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1. Úvod 
 

Předkládaný dokument se soustředí na oblast prevence rizikových jevů ohrožujících cílovou skupinu 

mladých lidí ve věku 15 – 26 let v Postoloprtech. 

 

Dokument obsahuje část analytickou, návrhovou a implementační. Jednotlivé kapitoly zahrnují jak 

kvantitativní data podložená dostupnými analýzami a výzkumy, tak také data kvalitativní, které vzešla 

z jednání tematických pracovních skupin. Současně jsou zde uvedeny návrhy na další opatření. 

 

Za negativní jevy ohrožující tuto cílovou skupinu považujeme především závislost na návykových 

látkách a kriminalitu. Už v roce 2013 při tvorbě prvního komunitního plánu v Postoloprtech byl 

definován nárůst počtu dětí/mládeže se sociokulturním znevýhodněním, především zvýšený výskyt 

sociálně rizikového chování u mladší generace - záškoláctví, vandalismus, experimentování s 

návykovými látkami, zneužívání drog, gamblerství, drobná kriminalita aj. 
 

Minimálně od roku 2013 tedy existuje v Postoloprtech potřeba řešit problematiku rizikového 

chování dětí a mládeže. Nabízí se řešení ve formě preventivních aktivit pro tuto cílovou skupinu – 2 
sociální práce, poradenství v krizových situacích, poradenství uživatelům drog a jejich blízkým, 

prostor pro seberealizaci a bezpečného trávení volného času, doučování, osvětové a výukové 

programy, kulturní programy apod. Tyto aktivity je potřeba nabízet nízkoprahově, s ohledem na 

děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit. Tato cílová skupina se obtížně zapojuje do 

organizovaných, placených kroužků. 

 

Potřeba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež byla dále zdůrazněna i v dalších strategických 

dokumentech   města   Postoloprty   (Komunitní   plán   sociálních   služeb    a    prorodinných   aktivit 

v Postoloprtech na období 2018 – 2022, Plán prevence kriminality Města Postoloprty na léta 2017 – 

2021, Strategický plán sociálního začleňování města Postoloprty 2017 – 2019). 

 

Nabídka současných možností trávení volného času v Postoloprtech pro cílovou skupinu 15 – 26 let: 
 

 kulturní vyžití – knihovna, divadlo, kino 

 sportovní aktivity – fotbalový klub, klub volejbalistů, mažoretky, multifunkční hřiště 

(sídliště Draguš, sídliště Jiráskovo nám.), plavecký areál 

 hospody a restaurační zařízení (celkem 10) 
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Volnočasové aktivity jsou většinou placené a často nejsou pro cílovou skupinu 15 – 26 let ze sociálně 

vyloučeného prostřední atraktivní. Tyto osoby v Postoloprtech tráví svůj volný čas nejčastěji ve 

skupinkách venku, často se uchylují ke zneužívání drog a alkoholu. 

 
 
 

2. Analytická část 
 

2.1 Obecná data 
 

2.1.1. Četnost skupiny obyvatel ve věku 15 – 26 let 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že cílová skupina je poměrně početná, čítá 658 osob. 
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Údaje jsou platné k 4. 3. 2019 

Zdroj: Evidence obyvatel, matrika MÚ Postoloprty 

Rok narození Počet osob 

Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 63 

Od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 56 

Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 56 

Od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 61 

Od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 53 

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 41 

Od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 60 

Od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997 51 

Od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996 57 

Od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 56 

Od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 49 

Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993 55 

Celkem 658 
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2.1.2. Vzdělanostní struktura obyvatel 

Celková populace Postoloprt vykazuje podprůměrnou vzdělanostní strukturu. Skoro třetina populace 

má nejvýše základní vzdělání a dvě pětiny mají nižší střední vzdělání, nebo jsou vyučeny. Vysokou 

školu mají vystudovanou jen 4 % obyvatel (zdroj: SLDB 2011, ČSÚ). 

Nízká vzdělanost se dle statistik týká velké části sociálně vyloučených obyvatel, kteří předčasně 

ukončili vzdělání. Domníváme se, že tuto situaci lze zlepšit prostřednictvím podpory vzdělávání dětí a 

mládeže pocházející z nepodnětného prostředí tím, že jim bude v nízkoprahovém zařízení poskytnuto 

doučování, poradenství v oblasti studia, podpora komunikace rodiny a školy prostřednictvím 

terénních pracovníků. 

