a dalšími institucemi
v oblastech vymezených TAP. Obec poskytne:
 materiální a organizační podporu pro realizované aktivity včetně jednání
pracovních skupin vytvořených v rámci naplňování ustanovení TAP,
 součinnost při realizaci výzkumných aktivit a shromažďování dat,
 součinnost při průběžném monitoringu a evaluaci dopadů implementovaných
opatření,
 úzkou spolupráci při komunikaci realizovaných opatření směrem k veřejnosti,
 součinnost při naplňování cílů definovaných v jednotlivých aktivitách
vymezených TAP, včetně zapojení příslušných odborů magistrátu.
Obec pověří jednoho pracovníka, který bude mít kompetence pro řešení agendy
sociálního začleňování a který bude odpovídat za koordinaci výše uvedeného.
Systém spolupráce
V procesu přípravy TAP byla vytvořena tematická pracovní skupina zaměřená na
pomoc osobám bez přístřeší.
Pracovní skupina měla za cíl:
 definovat opatření TAP na pomoc osobám bez přístřeší,
 připravit navrhovaná opatření pro realizaci,
 průběžně vyhodnocovat účinnost a dopady realizovaných opatření a připravit
závěrečné hodnocení plnění TAP.
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Jednání pracovní skupiny zajišťuje obec, a to dle aktuální potřeby – minimálně v roční
frekvenci. Na tvorbě obsahu jednání úzce spolupracují pracovníci ASZ a obce. Předávání
informací směrem k vedení obce bude zajištěno přítomností představitele obce na jednáních
pracovní skupiny.
Plán TAP realizuje město Chomutov, zejména odbor sociálních věcí a skupina
komunitního plánování. Skupina se bude scházet podle aktuální potřeby, minimálně však
jednou ročně. Jednání skupiny zajišťuje obec, obsah jednání určují společně pracovníci ASZ a
obce v součinnosti s ostatními členy skupiny.
Skupina má za cíl:
 výměnu informací mezi jednotlivými institucemi a koordinaci jejich postupu
pomoci osobám bez přístřeší,
 vytvořit systém včasné intervence a nízkoprahové pomoci osobám bez přístřeší,
 revidovat činnost aktérů ve vztahu k naplňování plánu TAP stejně jako
systémových podmínek definujících situace ohrožení ztráty bydlení a/či
nepříznivých pro získání bydlení.
Vyhodnocování a monitoring aktivit TAP
Jednotlivé cíle definované v rámci TAP budou po dobu spolupráce obce s ASZ průběžně
sledovány a budou vyhodnocovány dopady jednotlivých opatření implementovaných v rámci
plánu. Výsledky vyhodnocování budou poskytnuty a diskutovány dle potřeby s vedením města
a jeho orgány.
V procesu vyhodnocování TAP budou zúčastnění aktéři vycházet z:
 výzkumných činností realizovaných v rámci TAP,
 výzkumných činností realizovaných v rámci ASZ nebo jiných institucí,
 statistických údajů státních institucí, obce a kraje v relevantních oblastech,
 evaluačních zpráv realizovaných projektů,
 měřitelných výstupů aktivit realizovaných v rámci TAP.
TAP bude vyhodnocován v roční frekvenci dle následujícího harmonogramu.
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Termín

Aktéři

Výstup

2020 (1. pololetí)

ASZ, Statutární město
Chomutov a další aktéři dle
potřeby

Interní zpráva průběžného
hodnocení TAP

2021 (1. pololetí)

ASZ, Statutární město
Chomutov a další aktéři dle
potřeby

Interní zpráva průběžného
hodnocení TAP

2022 (1. pololetí)

ASZ, Statutární město
Chomutov a další aktéři dle
potřeby

Závěrečné hodnocení TAP,
doporučení návazných
opatření

Na procesu hodnocení se budou aktivně podílet konkrétní pracovníci obce a dalších
zapojených institucí v úzké spolupráci s pracovníky ASZ (lokální konzultant, výzkumníci,
evaluátoři, experti pro relevantní tematické oblasti).
Financování tematického akčního plánu (TAP)

Oblast

Obecný
cíl

Specif
ický
cíl

Opatření

Alokace
(výzva pro
SVL)

Podpor 1.3.
1.3.1
1.3.1.1.
6.000.000,
a osob
- Kč
bez
přístřeš
í
Podpor 1.3.
1.3.1.
1.3.1.2.
4.000.000,
a osob
-Kč
bez
přístřeš
í
OPZ (výzva pro SVL) celkem:
10.000.000,- Kč
TAP celkem:

Operač
ní
progra
m

Priorit
ní osa

2
OPZ –
výzva č.
052

2
OPZ –
výzva č.
052

Specifický
cíl OP

2.1.2

2.1.2

10.000.000,- Kč

Seznam použitých zkratek
ASZ
CS
DnB

Agentura pro sociální začleňování
Cílová skupina
Doplatek na bydlení
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ESIF
HN
IROP
ITI
KPSVL
KÚÚK
LP
MMR
MOP
MP
MPSV
NNO
ONP
OPZ
OSPOD

