REVIZE NÁVRHOVÉ ČÁSTI
STRATEGICKÉHO PLÁNU
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
PRO OBDOBÍ 2019 - 2023

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.c
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1. PŘEDSTAVENÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ

STRATEGICKÉHO

PLÁNU

SOCIÁLNÍHO

Město Chomutov vstoupilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) začátkem roku
2016. Jeden z hlavních městem deklarovaných důvodů pro spolupráci představovalo zlepšení situace
na sídlištích, kde v bytech některých vlastníků dochází ke zvýšené koncentraci sociálně vyloučených
osob. V rámci tzv. koordinovaného přístupu byl vypracován Strategický plán sociálního začleňování,
jenž je závazným dokumentem pro čerpání prostředků ze tří operačních programů Evropských
strukturálních a integračních fondů.
Strategický plán sociálního začleňování statutárního města Chomutova pro období 2017 – 2020
(SPSZ) byl schválen Lokálním partnerstvím města Chomutova dne 14. 11. 2016 a Zastupitelstvem
statutárního města Chomutova usnesením č. 291/16 ze dne 21. 11. 2016. Jde o strategický
dokument, který zahrnuje analýzu sociálních problémů města a návrhy na jejich řešení. Zabývá se
oblastí bezpečnosti, bydlení, zaměstnanosti a oblastí rodiny, mládeže, zdraví či dluhovou
problematikou. Soustřeďuje se na celkový rozvoj města s důrazem na řešení sociálních témat.
Strategický plán je podkladem pro čerpání finanční podpory na aktivity subjektů ze tří operačních
programů evropských strukturálních fondů, v některých případech spolufinancovaných městem. Do
plnění cílů plánu jsou zapojeny zainteresované odbory magistrátu, příspěvkové organizace města,
neziskové organizace, vzdělávací či volnočasové organizace, subjekty na poli bezpečnosti, bydlení
(například zástupci společenství vlastníků jednotek, správci lokalit) a další aktéři i ze strany veřejnosti.
Město Chomutov vychází při své činnosti z následujících strategických dokumentů:
- Rámcová strategie rozvoje statutárního města Chomutova 2014 - 2024
- Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutár. města Chomutova 2014 – 2017
- Koncepce rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013 – 2020
- Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání ORP Chomutov
- Integrovaná strategie Ústecko-Chomutovské aglomerace
- Místní plán inkluze pro období 2017 – 2020 (příloha SPSZ)
- Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 - 2021
S výše zmíněnými dokumenty souvisí vytvořený Strategický plán sociálního začleňování, který je dále
rozvíjí a má tendenci reagovat na aktuální potřeby jednotlivých aktérů. Předpokladem je jeho
průběžná revize a aktualizace. Z toho důvodu je v tomto roce provedena významná revize návrhové
části Strategického plánu sociálního začleňování pro období 2019 – 2023. V průběhu roku 2019
proběhla setkání čtyř pracovních skupin (PS) a to PS Bezpečnost, PS Bydlení, PS Rodina, mládež,
dluhy a zdraví a PS Zaměstnanost. V rámci těchto skupin byly provedeny aktuální swot analýzy,
zhodnoceny stávající cíle a opatření (v textu tučně) a byla doplněna opatření nová (v textu tučně).
Cílem revize strategického plánu sociálního začleňování je implementace účinných prointegračních
nástrojů a opatření s důrazem na zlepšení životních podmínek všech obyvatel města Chomutova.
Smyslem dokumentu je posílit synergickou koordinaci aktivit všech zúčastněných organizací a institucí
k tomu, aby bylo dosaženo komplexního a provázaného řešení vytyčených problémů.
Nositelem revize strategie je statutární město Chomutov. Vzhledem k průběžné participaci politických
zástupců města na vzniku plánu se předpokládá, že i naplňování cílů revize strategického plánu pro
období 2019 – 2023 bude podporováno.
Všem, kteří se na tvorbě revize návrhové části strategického plánu podíleli, patří veliké
poděkování. Jedná se o zástupce organizací a institucí, politickou reprezentaci i zástupce z řad
veřejnosti. Díky všem za aktivní práci a kreativitu.
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2. LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA
Lokální partnerství je jedním z nástrojů na řešení sociálních problémů, které jsou využívány ve
spolupráci města s Agenturou pro sociální začleňování. Ve skupině členů s názvem Lokální
partnerství se pravidelně setkávají zástupci města, státní správy, škol, policie, neziskového sektoru,
institucí z oblasti bydlení a dalších aktérů, včetně zástupců z řad veřejnosti. Svolavatelem a garantem
činnosti Lokálního partnerství je Agentura pro sociální začleňování.
ČLENOVÉ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ – ORGANIZACE
Agentura pro sociální začleňování
Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Dobrovolnické centrum ADRA
EDOST, s. r. o.
Fond ohrožených dětí, z. s.
Chomutovská bytová, a. s.
In Iustitia, o. p. s.
Křesťanské centrum pro rodinu Horizont
K srdci klíč, o. p. s.
Magistrát města Chomutova
Masopust, z. s.
Městská policie Chomutov
Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří
Most k naději, o. p. s.
MŠ Chomutov, p. o.
Na louce, z. s.
Oblastní charita Most
Okresní hospodářská komora v Chomutově, Hospodářská a sociální rada Chomutovska
Policie České republiky
Probační a mediační služba ČR
Sociální služby Chomutov, p. o.
SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov, p. o.
SŠ TGA Chomutov, p. o.
Statutární město Chomutov
SVČ Domeček, p. o.
SVJ Borová 5137 – 5140
Světlo Kadaň, z. s.
Úřad práce Chomutov
Veřejnost
Věznice Všehrdy
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
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3. OBLAST BEZPEČNOST
SWOT analýza – BEZPEČNOST – v rámci PS dne 10. 1. 2019

SILNÉ STRÁNKY












orientace na terénní práci se snahou o prevenci
dobré pokrytí města kamerovým systémem
existence služby v oblasti problémových uživatelů
drog
využívání asistentů prevence kriminality
fungující prevence MP, Odboru sociálních věcí,
PČR a Věznice Všehrdy pro školy, MŠ, seniory a
ženy
fungující azylový dům pro muže, ženy a matky
s dětmi, plus nově od 1. 1. 2019 azylový dům pro
rodiny s dětmi
fungující noclehárna pro osoby bez přístřeší
dosavadní činnost Lokálního partnerství ASZ –
včetně vzdělávacích akcí pro aktéry z oblasti
bezpečnosti
spolupráce Věznice Všehrdy s organizací města při
zaměstnávání odsouzených
dobrá koordinace jednotlivých organizací ve městě
fungující komunikace se sdruženími vlastníků
jednotek

SLABÉ STRÁNKY























PŘÍLEŽITOSTI

 zvýšení kapacity odborného soc. poradenství pro










závislosti
zlepšení bytové politiky (zavedení systému tzv.
sociálního bydlení)
možnost čerpání financí ze zdrojů EU
zvýšení počtu dětských psychologů a psychiatrů
navýšení terénních sociálních pracovníků
zvýšení počtu terénních pracovníků
rozšíření nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež
podpora služeb zajišťujících odbornou pomoc
jednotlivcům
i
rodinám
v nepříznivých
psychosociálních situacích (osobní, partnerské a
rodinné krize)
ujasnění rolí a kompetencí jednotlivých pracovníků
v oblasti bezpečnosti (např. prostřednictvím
vytvoření metodiky, analýzy apod.)











vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním
vyloučením
nepříznivá sociální struktura obyvatelstva
nízký pocit bezpečí u obyvatel Chomutova na
ohrožených sídlištích apod.
vysoká nabídka a dostupnost drog, nízká kvalita
drog
chybějící nabídka pro lidi se základním vzděláním
a bez vzdělání
nedostatečný počet terénních pracovníků
chybějící denní centrum pro osoby bez přístřeší
chybějící noclehárna pro ženy
nedostatek NZDM
nevyhovující prostory pro aktivity NZDM
provoz, údržba a bezpečnost dětských hřišť
(včetně skateparků a fitparků) v souvislosti
s vandalismem a užíváním drog
zvýšená míra vandalismu v některých lokalitách
města během nočních hodin
neexistence záchytky
aktivně projevený zájem veřejnosti o osvětu
v rámci prevence
nedostatek pozitivních příkladů chování v rodinách
poradenství pro oběti trestných činů dle registru
pouze v rámci PMS
absence intervenčního centra (pouze distančně 4
hod. týdně)
absence služby pro oběti domácího násilí
absence služby krizová pomoc
absence interdisciplinárního týmu pro oběti trestné
činnosti
absence
prevenčního
programu
města
zaměřeného směrem k obětem
nedostatečná možnost ovlivňovat obyvatele
k dodržování pravidel
OHROŽENÍ
nepříznivá demografická struktura z hlediska věku
a socioekonomického statutu a s tím spojených
nároků na využívání sociálních a návazných služeb
zhoršení veřejného pořádku v návaznosti na bod
výše
nízká vzdělanostní struktura obyvatel
nárůst počtu obyvatel bez přístřeší, v důsledku
čehož dochází k nárůstu počtu komerčních
ubytoven
vyhlášení OOP tzv. „bezdoplatkové zóny“ v
Chomutově
narůstající kriminalita a agresivita (včetně dětí a
mládeže)
rozšiřování a přesouvání vyloučených lokalit
časté a nekoncepční změny legislativy ČR
pokračující a prohlubující se rozklad rodinných
vztahů a vazeb
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pilotně podpořit poradnu pro oběti trestných činů
analýza pocitu bezpečí – viktimologický výzkum
podpora pracovních příležitostí včetně podpory
osob znevýhodněných na trhu práce
vytváření podmínek pro sportovní a volnočasové
aktivity všech vrstev obyvatel
zapojení veřejnosti do preventivně bezpečnostních
aktivit (např. asistenti prevence kriminality)
rozvoj komunitních a preventivních programů
využívání veřejně prospěšných prací a jiné podpory
zaměstnanosti v rámci projektů Úřadu práce
pokračování
spolupráce
a
počet
kontrol
prováděných OSV MMCH ve spolupráci s PČR ÚO
Chomutov a MP Chomutov (např. alkohol
mladiství)
aktivizace seniorů při nástupu do sociální služby,
pocit bezpečí
školení pro instituce na téma Zákon o obětech
trestných činů atd
osvěta osob ohrožených násilím z nenávisti (práva
a možnosti řešení tohoto násilí)








chybí psychologové a psychiatři pro děti i dospělé
zkreslené informace médií – manipulace – včetně
informací dotýkajících se bezpečnosti obyvatelstva
(např. migrace, tematika sociálního vyloučení
apod.)
manipulovatelnost seniorů, obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením
dospělí se nezajímají o trávení volného času svých
dětí
rezignace, demotivace lidí

Návrhová část
Be
1
1.1

Oblast
Priorita
Cíl

1.1.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Be
1
1.2
1.2.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
1
1.3

Oblast
Priorita
Cíl

1.3.1

Opatření

BEZPEČNOST
Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Chomutova
Navýšení počtu strážníků městské policie včetně zajištění jejich profesní
přípravy
Do roku 2020 bude navýšen počet strážníků městské policie o 8 osob
včetně zajištění jejich profesní přípravy.
Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
V roce 2018 byl navýšen počet strážníků městské policie o 8 osob
včetně zajištění jejich profesní přípravy.