 
 

2.2. Sociálně patologické jevy v Postoloprtech 
 

2.2.1. Popis rizikových faktorů ve strategických dokumentech města 

Rizikové jevy, které jsou předmětem Tematického akčního plánu, jsou dlouhodobě zmiňovány napříč 4 
strategickými dokumenty města. Zároveň se v těchto dokumentech již několik let hovoří o potřebě 

zaměřit se na prevenci kriminality u mladých lidí a intenzivně řešit dluhovou problematiku. Níže je  

uveden výtah z těchto strategických dokumentů, především souhrn hlavních problémů lokality a 

prioritních oblastí včetně návrhů řešení. 

 
 

2.2.1.1. Vstupní analýza města Postoloprty 

Ve Vstupní analýze města Postoloprty, kterou vypracovala Agentura pro sociální začleňování v roce 

2016, jsou jako klíčové definovány tyto problémy: 

 nedostatečné možnosti při trávení volného času mladých lidí – může mít vliv na užívání 

návykových látek 

 drogová problematika 

 obchodování s chudobou – majitelé některých nemovitostí pronajímají nekvalitní byty 

osobám, které se nachází v hmotné nouzi za velmi vysoké ceny 

 dluhová problematika 

 nedostatek pracovních míst přímo v Postoloprtech pro osoby s nízkou kvalifikací 
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 dlouhodobá nezaměstnanost některých osob 

 problematické soužití minority a majority 
 
 

2.2.1.2. Plán prevence kriminality města Postoloprty na léta 2017 až 2021 

V rámci městského plánu prevence kriminality jsou mezi prioritně podporovanými preventivními 

aktivitami činnosti ve vztahu k majetkové kriminalitě včetně vandalismu a kriminalitě související 

s psychotropními a návykovými látkami. 

Dle Plánu prevence kriminality města Postoloprty na období 2017 – 2021 budou prioritně 
podporovány projekty zaměřené na následující cílové skupiny 

 

 děti a mládež 

 veřejnost jako celek 

 sociálně vyloučené skupiny a komunity 

 oběti trestných činů, včetně obětí domácího násilí 

 pachatelé trestné činnosti 

 pedagogičtí pracovníci 5 
 senioři 

 
Dlouhodobým strategickým cílem „Plánu prevence kriminality města Postoloprty na léta 2017 – 2021 

je regulace výskytu sociálně patologických jevů ve městě a zvyšování pocitu bezpečí občanů města. 

 

Dlouhodobé cíle: 
 

C. Podpora organizovaných i neorganizovaných činností dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení 

volného času, prosazování nových trendů v aktivním trávení volného času, rozvíjení pozitivního 

myšlení mladé generace a předcházení výskytu sociálně patologických jevů 

 

E. Zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a pedagogických pracovníků na základní škole – aktivní 

zapojení školy do systému prevence 

 

F. Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě, pokles kriminality a dalších deliktů spáchaných na 

území města a s tím spojené zvyšování kvality života ve městě 
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2.2.1.3. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných aktivit v Postoloprtech na 

roky 2018 – 2021 

Mladí lidé jsou jednou z řešených cílových skupin v rámci komunitního plánu zaměřeného na rozvoj 

sociálních služeb města Postoloprty. Součástí přípravy komunitního plánu byla tvorba SWOT analýzy, 

která vznikla s přispěním místních aktérů zabývající se problematikou mladých lidí a práce s nimi. I 

přes definici vysoké občanské vybavenosti jako jedné ze silných stránek, byla mezi slabými stránkami 

definována tato klíčová fakta a potřeby v oblasti práce s mladými lidmi: 

 

 Absence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 Nedostatek volnočasových aktivit pro teenagery 

 Nízká motivace k využívání volnočasových aktivit ze strany CS 
 

Absenci místa k pravidelnému setkávání, užívání omamných a psychotropních látek ze strany 

mladých lidí včetně tolerance rodičů k užívání a dále pak kriminalitu mladých lidí a vandalismus 

hodnotí místní aktéři jako nejvýraznější hrozby, na které je zapotřebí v rámci intervence a řešení klást 

zvýšený důraz. Součástí Komunitního plánu je zároveň anketa z roku 2018. 6 
Ankety se zúčastnilo celkem 53 respondentů ve věku od 12 do 18 let z Postoloprt či spádových 

oblastí. Respondenti odpovídali mimo jiné na otázky týkající se trávení volného času a užívání 

návykových látek: 

 

Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

- venku (40), sportem (24), s rodinou (19), na kroužcích (14), doma (12), v jiném městě (5) 
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Užívá někdo ve tvém okolí drogy? 