Evropské strukturální fondy
Hmotná nouze
Integrovaný regionální operační program
Integrated Territorial Investments (Integrované územní investice)
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Krajský úřad Ústeckého kraje
Lokální partnerství
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mimořádná okamžitá pomoc
Městská policie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nestátní nezisková organizace
Oddělení následné péče (zdravotnické zařízení)
Operační program Zaměstnanost
Orgán/oddělení sociálně právní ochrany dětí

PČR
PS
SMCH
SPSZ
SVL
ÚP

Policie České republiky
Pracovní skupina
Statutární město Chomutov
Strategický plán sociálního začleňování
Sociálně vyloučená lokalita
Úřad práce

Seznam zdrojů
1/ Analytický diagram z pracovní skupiny pomoc osobám bez přístřeší – vytvořený metodou
stromu příčin a dopadů
3/ Strategický plán sociálního začleňování statutárního města Chomutova pro období 2017 –
2020
4/ Revize návrhové části Strategického plánu sociálního začleňování pro období 2019 – 2023
Seznam příloh
1/ Analytický diagram z PS pomoc osobám bez přístřeší – vytvořený metodou stromu příčin a
dopadů
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Příloha č. 1 Analytický diagram z PS pomoc osobám bez přístřeší
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VYJÁDŘENÍ AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
K TEMATICKÉMU AKČNÍMU PLÁNU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
PRO OBDOBÍ 2019 – 2022
NA TÉMA:
PODPORA OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
(schváleného Radou města Chomutova, dne 4. 11. 2019)

Kritérium

Komentář

Statutární město Chomutov spolupracovalo s
Agenturou pro sociální začleňování již v letech
2010 - 2012. Spolupráce skončila poté, co nebyl
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)
schválen.
Účinnost/úspěšnost předchozího
strategického plánu

Nově spolupracuje statutární město Chomutov
s Agenturou od počátku roku 2016, 21. 11. 2016
byl schválen jednohlasně zastupitelstvem SPSZ
statutárního města Chomutova pro období 2017
– 2020. Dne 16. 9. 2019 byla schválena revize
návrhové části SPSZ pro období 2019 – 2023.
Tematický akční plán (TAP) na zmíněné
dokumenty plynule navazuje.

Soulad strategického plánu se
strategickými dokumenty ČR v oblasti
sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími politikami,
strategiemi a plány

Cíle a opatření obsažená v TAP jsou v souladu se
Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020. Na
obecní úrovni je TAP Chomutov v souladu
s Komunitním plánem rozvoje sociálních a
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souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 –
2021.
Významní lokální partneři byli zapojeni do tvorby
TAP přímou účastí v Lokálním partnerství
Chomutov a jeho pracovních skupinách
(vytvoření analytického diagramu na základě
metody stromu příčin a dopadů). Podílel se i na
sběru analytických podkladů pro tvorbu TAP (jaro
– září 2019).
Do procesu strategického plánování byli zapojeni
zástupci místní, regionální i státní správy,
příspěvkových organizací, nestátních organizací.
Jednání lokálního partnerství i 3 pracovních
skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně
rozhodování.
Kvalita procesu strategického

Zapojení sekundární cílové skupiny bylo zajištěno

plánování

i zjišťováním názorů prostřednictvím terénních
pracovníků odboru sociálních věcí, neziskových a
příspěvkových organizací.
Lokální partnerství i pracovní skupiny se podílely
na tvorbě analytického diagramu (strom příčin a
dopadů), na návrhu priorit, definici cílů a
opatření TAP.
TAP byl zpracován na základě výstupů

Kvalita zpracování strategického

z analytického diagramu (viz výše) a z výstupů

plánu

z opakovaných terénních šetření LK, NNO a OSV
ve „stanovém městečku“ v Chomutově.
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V návrhové části jsou rozpracovány priority, cíle
a opatření, včetně subjektů a termínů realizace.
TAP respektuje intervenční logiku strategického
Respektování intervenční logiky
(dodržení principu „problém-příčinanávrh řešení“)

plánování. Základní fakta jsou shrnuta
v analytickém diagramu a v textové části TAPu.
Identifikované nedostatky a potřeby se odrážejí
v navržených cílech a opatřeních, včetně výstupů
jejich naplnění.
TAP obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému
má tematický plán přispět včetně jeho dopadů

Dopady strategického plánu

na cílovou skupinu. Tento popis je kvantifikován
formou předpokládaných realizovaných opatření,
počty podpořených osob a zavedených služeb a
aktivit.
Cíle, opatření a cílové skupiny obsažené v TAP

Způsobilost strategického plánu pro

odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a

čerpání dotací v rámci OPZ

cílovým

skupinám

příslušných

operačních

programů.
TAP města Chomutova navazuje na relevantní
strategické dokumenty. TAP je obsahově
Celkový komentář

provázán s příslušnými operačními programy.
Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE
tematický akční plán k financování.
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Dne 6. 11. 2019

Zpracovala: Mgr. Tereza
Dvořáková
Funkce: Lokální konzultantka ASZ RCZ, lex
komunitní práce

Schválil:
Funkce: Ředitel Agentury pro sociální
začleňování
Digitálně podepsal

Podpis: …………………………………..
Mgr. David Mgr. David Beňák,
DiS.

Beňák, DiS. Datum: 2019.11.18
20:43:23 +01'00'
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