BEZPEČNOST
Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Chomutova
Udržení stávajícího počtu asistentů prevence kriminality
Do roku 2020 bude každoročně zajištěno 20 pozic asistentů prevence
kriminality.
Městská policie Chomutov
Úřad práce ČR, statutární město Chomutov, OPZ ITI, jiný zdroj
Každoročně je zajištěno více než 20 pozic asistentů prevence
kriminality včetně jejich profesní přípravy.
Do roku 2023 bude každoročně zajištěno min. 20 pozic asistentů
prevence kriminality včetně zajištění jejich profesní přípravy.

BEZPEČNOST
Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Chomutova
Navýšení počtu terénních pracovníků a pracovníků odborného sociálního
poradenství v ohrožených lokalitách
Do roku 2019 bude navýšen počet terénních pracovníků o 4 osoby a
počet pracovníků odborného sociálního poradenství o 5,5 osob.
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Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
2
2.1

Oblast
Priorita
Cíl

2.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

Be
3
3.1
3.1.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Nesplněno

Be
3
3.2

Oblast
Priorita
Cíl

3.2.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.1.1, Ro 1.3.1, Ro 1.5.1, Ro
4.4.1, jiný zdroj
V roce 2018 byl navýšen počet terénních pracovníků o 4 osoby a
počet pracovníků odborného sociálního poradenství o 5,5 osob.
Do roku 2023 bude stávající počet terénních pracovníků a
pracovníků odborného sociálního poradenství udržen. Pracovníci
budou průběžně vzděláváni a supervidováni.

BEZPEČNOST
Spolupráce organizací v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj spolupráce Městské policie, PČR, Věznice Všehrdy,
OSV, NNO atp. v oblasti bezpečnosti
Do roku 2020 bude průběžně rozvíjena spolupráce Městské policie,
PČR, Věznice Všehrdy, OSV, NNO atp. v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality.
Pracovní skupina LP Bezpečnost
Statutární město Chomutov, jiný zdroj
Je průběžně rozvíjena spolupráce Městské policie, PČR, Věznice
Všehrdy, OSV, NNO atp. v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality. Vzhledem k personálním změnám u PČR a Věznice
Všehrdy se zástupci uvedených institucí nezúčastňují vždy všech
jednání.
Do roku 2020 bude průběžně rozvíjena spolupráce Městské policie,
PČR, Věznice Všehrdy, OSV, NNO atp. v oblasti bezpečnosti a
prevence kriminality.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Vytvoření Koncepce prevence kriminality města Chomutova
Do roku 2020 bude vytvořena Koncepce prevence kriminality města
Chomutova ve spolupráci se členy pracovní skupiny Bezpečnost pod
metodickým vedením manažera prevence Městské policie.
Pracovní skupina LP Bezpečnost pod vedením manažera prevence MP
Statutární město Chomutov, jiný zdroj
Dosud nebyla vytvořena Koncepce prevence kriminality města
Chomutova, do roku 2020 bude opatření splněno.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivních činností na mateřských, základních a
středních školách
Do roku 2020 bude každoročně zrealizováno minimálně 150 přednášek
týkajících se prevence kriminality na mateřských a základních školách.
Městská policie Chomutov
Statutární město Chomutov, jiný zdroj
Každoročně je realizováno minimálně 150 přednášek týkajících se
prevence kriminality na mateřských a základních školách.
Do roku 2023 bude každoročně zrealizováno minimálně 150
přednášek týkajících se prevence kriminality na mateřských a
základních školách.
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Be
3
3.2

Oblast
Priorita
Cíl

3.2.2

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
3
3.2

Oblast
Priorita
Cíl

3.2.3

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
3
3.3
3.3.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
3
3.3
3.3.2

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivních činností na mateřských, základních a
středních školách
Do roku 2020 bude každoročně zrealizováno několik desítek přednášek
týkajících se prevence kriminality na základních a středních školách.
Policie ČR ÚO Chomutov
Jiný zdroj
Každoročně bylo zrealizováno několik desítek přednášek týkajících
se prevence kriminality na základních a středních školách.
Do roku 2023 bude každoročně zrealizováno několik desítek
přednášek týkajících se prevence kriminality na základních a
středních školách.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivních činností na mateřských, základních a
středních školách
Do roku 2020 bude každoročně zrealizováno minimálně 20 přednášek
týkajících se prevence kriminality na základních a středních školách.
NNO
MŠMT, jiný zdroj
Každoročně bylo zrealizováno minimálně 20 přednášek týkajících
se prevence kriminality na základních a středních školách.
Do roku 2023 bude každoročně zrealizováno minimálně 20
přednášek týkajících se prevence kriminality na základních a
středních školách.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivně vzdělávacích a volnočasových aktivit
Do roku 2020 bude každoročně zrealizováno minimálně 24 preventivních
aktivit (přednášky, besedy, diskuze, semináře) v NZDM.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 3.1.3 a Ro 3.2.1, Ústecký kraj,
statutární město Chomutov, jiný zdroj
Každoročně bylo zrealizováno minimálně 24 preventivních aktivit
(přednášky, besedy, diskuze, semináře) v NZDM.
Do roku 2023 bude každoročně zrealizováno minimálně 24
preventivních aktivit (přednášky, besedy, diskuze, semináře)
v NZDM.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivně vzdělávacích a volnočasových aktivit
Do roku 2020 bude rozšířena provozní doba terénní formy NZDM.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 3.1.3 a Ro 3.2.1, Ústecký kraj,
statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2018 byla rozšířena provozní doba terénní formy NZDM.
Do roku 2023 bude udržen stávající stav provozu terénní formy
NZDM.
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Be
3
3.3
3.3.3

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
3
3.3
3.3.4

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
3
3.4
3.4.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

Be
4
4.1

Oblast
Priorita
Cíl

4.1.1

Opatření

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivně vzdělávacích a volnočasových aktivit
Do roku 2020 bude ročně zrealizováno cca 35 workshopů, diskusí ve
věznici Všehrdy pro základní a střední školy.
Věznice Všehrdy
MV ČR, jiný zdroj
Každoročně bylo zrealizováno cca 35 workshopů, diskusí ve věznici
Všehrdy pro základní a střední školy.
Do roku 2023 bude ročně zrealizováno cca 35 workshopů, diskusí
ve věznici Všehrdy pro základní a střední školy.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Podpora a rozvoj preventivně vzdělávacích a volnočasových aktivit
Do roku 2020 bude každoročně ve městě zajištěno pořádání pouliční ligy
malé kopané v souvislosti s podporou začlenění ohrožené mládeže.
NNO
MV ČR, jiný zdroj
Ve městě bylo každoročně zajištěno pořádání pouliční ligy malé
kopané v souvislosti s podporou začlenění ohrožené mládeže.
Do roku 2023 bude každoročně ve městě zajištěno pořádání
pouliční ligy malé kopané v souvislosti s podporou začlenění
ohrožené mládeže.

BEZPEČNOST
Prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti
Osvěta veřejnosti včetně ohrožených obyvatel v oblasti bezpečnosti
Do roku 2020 bude průběžně zajištěna informovanost veřejnosti včetně
ohrožených obyvatel v tématech využití sociálních a souvisejících služeb
(např. dluhové poradenství - rizika lichvy, možnost využití noclehárny
atp.).
NNO, příspěvková organizace města, Městská policie Chomutov
Statutární město Chomutov, jiný zdroj
Byla průběžně zajištěna informovanost veřejnosti včetně
ohrožených obyvatel v tématech využití sociálních a souvisejících
služeb (např. dluhové poradenství – rizika lichvy, možnost využití
noclehárny atp.) – viz např. nový web www.socpom.cz a
Chomutovské noviny.
Do roku 2023 bude průběžně zajištěna informovanost veřejnosti
včetně ohrožených obyvatel v tématech využití sociálních a
souvisejících služeb (např. dluhové poradenství - rizika lichvy,
možnost využití noclehárny atp.).

BEZPEČNOST
Zmírňování rizik návykového chování
Navýšení počtu terénních pracovníků a pracovníků odborného sociálního
poradenství pro osoby závislé a závislostmi ohrožené
Do roku 2019 bude navýšen počet terénních pracovníků o 3 osoby a
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Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

Be
4
4.2

Oblast
Priorita
Cíl

4.2.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Be
4
4.3

Oblast
Priorita
Cíl

4.3.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

BEZPEČNOST
Zmírňování rizik návykového chování
Podpora osob závislých a závislostmi ohrožených prostřednictvím
odborného sociálního poradenství
Do roku 2020 bude podpořeno 150 osob. Každoročně bude podpořeno
cca 15 abstinujících osob a cca 35 rodinných příslušníků.
NNO
OPZ KPSVL – 2.860.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Každoročně je podpořeno 150 osob. Každoročně je podpořeno cca
15 abstinujících osob a cca 35 rodinných příslušníků.
Do roku 2023 bude podpořeno 150 osob. Každoročně bude
podpořeno cca 15 abstinujících osob a cca 35 rodinných
příslušníků.

BEZPEČNOST
Zmírňování rizik návykového chování
Podpora osob závislých a závislostmi ohrožených prostřednictvím
terénní práce
Do roku 2020 bude podpořeno 350 osob závislých či závislostmi
ohrožených.
NNO
OPZ KPSVL – 8.250.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude podpořeno 350
osob závislých či závislostmi ohrožených.
Od roku 2021 do roku 2023 bude podpořeno 350 osob závislých či
závislostmi ohrožených.