- ano (13), nevím (15), ne (25) 
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Zkušenosti s návykovými látkami: 

- alkohol (23), cigarety (14), marihuana (1) 

sportem 
21% 

s rodinou 
17% 

venku 
35% 

v jiném městě 
4% 

 
doma 
11% 

na kroužcích 
12% 

ano 
25% 

ne 
47% 

nevím 
28% 
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Součástí ankety byl také prostor pro definici připomínek mladých lidí: 
 

Chybí koupaliště, chybí nabídka volnočasových aktivit pro mladé lidi nad 15 let, chybí cyklostezka, 

více parků, opravit hřiště na Alšově ulici, více moderních kroužků (parkur). 

8 
2.2.1.4. Strategický plán sociálního začleňování 

Strategický plán sociálního začleňování na roky 2017 až 2019 zahrnuje několik tematických oblastí. 

Jednou z priorit v oblasti bezpečnosti a zdraví se jedná především o zajištění terénního programu  

pro osoby užívající návykové látky a odborné poradenství pro jejich blízké. Dlouhodobým cílem je 

zvýšit pocit bezpečí jak u majoritní, tak minoritní společnosti prostřednictvím prvků situační prevence 

a práce s komunitami. Dalším cílem je vytvoření komunitního centra s akcentem na zapojení obyvatel 

Postoloprt do rozhodování o dění v obci, vytvoření prostoru pro aktivní trávení volného času, 

eliminaci patologických jevů v chování dětí a mládeže. 

Problematika byla v tomto plánovacím období řešena zavedením Terénního programu pro uživatele 

drog a založením dobrovolnického komunitního klubu Mule pro děti a mládež ze sociálně 

vyloučených lokalit (realizace klubu byla ukončena v červnu 2019 vzhledem k nedostatku 

dobrovolníků). 

marihuana 
3% 

 
 

 
cigarety 

37% 

alkohol 
60% 
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2.2.1.5. Analýza místní sítě (podpora síťování služeb na lokální úrovni) 

V ORP Louny probíhal do roku 2019 projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a 

podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. 

 Doporučení pro rozvoj sítě v ORP Louny: 
 

7) Zajistit kvalitní trávení volného času dětem ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí dle 

jejich potřeb. 

 
 

 
2.2.2. Přehled zásadních rizikových jevů, které ohrožují mládež 

 
2.2.2.1. Drogová problematika 

Dlouhodobým problémem Postoloprt je toxikomanie, zejména rozšířené užívání pervitinu a 

marihuany. Podle okresního státního zástupce si uživatelé pervitinu na Lounsku dojíždějí pro drogy 

hlavně na Chomutovsko a Mostecko. Na území Postoloprt jsou ale evidovány i případy, kdy si 9 
uživatelé sami pervitin vařili a zřejmě jej i prodávali. Kromě samotných drogových deliktů jsou 

významným problémem kriminální činy, které jsou páchány drogově závislými za účelem získání 

peněz na drogy (tj. hlavně krádeže a loupeže, u kterých policie odhaduje až 60% podíl toxikomanů). 

Nejčastěji zneužívané drogy v Postoloprtech jsou: pervitin, marihuana, kombinace drog, alkohol. 

Procentuálně je to pervitin (38%), kombinace drog (29%), THC (24%) a alkohol (9%). 

 
Významnou součástí tohoto problému, na který upozorňují zaměstnanci sociálních služeb, policie, 

školy i sociálního oddělení města, je experimentování mladých lidí s drogami a výrazný počet 

mladistvých uživatelů marihuany. Marihuana je ve městě snadno dostupná a pro mladé lidi 

představuje často jednu z mála možností „atraktivního“ trávení volného času. 

 
Kromě rozšíření nabídky volnočasových aktivit (především s důrazem na moderní aktivity jako je 

parkour, graffiti, skate apod.) je zapotřebí soustředit se na prevenci užívání měkkých drog u 

mladistvých uživatelů, tedy zajistit specifický program pro uživatele konopných drog s cílem: 

poskytovat poradenství klientům ohroženým důsledky užívání především konopných drog, 

minimalizovat dopady užívání konopí, v ideálním případě dosáhnout trvalé abstinence nebo 
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kontrolovaného užívání. V lokalitě je také poptávka ze strany školy a sociálního oddělení města po 

skupinových preventivních programech pro mládež, např. edukativních tematických bloků v rámci 

výuky žáků 9.tříd. 

