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Úvod
Účelem tohoto akčního plánu je nastavení opat ení na podporu bezpečnosti obyvatel m sta Ralsko, a to
s d razem na podporu preventivních p ístup . M sto Ralsko chce realizací opat ení dosáhnout zvýšení
bezpečnosti ve m st – p edcházet výskytu trestné činnosti a viktimizace a zvýšit pocit bezpečí obyvatel
s d razem na zapojení cílové skupiny. Nositelem TAP je m sto Ralsko. Práci na TAP koordinoval odbor
pro sociální začle ování Ministerstva pro místní rozvoj ČR1. Do tvorby TAP bylo p ímo zapojeno m sto
Ralsko, jeho zvolení zástupci a zam stnanci a současn byl provád n terénní výzkum Bezpečnost
v Ralsku.
Strategický rámec TAP
Základním kontextovým materiálem je Program prevence kriminality m sta Ralska na období 2018 –
2022 a Strategický plán sociálního začle ování 2018 - 2021. TAP na tyto dokumenty navazuje, úzce
propojuje oblast sociální a oblast bezpečnostní, zam uje se na preventivní opat ení, aktualizuje a
inovuje opat ení v d sledku zm n v pr b hu času.

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Bezpečnostní strategie ČR
Strategie vnit ní bezpečnosti a ochray obyvatelstva ČR
trestní politika ČR
sociální politika ČR
Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 - 2020
Akční plán prevence kriminality na léta 2016 - 2020
Koncepce prevence kriminality libereckého kraje na
období 2017 - 2021
Program prevence kriminality m sta Ralsko na období
2018 - 2022
Strategický plán sociálního začle ování 2018 - 2021
Komunitní plán m sta Ralska na období 2016 - 2020

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 201ř–2027
Zdraví 2020 – Národní strategie
Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2019 – 2022
Strategie sociálního začle ování 2014 – 2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020
Strategie romské integrace do roku 2020
Národní strategie ochrany práv d tí
Národní strategie primární prevence rizikového chování d tí a mládeže 201ř – 2027

Schéma 1 Rámec strategických dokument

Agenda sociálního začle ování byla k 1. lednu 2020 p evedena z Ú adu vlády ČR pod Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
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Analytická část2

1.1 Základní popis lokality
M sto Ralsko je tvo eno celkem 7 místními částmi, p vodními obcemi, na 8 katastrálních územích a
jeho rozloha činí více než 170 km².
Obrázek 1 Jednotlivé místní části Ralska a m sto Mimo

Zdroj: www.googlemaps.cz, staženo 31. 3. 2020
K 1. 1. 201ř žilo v Ralsku celkem 2 117 obyvatel.3 Ke vzniku m sta došlo sloučením p vodních obcí
v bývalém vojenském výcvikovém prostoru v roce 1řř2. Obyvatelé m sta jsou jednak starousedlíci
z p vodních obcí, zam stnanci podniku Vojenských les

a statk

a armády, z velké míry pak i

p íslušníci migračních vln z 90. let - Voly ští Češi, kte í se sem p est hovali z Ukrajiny a lidé z širšího
okolí (Žatec, M lník, Št tí, Mladá Boleslav), kte í se sem p ist hovali p edevším z d vod levného
nájemného do zrekonstruovaných bytových dom v Ploužnici koncem ř0. let.
Sociální struktura obyvatel m sta koresponduje jak s historickým vývojem (migračními vlnami), tak se
skutečností velké vzdálenosti mezi jednotlivými sídelními jednotkami – místními částmi.
V Hradčanech, Borečku, Ploužnici – oblasti se zástavbou rodinných dom a Hv zdov žijí starousedlíci,
nebo nov p íchozí v rodinných domech. V Ploužnici a Náhlov jsou vesm s lidé v nájemních bytových
domech. M stský ú ad sídlí v místní části Ku ívody.
Na obrázku níže jsou znázorn ny místní část M sta Ralsko - místní část Ku ívody (1) - zde sídlí m stský
ú ad, sídlišt Ploužnice (2), místní část Náhlov (3), místní část Hradčany (4) a m sto Mimo (5).