Garant
Zdroj a náklady

BEZPEČNOST
Zmírňování rizik návykového chování
Navýšení počtu terénních pracovníků pro osoby závislé a
závislostmi ohrožené
Do roku 2023 bude navýšen počet terénních pracovníků o 2 osoby.
Stávající i noví pracovníci budou průběžně vzdělávání a
supervidováni.
NNO
OPZ, Ústecký kraj, statutární město Chomutov, jiný zdroj

Oblast
Priorita

BEZPEČNOST
Zmírňování rizik návykového chování

Be
4
4.4

Oblast
Priorita
Cíl

4.4.1

Opatření

Be
4

počet pracovníků odborného sociálního poradenství o 1 osobu. Stávající
i noví pracovníci budou průběžně vzděláváni a supervidováni.
NNO
OPZ KPSVL – viz náklady u opatření Be 4.2.1 a Be 4.3.1, Ústecký kraj,
statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2018 byl navýšen počet terénních pracovníků o 3 osoby a
počet pracovníků odborného sociálního poradenství o 1 osobu.
Stávající i noví pracovníci jsou průběžně vzdělávání a
supervidováni.
Do roku 2023 bude stávající počet terénních pracovníků a
pracovníků odborného sociálního poradenství udržen. Pracovníci
budou průběžně vzděláváni a supervidováni.
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4.5
4.5.1

Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady

Be
5
5.1

Oblast
Priorita
Cíl

5.1.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Nesplněno

Be
5
5.2
5.2.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

Be
6
6.1
6.1.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Nesplněno

Rekonstrukce budovy pro účely provozu K-centra
Do roku 2023 bude zrekonstruována budova pro účely provozu Kcentra.
Statutární město Chomutov
IROP, IROP SVL, Statutární město Chomutov, jiný zdroj

BEZPEČNOST
Podpora penitenciární a postpenitenciární péče
Podpora resocializace osob ve výkonu trestu a po propuštění z výkonu
trestu
Do roku 2020 bude podpořeno 40 osob ve výkonu trestu a po propuštění
z výkonu trestu.
NNO
OPZ KPSVL – 12.320.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Projekt byl schválen, avšak vzhledem ke krácení rozpočtu projektu
odmítl žadatel projekt realizovat.

BEZPEČNOST
Podpora penitenciární a postpenitenciární péče
Realizace resocializačních, preventivních programů pro mladistvé
Do roku 2020 bude ve spolupráci s Probační a mediační službou
podpořeno 10 mladistvých ve výkonu trestu a po propuštění z výkonu
trestu.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.1.1, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude ve spolupráci
s Probační a mediační službou podpořeno 10 mladistvých ve
výkonu trestu a po propuštění z výkonu trestu.
Od roku 2021 do roku 2023 bude ve spolupráci s Probační a
mediační službou podpořeno 10 mladistvých ve výkonu trestu a po
propuštění z výkonu trestu.

BEZPEČNOST
Podpora obětí trestných činů
Vznik poradny pro oběti trestných činů
Do roku 2019 bude zahájen pilotní provoz kamenné poradny pro zvlášť
zranitelné oběti a oběti násilí z nenávisti. Do roku 2020 bude podpořeno
100 obětí trestných činů.
NNO
OPZ KPSVL – 3.080.000 Kč, jiný zdroj
Projekt byl schválen, avšak vzhledem k personálním komplikacím
v projektu odmítl žadatel projekt realizovat.
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4. OBLAST BYDLENÍ
SWOT analýza – BYDLENÍ – v rámci PS dne 30. 1. 2019
SILNÉ STRÁNKY







SLABÉ STRÁNKY


široká nabídka různých forem bydlení
(noclehárna, azylový dům, standardní byty
pro sociálně potřebné, dům s pečovatelskou
službou, bezbariérové byty ad.)
dostatečné množství bezbariérových bytů
individuální i skupinová setkávání s SVJ –
koordinováno
Agenturou
pro
sociální
začleňování
využívání veřejně prospěšných prací















PŘÍLEŽITOSTI








zlepšení bytové politiky (zavedení systému tzv.
sociálního bydlení)
možnost čerpání financí ze zdrojů EU (např.
v oblasti školení terénních pracovníků ve spojitosti
se sociálním bydlením), IROP, ze státního rozpočtu
(Výstavba)
snižování bariér pro získání bytů u sociálně
potřebných domácností
zvyšování právního povědomí majitelů bytů, SVJ,
družstev apod.
změna legislativy ke zvyšování pravomocí SVJ,
družstev ad.
intenzivní komunikace se zástupci Úřadu práce
v oblasti pojistných a nepojistných sociálních dávek
= efektivní řešení konkrétních situací spojených
s bydlením, podpora MOP na kauci

existence bariér pro získání bytů u sociálně
potřebných domácností (např. pravidla pro
přidělování bytů ad.)
vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním
vyloučením
nepříznivá
sociální
struktura
obyvatelstva
(chudoba)
chybějící noclehárna pro ženy
chybějící nízkoprahové denní centrum pro osoby
bez přístřeší
absence krizového bydlení
dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti
ubytovny, kde vysoké platby neodpovídají stavu a
kvalitě aj.
absence domovníků
nepořádek kolem konkrétních ubytoven
riziko insolvence SVJ vzhledem k nedodržování
pravidel některých majitelů bytů (chybějící úhrady
za energie, do fondu oprav…)
absence „akční“ skupiny na řešení konkrétní
krizové situace týkající se bydlení (např. přerušení
dodávky energií v souvislosti s jejich nehrazením
některými majiteli bytů ad.)
zdlouhavý proces při vystěhování nájemců bytů
z důvodu porušování podmínek nájemních vztahů
(vystěhování ovšem není řešení; posílit sociální
práci – kompetence v bydlení)
OHROŽENÍ











nepříznivá změna demografické struktury z
hlediska věku, socioekonomického statutu či zdraví
a s tím spojených nároků na využívání sociálních a
návazných služeb
struktura obyvatelstva (sociálně slabé skupiny)
kvalita poskytované sociální práce s ohledem na
nový systém o sociálním bydlení
migrace obyvatelstva
nedostatek finančních zdrojů na podporu
sociálního bydlení
nárůst počtu obyvatel bez přístřeší, v důsledku
čehož dochází k nárůstu počtu komerčních
ubytoven
nákup bytů spekulanty bez dodržování pravidel
SVJ (chybějící úhrada energií SVJ apod.) =
rozšiřování ohrožených lokalit
časté a nekoncepční změny legislativy
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Návrhová část

By
1
1.1

Oblast
Priorita
Cíl

1.1.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

By
1
1.2
1.2.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

By
1
1.3

Oblast
Priorita
Cíl

1.3.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

By
1
1.4

Oblast
Priorita
Cíl

1.4.1

Opatření
Garant

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Vznik a implementace Lokální koncepce sociálního bydlení města
Chomutova
Do roku 2020 budou implementována pravidla Lokální koncepce
sociálního bydlení města Chomutova.
Statutární město Chomutov
OPZ (ne KPSVL), statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2018 byla implementována pravidla Lokální koncepce
sociálního bydlení města Chomutova v prvních 12 sociálních
bytech.
Do roku 2023 budou implementována pravidla Lokální koncepce
sociálního bydlení města Chomutova u dalších pořízených
sociálních bytů.

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Vznik 50 sociálních bytů
Do roku 2020 bude zrekonstruováno 50 bytů pro sociální bydlení.
Statutární město Chomutov
IROP ITI (20 bytů) – 5.700.000 Kč , IROP SVL (30 bytů) – 7.700.000 Kč
Opatření je průběžně plněno, zatím bylo pořízeno 12 sociálních
bytů, v roce 2019 se předpokládá pořízení dalších cca 20 bytů. Do
roku 2020 bude zrekonstruováno celkem minimálně 50 bytů pro
sociální bydlení.
Do roku 2023 bude zrekonstruováno celkem minimálně 120 bytů
pro sociální bydlení.

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Vznik pozic terénních sociálních pracovníků města pro oblast sociálního
bydlení
Do roku 2019 vznikne 5 nových pozic terénních sociálních pracovníků
města pro oblast sociálního bydlení.
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL – 20.240.000 Kč (celkem 10 pozic – viz opatření v jiných
oblastech), statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2019 vzniklo 5 nových pozic terénních sociálních pracovníků
města pro oblast sociálního bydlení.
Do roku 2023 bude udrženo 5 pozic terénních sociálních pracovníků
města pro oblast sociálního bydlení.

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Profesionalizace práce terénních sociálních pracovníků města v oblasti
sociálního bydlení
Do roku 2020 bude zajištěna supervize a vzdělávání pro 5 nových
terénních sociálních pracovníků města v oblasti sociálního bydlení.
Statutární město Chomutov
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Zdroj a náklady
Nesplněno

Perspektiva

By
1
1.5
1.5.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

By
1
1.6

Oblast
Priorita
Cíl

1.6.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

By
1
1.7

Oblast
Priorita
Cíl

1.7.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Nesplněno

By
2

Oblast
Priorita

OPZ KPSVL – náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
Nástup do pracovního poměru u 5 nových terénních sociálních
pracovníků města v oblasti sociálního bydlení je plánován na
červenec 2019.
Do roku 2023 bude zajištěna supervize a vzdělávání pro 5 terénních
sociálních pracovníků města v oblasti sociálního bydlení.

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Podpora rodinám či jednotlivcům zapojeným do sociálního bydlení
Do roku 2020 bude zajištěna podpora 50 rodinám či jednotlivcům (plus
10 v Lokální koncepci sociálního bydlení města Chomutova).
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL – náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, bylo podpořeno 12 rodin či
jednotlivců v rámci Lokální koncepce sociálního bydlení města
Chomutova.
Do roku 2023 bude zajištěna podpora 120 rodinám či jednotlivcům.

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Realizace pilotního projektu MPSV "Sociální bydlení – metodická a
informační podpora v oblasti sociálních agend" ve spolupráci s městem
Do roku 2017 vznikne v rámci projektu s názvem Pilotní ověření
sociálního bydlení v Chomutově 1 nová pozice garanta sociálního
bydlení města a 2 nové pozice terénních sociálních pracovníků města
pro sociální bydlení.
Statutární město Chomutov
OPZ, jiný zdroj
V roce 2017 vznikla v rámci projektu s názvem Pilotní ověření
sociálního bydlení v Chomutově 1 nová pozice garanta sociálního
bydlení města a 2 nové pozice terénních sociálních pracovníků
města pro sociální bydlení.
Do roku 2023 bude udržena pozice garanta (koordinátora)
sociálního bydlení města.

BYDLENÍ
Vytvoření efektivního systému sociálního bydlení
Vytvoření
metodiky
sociálního
bydlení
Ústecko-chomutovské
aglomerace
Do roku 2018 bude vytvořena metodika sociálního bydlení Ústeckochomutovské aglomerace.
Statutární město Ústí nad Labem
OPZ ITI, statutární město Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad
Labem, jiný zdroj
Žádost byla statutárním městem Ústí nad Labem jako žadatelem
podána, avšak nebyla ze strany OPZ schválena.