 
V Postoloprtech nyní působí organizace DRUG-OUT Klub, která zde zajišťuje službu Terénní program 

pro uživatele drog. Tato služba byla dlouhodobě poptávána městem i dalšími aktéry, její působení je 

ve městě vysoce ceněno a její pokračování po skončení současného financování je velmi žádoucí a 

pro úspěšné sociální začleňování v lokalitě nezbytné. Činnost organizace DRUG-OUT KLUB je nyní 

financována z operačního programu Zaměstnanost, v rámci kterého realizuje klíčovou aktivitu 

„Realizace sociální služby terénní program pro drogově závislé“ s maximální okamžitou kapacitou 1 

klient. V dalším období je organizace připravena více se soustředit na výše zmíněnou problematiku a 

cílovou skupinu, tedy mladistvé uživatele cannabisu. 
 

 Služba nyní zajišťuje: 

 služby Harm Reduction 

 výměnný program, základní sociální poradenství, zdravotní ošetření, edukace ke snížení 10 
dopadu užívání drog 

 služby Public Health 

 sběr odhozených injekčních stříkaček, rozhovory s veřejností o situaci ve městě 
 

 Statistika Terénního programu pro uživatele drog za rok 2018: 

 celkově podpořeno 44 lidí s vyplněnou smlouvou o poskytování služeb 

 54 x 1. kontakt s klienty (pracujeme i s anonymní klientelou), 26 úplně nových 

 55 kusů injekčních stříkaček zlikvidováno z veřejného prostranství 

 Přijato: 2986 kusů injekčních stříkaček, vydáno: 3055 kusů 

 5x testování osob na infekční choroby 

 distribuováno 852 kusů kondomů 

 60x zdravotní ošetření 

 55x distribuce zdravotního materiálu 

 18 x individuální poradenství 



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

 

 

 
 

2.2.2.2. Kriminalita 

Trestné činy za obvodní oddělení Postoloprty Policie ČR 
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Obvodní oddělení Postoloprty k březnu 2017 k březnu 2018 k březnu 2019 

Index kriminality 4 7,2 15,9 

Počet trestných činů 5 9 21 

Podíl objasněných trestných činů 100 % 56 % 40 % 

Vraždy 0 0 0 

Znásilnění 0 0 0 

Fyzické útoky 0 1 1 

Loupeže 0 0 0 

Vloupání do obydlí 0 0 0 

Vloupání do chat a chalup 0 0 0 

Krádeže automobilů 0 0 1 

Krádeže věcí z automobilů 0 0 0 

Krádeže jízdních kol 0 0 0 

Výroba, držení a distribuce drog 0 0 0 

Řízení pod vlivem 1 0 1 

Všechny zbývající činy 4 8 18 
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 Činnost Městské policie v Postoloprtech 

 
Město Postoloprty se dělí na několik sociálně vyloučených lokalit a městská policie na základě místní 

a osobní znalosti se na tato místa více zaměřuje. V níže uvedené tabulce je zaznamenána statistika 

některých přestupkových jednání za rok 2017, 2018 a ke dni 30.4.2019. 
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Z uvedené  tabulky  je  zřejmé,  že  každoročně  dochází  ke  snížení  protiprávního  stavu  zejména      

v přestupcích proti veřejnému pořádku. Častým jevem nejen v sociálně vyloučených lokalitách je však 

skrytá, tzv. latentní kriminalita, která může značně zkreslovat statistické údaje o zločinnosti. 

 
 Podle kvalifikovaného odhadu ředitele Městské policie je pachatelem protiprávních jednání 60% 

 jedinců ve věku 15 až 26 let. 

Výběr činnosti Městské policie Postoloprty 2017 2018 4/2019 

Všechna přestupková jednání 712 463 235 

Přestupky proti veřejnému pořádku 337 99 50 

Přestupky proti občanskému soužití 16 2 2 

Přestupky proti majetku 14 3 2 

Porušení obecně závazných vyhlášek 212 52 22 

Přestupky v dopravě 272 246 183 

Zjištěno trestných činů 21 20 10 

Kontrola osob 1161 1329 465 
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2.3 Sociální služby na území města Postoloprty 

2.3.1. Registrované sociální služby pracující s cílovou skupinou: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Romano jasnica, z.s., Vavřinec, z.s. 

Terénní program pro uživatele drog – DRUG-OUT Klub, z.s. 

 

2.3.2. OSPOD a kurátor pro mládež 

Odbor sociálně právní ochrany dětí sídlí v Lounech. Odbor má šest pracovnic a dvě z nich mají na 

starosti Postoloprty. Mezi agendu patří rozchody, rozvody, snížení a zvýšení výživného, dohledy, 

adopce, osvojení, pěstounská péče, poručnictví atd. Klienti se k nim dostávají prostřednictvím soudu, 

oznámení škol, oznámení doktorů, sousedů, nemocnic, na anonymní oznámení nebo je klienti přímo 

kontaktují. 