2
3

Tato kapitola vychází p evážn z pracovní verze výzkumu: Bepečnost v Ralsku (Charvát, 2020)
Zdroj: ČSÚ, https://www.czso.cz/. M sto Ralsko je dle ČSÚ (leden 2017), rozlohou 4. nejv tší obcí v ČR.
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V sociáln vyloučených lokalitách je velké množství nízkop íjmových domácností, které se v pr b hu
let sest hovaly do oblasti s nižší cenou nájemného. V t chto lokalitách není absorpční schopnost nov
p íchozích podpo ena pot ebnou infrastrukturou. Prostorovou segregaci v Ralsku do jisté míry
prohlubuje i vzdálenost jednotlivých místních částí. Z Ku ívod do Náhlova je to skoro p l hodinu autem
a jsou obyvatelé, kte í vzdálen jší m stské části prakticky neznají. Kontaktovaní obyvatelé Náhlova a
Ploužnice p i otázkách na spokojenost s bydlením v obci zmi ují nedostatečnou občanskou
infrastrukturu. V Náhlov není obchod, v Ploužnici na bezmála tisíc obyvatel pouze malá večerka.
Jednotlivé části Ralska jsou ve skutečnosti vázány na jiné obce v okolí. Náhlovští nap . využívají
n kterých služeb v Osečné (včetn základní školy), na Ú ad práce potom jezdí 20 km do Mimon ,
p estože mají blíže Český Dub. Ploužničtí jezdí k léka i, za nákupy, prací a do školy do necelé 3
kilometry vzdálené Mimon a Ku ívody s M stským ú adem jsou vzdálené 7 km. Mnozí pracující
z Ploužnice pro dojezd do zam stnání využívají firemní svozy. Obyvatelé Ploužnice, Náhlova i Mimon
jsou p es výše uvedené, vzájemn propojeni sociálními kontakty a rodinnými vztahy. Na základ t chto
vztah , doporučení známých a rodinných p íslušník , mnohdy funguje i migrace v rámci Ralska a
okolních obcí.
Sociáln vyloučená lokalita Ploužnice
Ploužnice je místní částí s nejvíce obyvateli, trvale je zde hlášeno celkem ř44 obyvatel (z toho 843
v panelových domech). Panelové sídlišt pochází z minulosti odsunuté sov tské armády, sestává z šesti
obydlených panelových dom ve vlastnictví m st Ralsko (dva bytové domy) a Mimo (čty i bytové
domy) a dalšími osmi chátrajícími neobydlenými domy (tzv. urbexy) v majetku soukromých vlastník
(stavebních s.r.o. se sídlem v Opav a v Praze), jeden z t chto dom se nachází ve finální fázi
rekonstrukce. Dle informací od zástupc m sta je zám rem investora vybudovat v dom malometrážní
byty pro pracovníky pr myslových podnik v okolí. Obyvateli Ploužnice jsou z velké části Romové
(n kte í) p vodem z centra nedaleké Mimon , kte í se sem p ist hovali zejména kv li nižším cenám za
nájemné, které m sto Mimo dle kontaktovaných respondent , nabízelo ve svých bytech v Ploužnici.
Žijí zde však i n kte í cizinci, zejména Ukrajinci, či Mongolové. N kte í z t chto obyvatel využili
nabídky levn jšího bydlení z d vodu finančních potíží, exekucí a insolvencí. Nižší nájemné je atraktivní
nap . i pro seniory z okolních obcí.
Mezi domy ve vlastnictví m sta Mimo a Ralsko, jsou dle kontaktovaných respondent – místních
obyvatel rozdíly v kvalit , dva domy v majetku Ralska mají, oproti čty em mimo ským, opravenou
fasádu a jsou v lepším technickém stavu. V bytech Ralska je také levn jší nájemné, 30 Kč za metr
čtvereční oproti 40 Kč v bytech Mimon . M sto Ralsko se, dle provedených rozhovor , snaží
zatraktivnit bytový fond v Ploužnici spojováním uvoln ných menších byt 1+1 a 2+1, na byty v tší,
vhodn jší pro rodiny s d tmi. S m stem Mimo zárove jedná o možnosti odkupu bytových dom
v Ploužnici do svého vlastnictví.
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Sídlišt v Ploužnici je n kterými oslovenými romskými4 obyvateli popisováno jako „romské ghetto“.
Negativn vnímán je zejména nepo ádek na ulicích, hlasitá hudba, nebo „bordel“ (k ik a drobné
výtržnosti) mládeže. Mezi oslovenými obyvateli je vnímán rozdíl mezi byty v majetku m sta Ralsko a
Mimo , který spočívá jednak v horší kvalit bydlení v domech ve vlastnictví Mimon (nap . nepo ádek
ve sklepích a št nice v bytech). V bytech ve vlastnictví Mimon je dle výpov dí respondent (zástupc
m sta a obyvatel Ploužnice) rovn ž čast jší fluktuace obyvatel.
Obrázek 2 Sídlišt v Ploužnice, domy v majetku m st Ralsko, Mimo a tzv. urbexy, stav k 4. 3. 2020