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
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2.1
2.1.1

Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

By
2
2.1
2.1.2

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

By
2
2.2
2.2.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

By
2
2.3
2.3.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Vznik nízkoprahového denního centra s hygienickým střediskem
Do roku 2020 bude zrekonstruován objekt pro účely zřízení
nízkoprahového denního centra s hygienickým střediskem s kapacitou
15 osob.
Statutární město Chomutov
IROP SVL – 4.000.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do konce roku 2020 bude
zrekonstruován objekt pro účely zřízení nízkoprahového denního
centra s hygienickým střediskem s kapacitou 12 osob vzhledem
k rozhodnutí KHS.
Do roku 2023 bude provozován objekt se službou nízkoprahového
denního centra s hygienickým střediskem s kapacitou 12 osob.

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
Vznik nízkoprahového denního centra s hygienickým střediskem
Do roku 2020 vznikne služba nízkoprahového denního centra s
hygienickým střediskem. Do roku 2020 bude podpořeno 200 osob bez
přístřeší.
NNO
OPZ KPSVL – 5.940.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Projektová žádost je připravena, realizace projektu plánována od
roku 2020.
Do roku 2023 bude poskytována služba nízkoprahového denního
centra s hygienickým střediskem. Každoročně bude podpořeno 100
osob bez přístřeší.

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
Vznik noclehárny pro ženy
Do roku 2020 bude zrekonstruován objekt pro účely zřízení noclehárny
pro ženy.
Statutární město Chomutov
IROP SVL – náklady viz opatření By 2.1.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
Opatření průběžně plněno, do roku 2020 bude zrekonstruován
objekt pro účely zřízení nízkoprahového denního centra s
hygienickým
střediskem
s kapacitou
12
osob
vzhledem
k rozhodnutí KHS.
Do roku 2023 bude provozován objekt se službou noclehárny pro
ženy.

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
Vznik služby noclehárny pro ženy a podpora noclehárny pro muže
Do roku 2020 vznikne služba noclehárny pro ženy maximálně se 4 lůžky.
Do roku 2020 bude podpořena služba noclehárny pro muže s 10 lůžky.
NNO
OPZ KPSVL – 5.610.000 Kč, statutární město Chomutov, Ústecký kraj,
jiný zdroj
Projektová žádost je připravena, realizace projektu plánována od
roku 2020.

14

By
2
2.4
2.4.1

Perspektiva

Do roku 2023 bude poskytována služba noclehárny pro ženy s max.
4 lůžky. Do roku 2023 bude poskytována služba noclehárny pro
muže s 10 lůžky.

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
Vznik azylového domu pro rodiny s dětmi
Do roku 2020 bude zrekonstruován objekt pro účely zřízení azylového
domu pro rodiny s dětmi.
Statutární město Chomutov
IROP ITI, statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2018 byl zrekonstruován objekt pro účely zřízení azylového
domu pro rodiny s dětmi.

Garant
Zdroj a náklady
Splněno

By
2
2.5

Oblast
Priorita
Cíl

2.5.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

By
2
2.6
2.6.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady

By
3

Oblast
Priorita

3.1

Cíl

3.1.1

Opatření

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
Vznik služby azylového domu pro rodiny s dětmi a podpora služby
azylového domu pro muže, azylového domu pro ženy a azylového domu
pro matky s dětmi, včetně rozšíření nabídky aktivit.
Do roku 2020 vznikne služba azylového domu pro rodiny s dětmi pro
minimálně 2 rodiny s dětmi. Do roku 2020 bude podpořena služba
azylového domu pro muže, azylového domu pro ženy a azylového domu
pro matky s dětmi a rozšířena nabídka aktivit motivujících ke vstupu na
trh práce.
Příspěvková organizace města
OPZ KPSVL – 21.560.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2019 vznikla služba azylového domu pro rodiny s dětmi pro
3 rodiny s dětmi. Od roku 2019 jsou podpořeny služby azylového
domu pro rodiny s dětmi, muže, ženy a matky s dětmi a rozšířena
nabídka aktivit motivujících ke vstupu na trh práce.
Do roku 2023 budou udrženy stávající služby azylového domu pro
rodiny s dětmi, muže, ženy a matky s dětmi a udržena nabídka
aktivit motivujících ke vstupu na trh práce.

BYDLENÍ
Podpora a rozvoj systému krizového bydlení
Vznik služby domova se zvláštním režimem, tzv. přístav
Do roku 2020 vznikne služba domova se zvláštním režimem, tzv.
přístavu. Do roku 2023 bude podpořena služba domova se
zvláštním režimem, tzv. přístavu.
NNO, SMCH
OPZ, Ústecký kraj, statutární město Chomutov, jiný zdroj

BYDLENÍ
Evaluace různých forem sociálního (včetně krizového) bydlení města
Chomutova
Vyhodnocení nákladovosti a úspěšnosti různých forem pomoci osobám
v bytové nouzi
Do roku 2021 bude provedena evaluace dopadů těchto systémů na
osoby v bytové nouzi (řešení bytové nouze a nepříznivé sociální situace
včetně nákladovosti jednotlivých opatření).
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Garant
Zdroj a náklady
Nesplněno

Perspektiva

By
4
4.1
4.1.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno

By
4
4.2
4.2.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

By
5
5.1
5.1.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno

By
5
5.2
5.2.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant

Statutární město Chomutov, Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování, jiný zdroj
Evaluace dopadů systémů na osoby v bytové nouzi bude
provedena v rámci OPZ KPSVL projektů (např. sociální bydlení,
nízkoprahové denní centrum, noclehárna).
Evaluace bude zpracovávána průběžně, závěrečné evaluační zprávy
budou vytvořeny do roku 2022.

BYDLENÍ
Podpora socializace mladých lidí prostřednictvím bydlení
Vznik bytů na půl cesty
Do roku 2020 budou zrekonstruovány 2 byty pro účely zřízení služby
domy na půl cesty.
Statutární město Chomutov
IROP ITI, statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2017 byly zrekonstruovány 2 byty pro účely zřízení služby
domy na půl cesty.

BYDLENÍ
Podpora socializace mladých lidí prostřednictvím bydlení
Vznik služby domů na půl cesty
Do roku 2020 vznikne služba domů na půl cesty pro minimálně 4 osoby.
NNO
OPZ KPSVL – 7.480.000 Kč, statutární město Chomutov, Ústecký kraj,
jiný zdroj
V roce 2018 vznikla služba domů na půl cesty pro 4 osoby.
Do roku 2023 bude udržena služba domů na půl cesty pro 4 osoby.

BYDLENÍ
Zlepšení života obyvatel na ohrožených sídlištích
Zpracování tematického výzkumu pro oblast bydlení
Do roku 2017 bude zpracován tematický výzkum pro oblast bydlení a
souvisejících jevů na ohrožených sídlištích, včetně návrhů řešení.
Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování, OPZ
V roce 2017 byl zpracován tematický výzkum pro oblast bydlení a
souvisejících jevů na ohrožených sídlištích, včetně návrhů řešení
s názvem „Život za třináctkou“. Výzkum byl podkladem pro vznik
právní metodiky zaměřující se na podporu ohrožených společenství
vlastníků jednotek s názvem „Jak řešit (spekulativní) dluhy
vlastníka bytové jednotky?“, metodika byla vytvořena Agenturou
pro sociální začleňování v roce 2018.

BYDLENÍ
Zlepšení života obyvatel na ohrožených sídlištích
Vznik nábytkové banky
Do roku 2020 vznikne nábytková banka pro ohrožené obyvatele města
Chomutova.
NNO
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Zdroj a náklady
Nesplněno
Perspektiva

By
5
5.3
5.3.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady

By
5
5.4

Oblast
Priorita
Cíl

5.4.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady

OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.3.1, jiný zdroj
Vzhledem k nedostatku vhodných prostor nebyla nábytková banka
zatím zřízena.
Do roku 2023 vznikne nábytková banka pro ohrožené obyvatele
města Chomutova.

BYDLENÍ
Zlepšení života obyvatel na ohrožených sídlištích
Udržení pozic správců lokalit
Do roku 2023 bude udrženo minimálně 6 pozic správců lokalit na
sídlištích ohrožených sociálním vyloučením.
Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov, jiný zdroj

BYDLENÍ
Zlepšení života obyvatel na ohrožených sídlištích
Udržení skupinových a individuálních setkávání se zástupci SVJ a
dalšími aktéry
Do roku 2023 budou i nadále probíhat skupinová setkání (min. 3x
ročně) a individuální setkání (dle potřeby) se zástupci SVJ a dalšími
aktéry, kterých se týká život na sídlištích ohrožených sociálním
vyloučením.
Statutární město Chomutov, Agentura pro sociální začleňování
OPZ, statutární město Chomutov, jiný zdroj

5.OBLAST RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
SWOT analýza – RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ – v rámci PS dne 7. 2. 2019

SILNÉ STRÁNKY












zavedený systém komunitního plánování sociálních
a souvisejících služeb
nově vznikající potřebné služby (azylový dům pro
rodiny s dětmi, NDC, noclehárna pro ženy)
ochota organizací spolupracovat mezi sebou
politická reprezentace města aktivně podporuje
rozvoj sociální oblasti, sportu, kultury a veřejného
prostoru
pravidelné setkávání pracovníků v sociální oblasti a
jejich následná spolupráce
dlouhodobě poskytované „zavedené“ služby
aktivní neziskové organizace
fungující služby v oblasti problémových uživatelů
drog
průběžná informovanost všech zainteresovaných
subjektů hromadným mailem
orientace na terénní práci se snahou o prevenci
dosavadní činnost Lokálního partnerství pro

SLABÉ STRÁNKY











neadekvátní finanční ohodnocení zaměstnanců v
sociálních službách
dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti
vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním
vyloučením v celém městě
nepříznivá sociální struktura obyvatelstva
nízký počet sociálních bytů a absence krizového
bydlení – komplikované využívání stávajících
možností
absence některých služeb (např. chráněné a
podporované bydlení)
nedostatek NZDM na sídlištích (např. Písečná)
nedostatečná kapacita mentorů (doprovody na
úřady apod.) pro cílovou skupinu lidí přicházejících
z výkonu trestu
administrativní
a
organizační
náročnost
registrovaných služeb
nedostatečný počet psychiatrických ambulancí a
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sociální začleňování
nabídka širokého spektra volnočasových aktivit
(spolky a školy)
dostatečná kapacita míst v MŠ
ochota přijímat nové trendy
navýšení počtu dluhových sociálních pracovníků
vznik pozic sociální pracovník pro školy – pro
rodiny ohrožené sociálním vyloučením
nové webové stránky sociální pomoc www.socpom.cz; včetně videí, kontaktů atd.,