V Postoloprtech spolupracují hlavně s lékaři a se školou. Dlouhodobě OSPOD v Postoloprtech pracuje 

asi s osmi rodinami, kde v šesti rodinách jsou děti v pěstounské péči u příbuzných. 

Kurátorka jezdí jednou týdně do Postoloprt. Vykonává dohled nařízený soudem nebo městským 13 
úřadem. Zabývá se výchovnými problémy a přestupky. 

 
 
 

2.4 Jádrový problém 
Pracovní skupina definovala jádrový problém: „Vysoký počet mladých lidí ohrožených rizikovými jevy 

 (kriminalita, závislosti). 
 

2.4.1. Hlavní problémy a příčiny 

Hlavní problémy v lokalitě 
 

 Slabá motivace mladých lidí v kombinaci s nedostatkem příležitostí k smysluplnému a 

bezpečnému trávení volného času 

 Vysoký počet uživatelů drog mezi mladistvými 

Hlavní příčiny těchto problémů 

 Nabídka volnočasových a preventivních aktivit neodpovídá potřebám cílové skupiny (ve 

městě neexistuje nízkoprahový klub) 
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 Neatraktivní skladba kroužků 

 Snadná dostupnost drog a alkoholu, jejichž užívání představuje pro mladé lidi jednu 

z možností trávení času a seberealizace v sociální skupině (problém je sanován sociální 

službou, která je však časově omezená projektem a blíží se její ukončení) 
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3. Návrhová část 
 

Návrhová část stanoví priority a cíle, kterých má být dosaženo prostřednictvím implementace Tematického akčního plánu. Dále vymezuje oblasti zaměření 

Tematického akčního plánu a návrh konkrétních intervencí, které přispějí k pozitivní změně v lokalitě. 

 
Stanovení cílů a opatření 
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Strategie intervence: Prevence kriminality 
Priorita 1: Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a 
rizikového chování mladých lidí v Postoloprtech 

Tematická oblast Prevence kriminality a sociální prevence 

1.1 Obecný cíl: Doprovázet rizikové, 
neorganizované děti a mládež v obtížných 
životních situacích a dále přispívat ke zlepšení 
kvality jejich života 

Očekávaná změna: 
 

Mladí lidé netráví většinu 
volného času na ulici, 
někteří se vyhnou 
experimentování 
s drogami, mají možnost 
včas řešit krizové situace 

Cílová skupina: 
 

- Obyvatelé sociálně 
vyloučených lokalit 

- obyvatelé lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením 

- obyvatelé jiných částí města 

Rizika (kapacitní, externí, apod.): 
 

- chybějící kvalitní pracovníci pro 
poskytování poradenství cílové 
skupině 

- nezájem cílové skupiny o nabízené 
aktivity 

- ovládnutí prostoru jednou 
skupinou a vytlačování ostatních 

1.1.1  Specifický   cíl:   Do   roku   2020   bude  
v Postoloprtech  vytvořen  bezpečný   prostor 
v dostatečné kapacitě pro trávení volného 
času a seberealizaci mladých lidí včetně 
odborného poradenství v krizových situacích 
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16 
 

. 
 
 
 

Strategie intervence: Prevence závislostí Priorita 2: Zlepšení životní úrovně skupiny osob ohrožených drogou a zároveň eliminovat negativní jevy 
v lokalitě 

Tematická oblast Prevence kriminality a závislostí 

Opatření: Termín: Garant: Indikátor výsledku: Zdroje: Celkové náklady na realizaci opatření: 

1.1.1.1 Rozšířit kapacitu NZDM, poskytovat 
kvalitní a atraktivní volnočasový a vzdělávací 
program klientům, zprostředkovat základní 
poradenské činnosti (předávání informací z 
oblasti sociální, zdravotní či právní, o 
možnostech využití volného času) 

7/2020- 6/2022 NNO Rozšířená okamžitá 
kapacita NZDM (4 
individuální, 20 
skupinová) 

OPZ výzva 
č. 052 

6 000 000,- Kč 

1.1.1.2 Nastavení spolupráce s dalšími 
službami a institucemi v lokalitě za účelem 
upevnění pozitivní změny klienta 

7/2020 - 6/2022 NNO Pravidelná 
spolupráce s Drug 
out Klub, ZŠ, 
sociálním oddělením 
MěÚ, dluhovou 
poradnou, Úřadem 
práce 

- Opatření nevyžaduje náklady 
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2.1. Obecný cíl: Sociální a zdravotní stabilizace 
klienta, jejímž důsledkem bude změna 
životního stylu, a tím omezení rizik spojených 
s dosavadním chováním pro klienta a 
veřejnost 

Očekávaná změna: 
 

- zlepšení situace klienta v 
oblastech ovlivňujících 
důstojné zapojení do života 
společnosti a to v oblasti 
zdraví a sociálních 
kompetencí 
- snížení zdravotních rizik 
(aplikace drog sterilním 
náčiním, používání 
desinfekcí, přechod z 
injekčního užívání na 
alternativní) 
- v rámci principu Public 
Health snížení rizika 
kontaktu infekčního 
materiálu s obyvateli města 
Postoloprty, a tím snížení 
rizika nákazy infekčními 
chorobami 

Cílová skupina: 
 

- osoby starší 15 let ohrožené 
závislostí 

- osoby starší 15 let aktuálně 
užívající omamně psychotropní 
látky 

- obyvatelé města Postoloprty 

Rizika (kapacitní, externí, apod.): 
 

- vysoká migrace uživatelů drog v 
rámci represivních přístupů, kdy 
policie může odkrýt síť dealerů a 
uživatelé drog se přesunou tam, kde 
bude jednodušší 
drogu získat 
- negativní vnímání obyvatel města 
Postoloprty vůči této problematice, 
kdy může dojít k tomu, že tuto 
službu nebudou ve své lokalitě chtít 
a budou se snažit o její zrušení 
- ztráta motivace klienta, ukončení 
plnění klientovi zakázky z důvodu 
jeho 
nástupu do výkonu trestu 
- změna politické situace v lokalitě a 
tím i podpora služby 

2.1.1 Specifický cíl: Od roku 2020 bude 
zajištěno poskytování služby Terénní program 
pro uživatele drog s důrazem na preventivní 
práci s mládeží užívající cannabis a další 
nelegální OPL 
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Opatření: Termín: Garant: Indikátor výsledku: Zdroje: Celkové náklady na realizaci 
opatření: 

2.1.1.1. Aktivní vyhledávání klientů z řad 
drogové populace a poskytování poradenství  
v souladu s principy omezování zdravotních a 
sociálních rizik spojených s užíváním drog, 
poskytování základního sociálního 
poradenství o dostupných sociálních službách, 
asistence v krizových situacích 

10/2020 - 6/2022 NNO 200 kontaktů s 
klienty 

OPZ výzva 
č. 052 

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 – celkové 
náklady 3 000 000,- Kč 

2.1.1.2 Realizace skupinových programů pro 
mladistvé uživatele konopných drog 
(poskytování poradenství klientům 
ohroženým důsledky užívání především 
konopných drog, minimalizace dopadů užívání 
konopí a dalších měkkých drog) 

10/2020 – 6/2022 NNO 11 skupinových 
setkání 

OPZ výzva 
č. 052 

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 – celkové 
náklady 3 000 000,- Kč 

2.1.1.3 Ochrana veřejnosti (Public Health) - 
sběr infekčního materiálu z veřejného 
prostranství a edukace veřejnosti o drogové 
problematice 

10/2020 - 6/2022 NNO 100 kusů injekčních 
stříkaček 
zlikvidováno z 
veřejného 
prostranství 

 

5000 vyměněných 
kusů injekčních 

OPZ výzva 
č. 052 

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 – celkové 
náklady 3 000 000,- Kč 
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   stříkaček 
 

10x testování osob 
na infekční choroby 

  

2.1.1.4 Posílení spolupráce s navazujícími 10/2020 - 6/2022 NNO Pravidelná - Opatření nevyžaduje náklady 
službami a institucemi za účelem upevnění   spolupráce s   

pozitivní změny klienta   Romano jasnica, ZŠ,   

   sociálním oddělením   

   MěÚ   

19 



 

 

Analýza rizik 
 
 

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Nezájem cílové 

skupiny o nabízené 

služby 

Střední Vysoká Průběžné Průběžný monitoring 

potřeb, individuální práce 

s cílovou skupinou 

Nízké kapacity 

sociálních 

pracovníků 

Střední Vysoká Průběžné Vzdělávání pracovníků, 

síťování a vzájemné 

předávání zkušeností 

 
 
 
 

4. Implementační část 
 

Implementační fáze Tematického akčního plánu je postavena na základě jasně definovaných činností 

a rolí jednotlivých subjektů budovaného vztahu. 