PŘÍLEŽITOSTI




























zlepšení bytové politiky (rozšíření systému tzv.
sociálního bydlení)
rozvoj komunitních a preventivních programů
využívání veřejně prospěšných prací a dalších
projektů na podporu zaměstnanosti ÚP
možnost čerpání financí ze zdrojů EU
podpora komplexního systému, tj. provázanosti a
návaznosti sociálních a ostatních služeb
podpora pracovních příležitostí včetně podpory
osob znevýhodněných na trhu práce
podpora vytváření podmínek pro slaďování
profesního a rodinného života
podpora vytváření podmínek rovných příležitostí
žen a mužů
podpora sociálního podnikání
zlepšení informovanosti veřejnosti o sociálních a
návazných službách (např. v rámci charitativního
Obchůdku)
založení sociálního šatníku
prostory pro nábytkovou banku
prostory pro sdílenou dílnu (nap. truhlářská)
vytváření podmínek pro sportovní a volnočasové
aktivity všech vrstev obyvatel
podpora celoživotního vzdělávání pracovníků v
sociálních službách
přenos příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí
využití potenciálu církví (např. nabídka volných
prostor)
práce s celou rodinou
smysluplnější využití volného času dětí a mládeže
kontejnery – půjčovny sportovního náčiní zdarma,
tzv. „sportovny“
správci hřišť – VPP, dobrovolníci, NZDM pracovníci
hřiště na parkour
nabídka semináře a „pracovního listu“ pro ZŠ a SŠ
– propagace www.socpom.cz, kazuistika - příběh
aktivizační programy pro děti, mládež a mladé
dospělé
kariérové poradenství pro mládež a mladé dospělé
pouliční liga
terénní forma NZDM



















psychologů
nekoncepční
financování
a
nedostatečná
metodická podpora poskytovatelů sociálních a
souvisejících služeb v rámci ČR
absence víceletého financování sociálních služeb
v rámci ČR
nedostatečná kapacita služeb pro osoby se zdr.
postižením a sníženou pracovní schopností
nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se
zdr. postižením a sníženou pracovní schopností při
integraci na trh práce
malý zájem veřejnosti o sociální problematiku
neatraktivní nabídka volnočasových aktivit pro
mládež
nedostatečné využití hřišť
neexistující komunitní život
OHROŽENÍ
nepříznivá změna demografické struktury z
hlediska věku, socioekonomického statutu či zdraví
a s tím spojených nároků na využívání sociálních a
návazných služeb
nedostatek finančních zdrojů na podporu sociálních
služeb
odchod kvalifikovaných zaměstnanců
nedostatečné ohodnocení odborníků
vysoká závislost sociálních služeb na systému
financování z cizích zdrojů, které město nemůže
přímo ovlivnit
změny způsobu financování a zvyšování
administrativní
náročnosti
v sociálních
a
souvisejících službách
časté a nekoncepční změny legislativy (např.
chybějící zákon o sociálním bydlení)
obtížně dostupné sociální bydlení
předluženost obyvatel
zvyšující se počet osob užívajících návykové látky
včetně dětí
zhoršující se psychický a fyzický stav obyvatel
nedostatečná individuální péče o zdraví (zdravá
životospráva, preventivní prohlídky apod.)
vyčerpaná kapacita psychologů a psychiatrů
(včetně dětských)
udržitelnost služeb
nekvalitní poskytování služeb
diskriminace, xenofobie, extremismus
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Návrhová část

Ro
1
1.1

Oblast
Priorita
Cíl

1.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
Splněno
Perspektiva

Ro
1
1.2

Oblast
Priorita
Cíl

1.2.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
Splněno
Perspektiva

Ro
1
1.3

Oblast
Priorita
Cíl

1.3.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Splněno
Perspektiva

Ro
1
1.4
1.4.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření
Garant
Zdroj a náklady

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Navýšení počtu terénních pracovníků a pracovníků sociálně aktivizační
služby v souvislosti s řešením problémů ohrožených rodin a jednotlivců
Do roku 2019 bude navýšen počet terénních pracovníků o 2 osoby a
počet pracovníků sociálně aktivizační služby o 2 osoby. Pracovníci
budou průběžně vzděláváni a supervidováni.
NNO
OPZ KPSVL – 12.980.000 Kč , jiný zdroj
V roce 2018 byl navýšen počet terénních pracovníků o 2 osoby,
pracovníci jsou průběžně vzděláváni a supervidováni. Počet
pracovníků sociálně aktivizační služby nebyl navýšen.
Do roku 2023 bude udržen stávající počet terénních pracovníků a
pracovníků sociálně aktivizační služby. Pracovníci budou průběžně
vzděláváni a supervidováni.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Podpora ohrožených osob a rodin prostřednictvím terénní práce a
sociálně aktivizační služby.
Do roku 2020 bude podpořeno 500 osob prostřednictvím terénní práce a
90 rodin prostřednictvím sociálně aktivizační služby.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.1.1, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude podpořeno 500
osob prostřednictvím terénní práce.
Od roku 2021 do roku 2023 bude podpořeno 500 osob
prostřednictvím terénní práce.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Navýšení počtu terénních pracovníků v souvislosti s řešením problémů
ohrožených rodin a jednotlivců
Do roku 2019 bude navýšen počet terénních pracovníků o 2 osoby.
Pracovníci budou průběžně vzděláváni a supervidováni.
NNO
OPZ KPSVL – 8.030.000 Kč , jiný zdroj
V roce 2018 byl navýšen počet terénních pracovníků o 2 osoby.
Pracovníci jsou průběžně vzděláváni a supervidováni.
Do roku 2023 bude udržen stávající počet terénních pracovníků.
Pracovníci budou průběžně vzděláváni a supervidováni.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Podpora ohrožených osob prostřednictvím terénní práce
Do roku 2020 bude podpořeno 70 osob prostřednictvím terénní práce.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.3.1, jiný zdroj
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Částečně
splněno
Perspektiva

Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude podpořeno 70
osob prostřednictvím terénní práce.
Od roku 2021 do roku 2023 bude podpořeno 70 osob
prostřednictvím terénní práce.

Ro
1
1.5

Oblast
Priorita
Cíl

1.5.1

Opatření

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Navýšení počtu pracovníků odborného sociálního poradenství
v souvislosti s řešením problémů ohrožených rodin a jednotlivců
Do roku 2019 bude navýšen počet pracovníků odborného sociálního
poradenství o 1 osobu. Stávající i noví pracovníci budou průběžně
vzděláváni a supervidováni.
NNO
OPZ KPSVL – 4.730.000 Kč , jiný zdroj
Do roku 2019 bude navýšen počet pracovníků odborného
sociálního poradenství o 1 osobu. Stávající i noví pracovníci budou
průběžně vzděláváni a supervidováni.
Do roku 2023 bude udržen stávající počet pracovníků odborného
sociálního poradenství. Pracovníci budou průběžně vzděláváni a
supervidováni.

Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

Ro
1.
1.6

Oblast
Priorita
Cíl

1.6.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

Ro
1
1.7
1.7.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Nesplněno

Ro
1
1.7
1.7.2

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Podpora ohrožených osob prostřednictvím odborného sociálního
poradenství
Do roku 2020 bude podpořeno maximálně 50 osob prostřednictvím
odborného sociálního poradenství.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.5.1, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude podpořeno
maximálně 50 osob prostřednictvím odborného sociálního
poradenství.
Od roku 2021 do roku 2023 bude podpořeno maximálně 50 osob
prostřednictvím odborného sociálního poradenství.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Navýšení počtu pracovníků sociálně aktivizační služby
Do roku 2019 bude navýšen počet pracovníků sociálně aktivizační
služby o 2 osoby. Pracovníci budou průběžně vzděláváni a
supervidováni. Do roku 2020 bude podpořeno službou SAS 60 rodin.
NNO
OPZ KPSVL – 6.160.000 Kč, jiný zdroj
Žadatel se rozhodl vzhledem k personálním kapacitám žádost o
dotaci nepodat.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Navýšení počtu pracovníků sociálně aktivizační služby
Do roku 2019 bude navýšen počet pracovníků sociálně aktivizační
služby o 2 osoby. Pracovníci budou průběžně vzděláváni a
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supervidováni. Do roku 2020 bude podpořeno službou SAS 40 rodin.
NNO
OPZ KPSVL – 9.240.000 Kč, jiný zdroj
V roce 2018 byl navýšen počet pracovníků sociálně aktivizační
služby o 2 osoby. Pracovníci jsou průběžně vzděláváni a
supervidováni. Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude
podpořeno službou SAS 40 rodin.
Do roku 2023 bude udržen počet stávajících pracovníků sociálně
aktivizační služby. Pracovníci budou průběžně vzděláváni a
supervidováni. Od roku 2021 do roku 2023 bude službou SAS
podpořeno 40 rodin.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Navýšení terénních sociálních pracovníků města na podporu řešení
problémů ohrožených rodin
Do roku 2019 bude navýšen počet terénních sociálních pracovníků
města o 3 osoby a to pro oblast rodiny a její spolupráce se základními
školami.
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL – náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
V červenci roku 2019 bude v rámci schváleného OPZ KPSVL
projektu navýšen počet terénních sociálních pracovníků města o 3
osoby pro oblast rodiny a její spolupráce se základními školami.
Do roku 2023 bude udržen počet terénních sociálních pracovníků
města pro oblast rodiny a její spolupráce se základními školami.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Rozvoj dobrovolnictví ve městě Chomutov v oblasti podpory ohroženým
rodinám atp.
Do roku 2020 bude ve městě Chomutov rozvíjen institut dobrovolnictví a
to i v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí v ohrožených rodinách.
NNO
Jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude ve městě
Chomutov rozvíjen institut dobrovolnictví a to i v oblasti zvyšování
rodičovských kompetencí v ohrožených rodinách.
Do roku 2023 bude ve městě Chomutov rozvíjen institut
dobrovolnictví a to i v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí
v ohrožených rodinách.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Udržení funkčního modelu realizace případových konferencí
Do roku 2020 bude za pomoci facilitátora každoročně realizováno
minimálně 20 případových konferencí prostřednictvím Oddělení sociálněprávní ochrany dětí města.
Statutární město Chomutov
MPSV, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude za pomoci
facilitátora každoročně realizováno minimálně 20 případových
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konferencí prostřednictvím Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
města Chomutova.
Do roku 2023 bude za pomoci facilitátora každoročně realizováno
minimálně 20 případových konferencí prostřednictvím Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí města Chomutova.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Realizace projektu MPSV "Podpora nástrojů sociálně-právní ochrany
dětí"
Do roku 2019 bude průběžně podporována činnost lokálního síťaře
OSPOD (vznik pozice v roce 2016).
Krajský úřad Ústeckého kraje
OPZ (nikoliv KPSVL)
Do dubna roku 2019 byla průběžně podporována činnost lokálního
síťaře OSPOD.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Vznik nábytkové banky
Do roku 2019 vznikne nábytková banka pro ohrožené obyvatele města
Chomutova.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.3.1, jiný zdroj
Vzhledem k nedostatku vhodných prostor nebyla nábytková banka
zřízena.
Do roku 2023 vznikne nábytková banka pro ohrožené obyvatele
města Chomutova.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Rozvoj potravinové banky
Do roku 2020 bude průběžně rozvíjena potravinová banka pro ohrožené
obyvatele města Chomutova.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.3.1, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude průběžně rozvíjena
potravinová banka pro ohrožené obyvatele města Chomutova.
Do roku 2023 bude průběžně rozvíjena potravinová banka pro
ohrožené obyvatele města Chomutova.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožených rodin a jednotlivců
Vznik služby asistované kontakty ve spolupráci NNO a OSPOD
Do roku 2020 vznikne služba asistovaných kontaktů pro děti a
rozcházející se či rozvádějící se rodiče apod. Do roku 2023 bude
podporována a rozvíjena služba asistované kontakty.
NNO, SMCH - OSPOD
OPZ, statutární město Chomutov, jiný zdroj
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RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora občanské sounáležitosti
Vznik Komunitního centra Zahradní
Do roku 2020 bude zrekonstruováno Komunitní centrum Zahradní.
Statutární město Chomutov
IROP SVL – 35.000.000 Kč (částka bude přizpůsobena podmínkám
výzvy), statutární město Chomutov, jiný zdroj
Žádost o dotaci nebyla podána z kapacitních důvodů.
Do roku 2023 bude zrekonstruováno komunitní, příp. polyfunkční
centrum Zahradní.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora občanské sounáležitosti
Provoz Komunitního centra Zahradní
Do roku 2020 bude 6 pracovníky zajištěn celoroční provoz Komunitního
centra na sídlišti Zahradní. Do roku 2020 bude v Komunitním centru
Zahradní podpořeno 150 osob.
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL – 11.000.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Žádost o dotaci nebyla podána z kapacitních důvodů.
Do roku 2023 bude 6 pracovníky zajištěn celoroční provoz
komunitního, příp. polyfunkčního centra na sídlišti Zahradní. Od
roku 2021 do roku 2023 bude v Komunitním centru Zahradní
podpořeno 150 osob.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
Navýšení počtu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Do roku 2020 bude zrekonstruováno NZDM Zahrada na sídlišti Zahradní
v Chomutově
Statutární město Chomutov
IROP SVL – 5.600.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Žádost o dotaci nebyla vzhledem k provozu NZDM v jiném objektu
na sídlišti Zahradní podána.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
Navýšení počtu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Do roku 2019 vznikne NZDM na sídlišti Zahradní v Chomutově. Do roku
2020 bude podpořeno službou NZDM 70 osob.
NNO
OPZ KPSVL – 6.600.000 Kč, jiný zdroj
V roce 2018 vzniklo NZDM na sídlišti Zahradní v Chomutově.
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude podpořeno
službou NZDM 70 osob.
Do roku 2023 bude na sídlišti Zahradní udržena služba NZDM. Od
roku 2021 do roku 2023 bude službou NZDM podpořeno 70 osob.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
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Navýšení počtu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Do roku 2023 vznikne NZDM na sídlišti Písečná v Chomutově. Do
roku 2023 bude podpořeno službou NZDM 70 osob.
NNO
OPZ, Ústecký kraj, statutární město Chomutov, jiný zdroj

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
Podpora a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Do roku 2020 bude rozšířena služba a kapacity NZDM na sídlišti
Kamenná v Chomutově. Do roku 2020 bude podpořeno službou NZDM
80 osob.
NNO
OPZ KPSVL – 9.020.000 Kč, jiný zdroj
V roce 2018 byla z jiných zdrojů rozšířena služba a kapacity NZDM
na sídlišti Kamenná v Chomutově. Opatření je průběžně plněno, do
roku 2020 bude podpořeno službou NZDM 80 osob.
Do roku 2023 bude udržena stávající služba a kapacity NZDM na
sídlišti Kamenná v Chomutově. Od roku 2021 do roku 2023 bude
podpořeno službou NZDM 80 osob.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
Podpora a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Do roku 2020 bude rozšířena služba a kapacity NZDM na sídlišti
Březenecká v Chomutově. Do roku 2020 bude podpořeno službou
NZDM 40 osob.
NNO
OPZ KPSVL – 4.840.000 Kč, jiný zdroj
V roce 2018 byla z jiných zdrojů rozšířena služba a kapacity NZDM
na sídlišti Březenecká v Chomutově. Opatření je průběžně plněno,
do roku 2020 bude podpořeno službou NZDM 40 osob.
Do roku 2023 bude udržena stávající služba a kapacity NZDM na
sídlišti Březenecká v Chomutově. Od roku 2021 do roku 2023 bude
podpořeno službou NZDM 40 osob.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
Vznik tematického výzkumu na téma Každodennost a potřeby
mládeže a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením
Do konce roku 2019 vznikne tematický výzkum na téma
Každodennost a potřeby mládeže a mladých dospělých ohrožených
sociálním vyloučením města Chomutova.
Agentura pro sociální začleňování
OPZ, jiný zdroj

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora ohrožené mládeže
Vznik tematického akčního plánu na podporu života mládeže a
mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením města
Chomutova.
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Do konce roku 2019 vznikne tematický akční plán na podporu života
mládeže a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením
města Chomutova. Plán bude průběžně implementován.
Agentura pro sociální začleňování
OPZ, statutární město Chomutov, jiný zdroj

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zmírňování zadluženosti ohrožených obyvatel
Vytvoření Koncepce protidluhové politiky města
Do roku 2020 bude vytvořena Koncepce protidluhové politiky města
včetně začlenění tématu dluhové amnestie.
Statutární město Chomutov, Pracovní skupina LP Rodina, mládež, dluhy
a zdraví
OPZ KPSVL – náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
V červenci roku 2019 bude zahájena realizace schváleného OPZ
KPSVL projektu, v jehož rámci bude vytvořena Koncepce
protidluhové politiky města včetně začlenění tématu dluhové
amnestie.
Do roku 2023 budou naplňována opatření Koncepce protidluhové
politiky města.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zmírňování zadluženosti ohrožených obyvatel
Vznik pozice protidluhového koordinátora města
Do roku 2019 vznikne pozice protidluhového koordinátora města.
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL - náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
V červenci roku 2019 vznikne v rámci schváleného OPZ KPSVL
projektu pozice protidluhového koordinátora města.
Do roku 2023 bude udržena pozice protidluhového koordinátora
města.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zmírňování zadluženosti ohrožených obyvatel
Vznik pozic terénních sociálních pracovníků města pro řešení dluhové
problematiky
Do roku 2019 vzniknou 2 nové pozice terénních sociálních pracovníků
města pro oblast dluhové problematiky. Pracovníci budou průběžně
vzděláváni a supervidováni.
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL - náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
V červenci roku 2019 vzniknou v rámci schváleného OPZ KPSVL
projektu 2 nové pozice terénních sociálních pracovníků města pro
oblast dluhové problematiky. Pracovníci budou průběžně
vzděláváni a supervidováni.
Do roku 2023 budou udrženy 2 pozice terénních sociálních
pracovníků města pro oblast dluhové problematiky. Pracovníci
budou průběžně vzděláváni a supervidováni.
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RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zmírňování zadluženosti ohrožených obyvatel
Vznik pozic terénních sociálních pracovníků města pro řešení dluhové
problematiky
Do roku 2020 bude zajištěna podpora 40 rodinám či jednotlivcům ročně
v oblasti dluhové problematiky.
Statutární město Chomutov
OPZ KPSVL - náklady viz opatření By 1.3.1, statutární město Chomutov,
jiný zdroj
V červenci roku 2019 vzniknou v rámci schváleného OPZ KPSVL
projektu 2 nové pozice terénních sociálních pracovníků města pro
oblast dluhové problematiky, kteří budou zajišťovat podporu 40
rodinám či jednotlivcům ročně v oblasti dluhové problematiky.
Od roku 2021 do roku 2023 bude zajištěna podpora 40 rodinám či
jednotlivcům ročně v oblasti dluhové problematiky.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zmírňování zadluženosti ohrožených obyvatel
Navýšení počtu pracovníků odborného sociálního poradenství pro řešení
dluhové problematiky
Do roku 2019 bude navýšen počet pracovníků odborného sociálního
poradenství o 2,5 osoby. Pracovníci budou průběžně vzděláváni a
supervidováni. Do roku 2020 bude podpořeno novými i stávajícími
pracovníky 3000 osob ohrožených dluhy, příp. jinými jevy.
Příspěvková organizace města
OPZ KPSVL – 15.290.000 Kč, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Do roku 2019 bude navýšen počet pracovníků odborného sociálního
poradenství o 2,5 osoby. Pracovníci budou průběžně vzděláváni a
supervidováni. Do roku 2020 bude podpořeno novými i stávajícími
pracovníky 2500 osob ohrožených dluhy, příp. jinými jevy.
V roce 2017 byl navýšen počet pracovníků odborného sociálního
poradenství o 1 osobu a v roce 2018 o 2 osoby. Pracovníci budou
průběžně vzděláváni a supervidováni. Opatření je průběžně plněno,
do roku 2021 bude podpořeno novými i stávajícími pracovníky
2500 osob ohrožených dluhy, příp. jinými jevy.
Do roku 2023 bude udržena stávající služba a kapacity odborného
sociálního poradenství. Od roku 2021 do roku 2023 bude
podpořeno 2500 osob ohrožených dluhy, příp. jinými jevy.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zmírňování zadluženosti ohrožených obyvatel
Navýšení počtu pracovníků odborného sociálního poradenství pro řešení
dluhové problematiky
Do roku 2019 bude navýšen počet dluhových poradců o 0,5 osoby.
Pracovníci budou průběžně vzděláváni a supervidováni. Do roku 2020
bude podpořeno 200 osob ohrožených dluhy.
NNO
OPZ KPSVL – náklady viz opatření Ro 1.1.1, jiný zdroj
V roce 2017 byl z jiných zdrojů navýšen počet dluhových poradců o
0,25 osoby. Pracovníci jsou průběžně vzděláváni a supervidováni.
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude podpořeno 100
osob ohrožených dluhy.
Do roku 2023 budou stávající úvazky navýšeny o 0,25 úvazku. Od
roku 2021 do roku 2023 bude podpořeno 200 osob ohrožených
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dluhy.