 
 

4.1. Role hlavních aktérů 

4.1.1 Role Agentury pro sociální začleňování (dále ASZ) 

ASZ bude aktivně podporovat obec při realizaci výše uvedených oblastí. Konkrétně budou ze strany 

ASZ zajišťovány tyto aktivity: 

 

 expertní podpora oblasti prevence a bezpečnosti kriminality, 

 úzká spolupráce při průběžném vyhodnocování dokumentu Tematického akčního plánu, 

 úzká spolupráce při podpoře realizace aktivit vycházejících z Tematického akčního plánu, 

včetně podpory realizace projektových činností, 

 přenášení podnětů ze strany obce k národním institucím, včetně příslušných resortů, 

 pomoc při nastavení systému vyhodnocování nastavených opatření, 

 podpora projektové činnosti ve vztahu k příslušným výzvám ESIF. 
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4.1.2 Role obce 

Obec bude dle svých možností aktivně spolupracovat na definovaných cílech v rámci Tematického 

akčního plánu. Konkrétně bude obec zajišťovat tyto aktivity: 

 

 organizační podpora realizovaných akcí, např. jednání pracovních skupin, 

 spolupráce na procesu monitoringu a vyhodnocování příslušných dopadů. 
 
 

4.2 Vyhodnocování aktivit Tematického akčního plánu 

Po dobu spolupráce budou průběžně vyhodnocovány jmenované cíle v rámci Tematického akčního 

plánu a současně bude sledován dopad konkrétních projektových činností. 
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5. Seznam zkratek 
 

ASZ – Agentura pro sociální začleňování 

ESIF – Evropské strukturální investiční fondy 

MÚ – Městský úřad 

MV – Ministerstvo vnitra 
 

NNO – Nestátní nezisková organizace 

OPL – omamné a psychotropní látky 

o.p.s. – Obecně prospěšná společnost 

OP Z – Operační program Zaměstnanost 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 22 
TAP – Tematický akční plán 

z.s. – Zapsaný spolek 



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

 

 

  
 
 

6. Přílohy Tematického akčního plánu 
 

6.1 Financování TAP (celkový rozpočet TAP a jeho čerpání) 
 

Oblast Priorita Obecný cíl Specifický cíl Částka celkem (Kč) Finanční zdroj 

Prevence kriminality 1. 1.1 1.1.1 6 000 000 OP Z 2.1.1 

Prevence závislostí 2. 2.1 2.1.1 3 000 000 OP Z 2.1.1 

TAP celkem: 9 000 000 Kč 

 
6.2 Celkový přehled indikátorů TAP 23 
Oblast Priorita Cíl Název indikátoru Jednotka Hodnota 

Pr
ev

en
ce

 

kr
im

in
al

ity
 Snížení sociálních rizik vyplývajících z 

konfliktních společenských situací, životního 

způsobu a rizikového chování mladých lidí 

Do roku 2020 bude vytvořen bezpečný prostor v 

dostatečné kapacitě pro trávení volného času a 

seberealizaci mladých lidí včetně odborného poradenství 

Kapacita služby 

(individuální / 

skupinová) 

 
 

Osoba 

 

 
4/20 

Pr
ev

en
ce

 

zá
vi

sl
os

tí 

Zlepšení životní úrovně skupiny osob 

ohrožených drogovou závislostí a zároveň 

eliminace negativních jevů souvisejících 

s užíváním drog v lokalitě 

 
Od roku 2020 bude zajištěno poskytování služby Terénní 

program pro uživatele drog s důrazem na preventivní 

práci s mládeží užívající cannabis a další nelegální OPL 

Počet kontaktů s 

klienty 

 
Kontakt 

 
200 

Počet skupinových 

setkání s klienty 

 
Setkání 

 
11 
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 Vyjádření Agentury pro sociální začleňování 

 k Tematickému akčnímu plánu obce/svazku obcí 
 

verze 5.0 
 

 
Žadatel o vyjádření stanoviska: Postoloprty 
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Kritérium Komentář 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návaznost TAP na předchozí strategické plány 
(jejich účinnost/úspěšnost) 

- TAP navazuje na Strategický plán sociálního 
začleňování města Postoloprty 2017 – 2019 

- Většina opatření ze SPSZ je úspěšně realizována 
- Zástupci města a většina lokálních partnerů 

aktivně pracuje na naplnění navržených opatření 
- Jednou z hlavních priorit SPSZ bylo zavedení 

terénního programu pro uživatele drog, což se 
podařilo a služba je v lokalitě velmi ceněna. 
Nyní je třeba zajistit její pokračování, což 
zachycuje TAP 

- Další významnou prioritou je zřízení NZDM, což 
se  během  platnosti  SPSZ  nedařilo  vzhledem   
k chybějícímu poskytovateli. Nyní v lokalitě je 
aktivní poskytovatel, který má zájem službu 
realizovat. Jedná se o hlavní prioritu TAP 

- Dále se městu a LP podařila řada úspěšných 
kroků: rozvoj sociálního bydlení, vznik 
sociálního oddělení MěÚ, pravidelná setkávání 
místních institucí a organizací, komunitní práce 
s dětmi aj. 