Ro
5
5.1

Oblast
Priorita
Cíl

5.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Revize z roku 2017
Částečně
Splněno

Perspektiva

Ro
6
6.1

Oblast
Priorita
Cíl

6.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Splněno

Perspektiva

Ro
7

Oblast
Priorita

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Rozvoj aktivizačních a motivačních programů pro ohrožené osoby
Rozvoj aktivizačních a motivačních programů v oblasti dluhů, spolupráce
s úřady, podpory při vstupu na trh práce atp.
Do roku 2020 bude podpořeno 40 osob v rámci aktivizačních a
motivačních programů v oblasti dluhů, spolupráce s úřady, podpory při
vstupu na trh práce atp.
NNO
OPZ KPSVL – 5.280.000 Kč, jiný zdroj
Do roku 2022 bude podpořeno 40 osob v rámci aktivizačních a
motivačních programů v oblasti dluhů, spolupráce s úřady, podpory při
vstupu na trh práce atp.
Žádost o dotaci byla schválena, realizace projektu bude zahájena
v roce 2021. Do roku 2022 bude podpořeno 40 osob v rámci
aktivizačních a motivačních programů v oblasti dluhů, spolupráce
s úřady, podpory při vstupu na trh práce atp.
V roce 2023 bude udržena podpora osob v rámci aktivizačních a
motivačních programů v oblasti dluhů, spolupráce s úřady,
podpory při vstupu na trh práce atp. V roce 2023 bude podpořeno
40 osob v rámci aktivizačních a motivačních programů v oblasti
dluhů, spolupráce s úřady, podpory při vstupu na trh práce atp.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Zlepšení dostupnosti zdravotní péče
Navýšení počtu odborných lékařů a dalších souvisejících odborníků
(zejména psychiatrů, psychologů)
Do roku 2018 bude zahájeno jednání s VZP o navýšení počtu odborných
lékařů ve spolupráci města Chomutova a členů pracovní skupiny Rodina,
mládež, dluhy a zdraví.
Pracovní skupina Rodina, mládež, dluhy a zdraví.
Statutární město Chomutov, jiný zdroj
V roce 2017 bylo zahájeno jednání s VZP o navýšení počtu
odborných lékařů ve spolupráci města Chomutova, Agentury pro
sociální začleňování a členů Lokálního partnerství. VZP byly
zaslány tři žádosti členů Lokálního partnerství o navýšení počtu
odborných lékařů, v roce 2019 proběhlo osobní jednání s ředitelkou
VZP Ústeckého kraje za účasti náměstka primátora města
Chomutova a zástupkyně Agentury pro sociální začleňování.
V současné době probíhá jednání s odbornými lékaři z Prahy, kteří
by jednou týdně dojížděli do Chomutova, platby za lékařskou péči
uhradí ZPMV. V případě spolupráce s dalšími odbornými lékaři
slíbila VZP podpořit úhradu lékařské péče. Zástupci Agentury pro
sociální začleňování zahájili v roce 2019 spolupráci s katedrou
psychologie FF UK a s Asociací klinických psychologů s cílem
rozšířit počet psychologů (nejen) v Chomutově.
Do roku 2023 bude pokračovat jednání se zmíněnými aktéry
vzhledem k zajištění optimálního počtu odborných lékařů a dalších
souvisejících odborníků.

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora OZP a osob s duševním onemocněním v souvislosti s jejich
sociálním vyloučením
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7.1

Cíl

7.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit směřujících k podpoře
OZP a osob s duševním onemocněním v souvislosti s jejich sociálním
vyloučením
Do roku 2020 budou rozvíjeny sociální služby na podporu OZP a osob
s duševním
onemocněním,
case
management
(případová
multidisciplinární setkání), destigmatizace a osvěta.
NNO
OPZ, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 budou rozvíjeny sociální
služby na podporu OZP a osob s duševním onemocněním, case
management (případová multidisciplinární setkání), destigmatizace
a osvěta.
Od roku 2021 do roku 2023 budou nadále rozvíjeny sociální služby
na podporu OZP a osob s duševním onemocněním, case
management (případová multidisciplinární setkání), destigmatizace
a osvěta.

Ro
8
8.1

Oblast
Priorita
Cíl

RODINA, MLÁDEŽ, DLUHY A ZDRAVÍ
Podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
Podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením a
napojení na programy SZÚ v rámci projektu Efektivní podpora zdraví
osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

8.1.1

Opatření

Od 01/2020 do 2022 budou Státním zdravotním ústavem realizovány
komunitní intervenční programy na podporu zdravého životního stylu.
Jedná se o 68 programů od P1 Dentální hygiena, přes např. P13
Preventivní prohlídky a prevence neinfekčních onemocnění, P44
Pravidelné pohybové aktivity, P42 Poradenství při léčení závislosti, až po
P67 Zvýšení dostupnosti zdravotní péče. Realizaci těchto programů si
mohou obce (včetně Chomutova) vyjednat přes krajského koordinátora
pro Ústecký kraj. Místem konání jsou ideálně komunitní centra a NZDM.
SZÚ
OPZ, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno.

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

6. OBLAST ZAMĚSTNANOST
SWOT analýza – ZAMĚSTNANOST – v rámci PS dne 14. 2. 2019
SILNÉ STRÁNKY







efektivní využívání čerpání z ESF v oblasti
zaměstnanosti
strategické průmyslové zóny (Severní pole –
Pražská ul., triangle ad.)
dobrá spolupráce a komunikace se zástupci
Úřadu práce – oddělení trhu práce
hospodářská
základna
–
elektrárny,
průmyslové areály
otevřenost pro příchod investorů
investiční rozvoj, obnova infrastruktury –
zaměstnávání sociálně znevýhodněných

SLABÉ STRÁNKY







nízká vzdělanostní struktura – nedostatečná
jazyková gramotnost a technická vzdělanost
nízký zájem uchazečů o vzdělání a zaměstnání
v technických oborech
nepříznivá sociální struktura obyvatelstva – vyšší
počet lokalit ohrožených sociálním vyloučením
vyšší nezaměstnanost v širším regionu
předlužení obyvatel - demotivující systém
sociálních dávek (zejména u rodin s dětmi)
pokles počtu obyvatel z důvodu pracovního
uplatnění – odliv kvalifikovaných pracovních sil
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připravenost středních škol poskytovat
vzdělání v technických oborech
existence personálních agentur
početné zastoupení NNO
podpora pracovních příležitostí včetně
podpory osob znevýhodněných na trhu práce
(např. úklid ohrožených sídlišť)
existence pracovních míst pro OZP
pracovní poradenství Úřadu práce, OSV,
NNO a dalších subjektů pro integraci OZP











PŘÍLEŽITOSTI

















z města
nízká
ochota
zaměstnavatelů
zaměstnávat
sociálně a zdravotně znevýhodněné
stárnutí obyvatelstva
společenská odpovědnost x kumulace zisku
personálních agentur
nízká informovanost veřejnosti o možnostech
pracovní rehabilitace OZP zajišťované Úřadem
práce – nahrazováno sociální rehabilitací jako
sociální službou
omezené podmínky při odpovědném zadávání
zakázek města a jeho organizací (pouze u
stavebních prací nad 6 měsíců)
obtížnost
zaměstnávání
osob
s duševním
onemocněním
nedostatečná podpora zaměstnávání OZP
„černý“ trh práce – nedostatečná kontrola ze strany
kompetentních pracovníků
OHROŽENÍ

zkvalitnění vzdělanostní struktury obyvatelstva
(optimalizace studijních oborů)
zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu
užší spolupráce škol a podnikatelského sektoru
podpora technického vzdělávání na všech stupních
využívání dotačních titulů
podpora poradenství pro integraci sociálně a
zdravotně znevýhodněných na trh práce
rozšíření pravidel při odpovědném zadávání
zakázek města a jeho organizací
podpora regionální mobility (dojíždění do
zaměstnání)
využití opuštěných areálů a objektů
rozvoj kvartérní sféry (znalostní sféra – věda a
výzkum)
podpora nových investorů
podpora malých a středních podnikatelů
podpora sociálního podnikání
existující potenciál pro cestovní ruch
přeshraniční spolupráce v rámci euroregionu
podpora lokálního patriotismu











nepříznivá struktura obyvatelstva (sociálně slabé
skupiny)
nízká vzdělanostní struktura (absence VŠ)
pokračující odchod kreativní třídy obyvatel
nepříznivý vývoj demografie - porodnost, stárnutí
obyvatelstva, úbytek obyvatel
degradace kvality vysokého školství
přísné podmínky pro získání příspěvku na podporu
regionální mobility (dojíždění do zaměstnání –
např. bezdlužnost žadatele apod.)
odchod investorů po skončení „daňových prázdnin“
práce na černo, „šedá“ ekonomika
nedostatek inspektorů Inspektorátu práce

Návrhová část

Za
1.

Oblast
Priorita

1.1

Cíl

1.1.1

Opatření

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Zaměstnávání ohrožených osob prostřednictvím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti ÚP
Od roku 2017 bude ročně zaměstnáváno 146 osob formou veřejně
prospěšných prací:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

32 osob ročně vykonává VPP u Statutárního města Chomutov
20 osob ročně vykonává VPP u Technických služeb města Chomutova
15 osob ročně vykonává VPP u Podkrušnohorského zooparku Chomutov
14 osob ročně vykonává VPP v Základní škole Zahradní
10 osob ročně vykonává VPP u Sociálních služeb Chomutov
6 osob ročně vykonává VPP v Základní škole Březenecká
6 osob ročně vykonává VPP v Základní škole Na Příkopech
5 osob ročně vykonává VPP u Střední odborné školy energetické a
stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

Za
1

Oblast
Priorita

1.1

Cíl

1.1.2

Opatření

Úřad práce Chomutov
MPSV
Opatření bylo splněno v letech 2017 a 2018, od roku 2019 počty
zaměstnávaných osob formou veřejně prospěšných prací vlivem
snižování podpory aktivní politiky zaměstnanosti rapidně klesly.
Od roku 2021 do roku 2023 bude ročně zaměstnán co nejvyšší
počet osob formou veřejně prospěšných prací v závislosti na výši
finančních zdrojů.

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Zaměstnávání ohrožených osob prostřednictvím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti ÚP
Od roku 2017 bude ročně zaměstnáváno 5 osob formou společensky
účelných pracovních míst:
a)
b)
c)
d)
e)

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

Za
1

Oblast
Priorita

1.2

Cíl

1.2.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady

5 osob ročně vykonává VPP u Centra pomoci pro zdravotně postižené a
seniory
5 osob ročně vykonává VPP u Střední školy technické, gastronomické a
automobilní
5 osob ročně vykonává VPP u Mateřské školy Chomutov
4 osoby ročně vykonávají VPP v Základní umělecké škole Chomutov
4 osoby ročně vykonávají VPP v Masopustu, z.s.
3 osoby ročně vykonávají VPP v Základní škole Školní
3 osoby ročně vykonávají VPP v Základní škole speciální a Mateřské škole
Palachova
2 osoby ročně vykonávají VPP u spolku Na louce
2 osoby ročně vykonávají VPP ve Středisku volného času Domeček
2 osoby ročně vykonávají VPP v Základní škole Kadaňská
1 osoba ročně vykonává VPP v Základní škole Písečná
1 osoba ročně vykonává VPP ve Středisku knihovnických a kulturních
služeb města Chomutov
1 osoba ročně vykonává VPP v Montessori rodinné mateřské škole

1 osoba ročně vykonává SÚPM u spolku JUNIOR CHOMUTOV, z.s.
1 osoba ročně vykonává SÚPM u Střední odborné školy energetické a
stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy
1 osoba ročně vykonává SÚPM u Střediska služeb školám
1 osoba ročně vykonává SÚPM u Kultury a sport Chomutov
1 osoba ročně vykonává SÚPM u spolku Společně proti času

Úřad práce Chomutov
MPSV
Opatření bylo splněno v letech 2017 a 2018, od roku 2019 počty
zaměstnávaných osob formou společensky účelných pracovních
míst vlivem snižování podpory aktivní politiky zaměstnanosti
rapidně klesly.
Od roku 2021 do roku 2023 bude ročně zaměstnán co nejvyšší
počet osob formou společensky účelných pracovních míst
v závislosti na výši finančních zdrojů.

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Profesní rozvoj a zvyšování kvalifikace ohrožených osob prostřednictvím
rekvalifikací
Od roku 2017 získá ročně 25 osob kvalifikaci prostřednictvím
rekvalifikace zvolené a 35 osob prostřednictvím rekvalifikace
zabezpečované.
Úřad práce Chomutov
MPSV
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Částečně
splněno

Perspektiva

Za
1

Oblast
Priorita

1.3

Cíl

1.3.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

Za
1

Oblast
Priorita

1.4

Cíl

1.4.1

Opatření
Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

Za
1

Oblast
Priorita

1.4

Cíl

1.4.2

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno
Perspektiva

Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 se předpokládá (s
ohledem na možnosti RKV z veřejných zakázek), že ročně získá 25
osob kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikace zvolené a 35 osob
prostřednictvím rekvalifikace zabezpečované.
Od roku 2021 do roku 2023 bude ročně rekvalifikován co nejvyšší
počet osob formou zabezpečovaných i zvolených rekvalifikací
v závislosti na výši finančních zdrojů a aktuálních možnostech
jejich realizace v rámci veřejných zakázek.

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Podpora získání kvalifikace prostřednictvím návratu z evidence ÚP do
školního procesu
Od roku 2017 bude díky pracovně poradenským aktivitám ve spolupráci
s ÚP a SŠ TGA ročně vráceno do školního procesu 5 osob.
Úřad práce Chomutov
MPSV
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude díky pracovně
poradenským aktivitám ve spolupráci s ÚP a SŠ TGA ročně vráceno
do školního procesu 5 osob.
Od roku 2021 do roku 2023 bude díky pracovně poradenským
aktivitám ve spolupráci s ÚP a SŠ TGA ročně vráceno do školního
procesu 5 osob.

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Podpora zaměstnanosti ohrožených osob prostřednictvím pracovního
poradenství ÚP
Od roku 2017 bude 60 osob ročně motivováno a vybaveno základními
dovednostmi v Job klubech ÚP.
Úřad práce Chomutov
MPSV
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude 60 osob ročně
motivováno a vybaveno základními dovednostmi v Job klubech ÚP.
Od roku 2021 do roku 2023 bude 60 osob ročně motivováno a
vybaveno základními dovednostmi v Job klubech ÚP.

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Podpora zaměstnanosti ohrožených osob prostřednictvím pracovního
poradenství ÚP
Od roku 2017 bude 100 osob ročně motivováno a vybaveno základními
dovednostmi prostřednictvím pracovního poradenství realizovaného
poradci ÚP.
Úřad práce Chomutov
MPSV
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude 100 osob ročně
motivováno a vybaveno základními dovednostmi prostřednictvím
pracovního poradenství realizovaného poradci ÚP.
Od roku 2021 do roku 2023 bude 100 osob ročně motivováno a
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vybaveno základními dovednostmi prostřednictvím pracovního
poradenství realizovaného poradci ÚP.

Za
2
2.1

Oblast
Priorita
Cíl

2.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Za
3
3.1

Oblast
Priorita
Cíl

3.1.1

Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

Za
4
4.1
4.1.1

Oblast
Priorita
Cíl
Opatření

Garant
Zdroj a náklady
Částečně
splněno

Perspektiva

ZAMĚSTNANOST
Prostupné zaměstnávání - zvýšení zaměstnanosti
Realizace projektu "Prostupné zaměstnávání v Chomutově" vedoucí k
podpoře osob znevýhodněných věkem či nízkou kvalifikací
Do roku 2020 vznikne v rámci struktury městských organizací 50 nových
pracovních pozic pro osoby znevýhodněné zejména věkem a nízkou
kvalifikací.
Statutární město Chomutov
OPZ, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 vznikne v rámci
struktury městských organizací 50 nových pracovních pozic pro
osoby znevýhodněné zejména věkem a nízkou kvalifikací.

ZAMĚSTNANOST
Rozvoj podporovaného zaměstnávání a sociálního podnikání
Rozvoj podpory města Chomutov pro podporované zaměstnávání a
tréninkové programy
Do roku 2020 bude rozvíjena podpora společenské a pracovní integrace
OZP a osob s duševním onemocněním – tréninkové programy,
podporované zaměstnávání a podpora sociálního podnikání.
NNO, Statutární město Chomutov
OPZ, IROP, statutární město Chomutov, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude rozvíjena podpora
společenské a pracovní integrace OZP a osob s duševním
onemocněním – tréninkové programy, podporované zaměstnávání
a podpora sociálního podnikání.
Od roku 2021 do roku 2023 bude rozvíjena podpora společenské a
pracovní integrace OZP a osob s duševním onemocněním –
tréninkové programy, podporované zaměstnávání a podpora
sociálního podnikání.

ZAMĚSTNANOST
Rozvoj nástroje pracovní rehabilitace
Rozvoj regionální sítě spolupráce pracovní rehabilitace
Do roku 2020 bude průběžně rozvíjena regionální síť spolupráce
pracovní rehabilitace včetně prostupnosti jednotlivých složek rehabilitace
(léčebná, sociální, pracovní, pedagogická) na regionální úrovni.
NNO
Jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude průběžně rozvíjena
regionální síť spolupráce pracovní rehabilitace včetně prostupnosti
jednotlivých složek rehabilitace (léčebná, sociální, pracovní,
pedagogická) na regionální úrovni.
Od roku 2021 do roku 2023 bude průběžně rozvíjena regionální síť
spolupráce pracovní rehabilitace včetně prostupnosti jednotlivých
složek rehabilitace (léčebná, sociální, pracovní, pedagogická) na
regionální úrovni.
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ZAMĚSTNANOST
Rozvoj aktivizačních a motivačních programů pro ohrožené osoby
Rozvoj aktivizačních a motivačních programů v oblasti podpory osob při
vstupu na trh práce
Do roku 2020 bude podpořeno 110 osob v rámci aktivizačních a
motivačních programů směřujících k podpoře ohrožených osob při
vstupu na trh práce.
NNO
OPZ KPSVL – 11.990.000 Kč, jiný zdroj
Opatření je průběžně plněno, do roku 2020 bude z jiných zdrojů
podpořeno 42 osob v rámci aktivizačních a motivačních programů
směřujících k podpoře ohrožených osob při vstupu na trh práce.
Od roku 2021 do roku 2023 bude z jiných zdrojů podpořeno 42 osob
v rámci aktivizačních a motivačních programů směřujících
k podpoře ohrožených osob při vstupu na trh práce.

Seznam použitých zkratek
APK
APZ
ASZ
CS
ČSÚ
DnB
ESF
EU
HN
CHB
IROP
ITI
KC
KPSVL
KÚÚK
LP
MAS/MAP
MMR
MOP
MP
MPI
MPSV
MŠ
MŠMT
MV
NDC
NNO
NZDM
OP VVV
OPZ
ORP
OSP
OSPOD

Asistent prevence kriminality
Aktivní politika zaměstnanosti
Agentura pro sociální začleňování
Cílová skupina
Český statistický úřad
Doplatek na bydlení
Evropské strukturální fondy
Evropská unie
Hmotná nouze
Chomutovská bytová
Integrovaný regionální operační program
Integrated Territorial Investments (Integrované územní investice)
Komunitní centrum
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Krajský úřad Ústeckého kraje
Lokální partnerství
Místní akční skupina / místní akční plán
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mimořádná okamžitá pomoc
Městská policie
Místní plán inkluze
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Nízkoprahové denní centrum
Nestátní nezisková organizace
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Obec s rozšířenou působností
Odborné sociální poradenství
Orgán/oddělení sociálně právní ochrany dětí
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OSV
OSV MMCH
OZP
PČR
PMS
PnŽ
PS
PSPI
RT
SAS
SBD
SLBD
SMCH
SO ORP
SPSZ
SSP
SŠ
SÚPM
SVJ
SVL
SZÚ
TP
UJEP
ÚO PČR
ÚP
ÚP KoP
VOŠ
VPP
VŠ
VZP
ZŠ

Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutov
Osoby zdravotně postižené
Policie České republiky
Probační a mediační služba
Příspěvek na živobytí
Pracovní skupina
Pracovní skupina projekty a implementace
Rejstřík trestů
Sociálně aktivizační služby
Stavební bytové družstvo
Sčítání lidí, bytů a domů
Statutární město Chomutov
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Strategický plán sociálního začleňování
Státní sociální podpora
Střední škola
Společensky účelné pracovní místo
Společenství vlastníků jednotek
Sociálně vyloučená lokalita
Státní zdravotní ústav
Terénní práce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Územní odbor Policie České republiky
Úřad práce
Úřad práce, kontaktní pracoviště Chomutov
Vyšší odborná škola
Veřejně prospěšné práce
Vysoká škola
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Základní škola
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