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

- TAP je v souladu se Strategií sociálního 
začleňování 2014 – 2020, se Strategií boje proti 
sociálnímu vyloučení 2016 – 2020 a Strategií 
romské integrace 2015 – 2020 

- TAP navazuje na Akční plán ÚK, Komunitní  
plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných 
aktivit v Postoloprtech na období 2018 - 2022, 
Plán prevence kriminality města Postoloprty na 
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 léta 2017 - 2021 
- TAP byl projednán s lokálními partnery a na 

krajské pracovní skupině Prevence za oblast 
Lounsko 

 
 
 
 
 
Kvalita procesu strategického plánování 

- Při tvorbě TAP byly respektovány potřeb všech 
relevantních místních aktérů, kteří byli 
odpovídajícím a dostatečným způsobem zapojeni 

- Pracovní skupina TAP se sešla dvakrát při 
tvorbě stromů, následně proběhla řada 
individuálních konzultací s jednotlivými aktéry 

- Byl dodržen postup plánování od analytické přes 
návrhovou až po implementační část 

- Data o cílové skupině byla získána především 
prostřednictvím organizací, které s cílovou 
skupinou přímo pracují 

 
 
 
 
 
 
Kvalita zpracování TAP 

-   TAP  je  zpracován  dle  formuláře  osnovy  TAP: 
v TAP je zpracována analytická část včetně 
problémové analýzy, návrhová část je 
strukturovaná na oblasti podpory, priority, 
hlavní cíle, specifické cíle, opatření a kroky, 
odpovědné subjekty/osoby, termíny, indikátory a 
předpokládané zdroje (za celý TAP a z toho 
ESIF 2014+/výzva pro podporu sociálního 
začleňování v sociálně vyloučených lokalitách),  
v plánu je popsána i implementační fáze (způsob 
řízení realizace jednotlivých opatření a plnění 
cílů, koordinace práce lokálních aktérů, 
prevence rizik apod.) 

 
 
 
Respektování intervenční logiky 

(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

V TAP jsou dodrženy vztahy a souvislosti od příčin 
problémů a potřeb přes cíle a opatření, alokace a 
zdroje až k výstupům a indikátorům: 

- v analytické části jsou argumentované a 
podložené konkrétní příčiny problémů a 
související cíle 

- návrhová část (opatření) řeší příčiny problémů 
identifikovaných v analytické části a jednotlivá 
opatření odpovídají identifikovaným příčinám 
v analytické části 

- každé opatření má formulovaný výstup a 
indikátor 
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 Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, oddělení Regionálního centra Západ zpracoval/a: 

 

Dne: 18. 12. 2019  Příjmení, jméno: Fridrichová Markéta 

Funkce: lokální konzultantka 

Podpis: …………………………………. 
 
 

 Potvrzení stanoviska ředitelem Agentury pro sociální začleňování: 
 
 
 
 

Dne……………………… PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS. 

 
Mgr. 
David 
Beňák, 
Ph.D. 

 
 

Digitálně 
podepsal Mgr. 
David Beňák, 
Ph.D. 
Datum: 
2020.02.03 
20:06:20 +01'00' 

ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 
 
Dopady TAP 

- V plánu je formulovaná změna, k níž má plán 
přispět 

- Klíčové výsledky a dopady TAP jsou definovány 
prostřednictvím indikátorů; výsledky a dopady 
jsou stanoveny realisticky 

 
 
Způsobilost TAP pro čerpání  dotací  z výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost určené 
pro podporu sociálního začleňování v sociálně 
vyloučených lokalitách 

- Cíle, opatření a cílové skupiny TAP, u nichž se 
předpokládá financování z prostředků 
alokovaných ve výzvě k předkládání žádostí o 
podporu v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost určené pro podporu sociálního 
začleňování v sociálně vyloučených lokalitách, 
odpovídají cílům, podporovaným 
aktivitám/opatřením a cílových skupinám 
příslušných investičních priorit těchto programů 

 
 
 
Celkový komentář 

Agentura pro sociální začleňování 
DOPORUČUJE Tematický akční plán města 
Postoloprty     k financování     v rámci      výzvy  
k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost určené pro 
podporu sociálního začleňování v sociálně 
vyloučených lokalitách. 

 