Zdroj: (Charvát, 2020)
Sociáln vyloučená lokalita Náhlov
Náhlov je místní částí Ralska s p ibližn 125 obyvateli (dle údaj M stského ú adu Ralsko je zde
k trvalému pobytu hlášeno 116 osob), je zde šest menších bytových dom po šesti bytových jednotkách
(2+1 a 3+1) a n kolika rodinných dom .
Obrázek 3 Bytové domy v Náhlov , stav k 4. 3. 2020

Zdroj: (Charvát, 2020)

4

Oslovení respondenti sami sebe označovali jako Romy anebo “cikány“.
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Dle dostupných zdroj
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jsou obyvateli p evážn Romové. P vodními obyvateli Náhlova byli p edevším

zam stnanci státního podniku Vojenských statk . Část obyvatel se p ist hovala v souvislosti
s povodn mi v roce 2002 z M lníka. Majiteli bytových jednotek a jednotlivých byt jsou soukromí
vlastníci, kte í byty pronajímají. Výše nájemného se liší dle majitele, stavu bytu (domu), ale i p ístupu
majitel k jednotlivým nájemník m. Ceny nájm však postupn rostou. Nájemník m pobírajícím
nepojistné sociální dávky na bydlení je (dle rozhovor s obyvateli) účtováno více. Liší se i délka trvání
nájemních smluv, které nejsou na neurčito a periodicky se obnovují, extrémním p ípadem je nájemník,
kterému již n kolik let majitelka bytu obnovuje smlouvu každý m síc. V porovnání s Ploužnicí je
nájemné v bytech s topením na tuhá paliva v prostorov odlehlejší oblasti, výrazn vyšší.
Sociální práce a sociální služby v Ralsku
Agendu sociáln právní ochrany d tí vykonává m sto Mimo . M sto Ralsko má ve ejného opatrovníka
a poskytuje poradenství formou terénní práce. Na území Ralska funguje jedno nízkoprahové za ízení
pro d ti a mládež, a to v Náhlov . Do konce roku 201ř m lo další takové za ízení Sdružení Lampa z.s.
v pronájmu bytu ve vlastnictví m sta Mimo v Ploužnici, od roku 2020 zde však nep sobí a p sobí jen
v nedaleké Mimoni. V Ploužnici také n kolik let fungoval p edškolní klub organizace Člov k v tísni.
V oblasti drogových závislostí, do Ralska 2x za m síc zajížd li terénní pracovníci K - centra Most
k nad ji z České Lípy.
Volnočasové aktivity d tí a mládeže
V Ploužnici stojí sportovní areál fotbalového h išt se šatnami a p íslušenstvím, se dv ma menšími
vodními nádržemi na zachycování deš ové vody (bylo budováno s myšlenkou druhotného využití jako
koupališt , ale p edevším z hlediska bezpečnosti dosud nerealizováno), s d tským h išt m s hracími
prvky a multifunkční budovou. Blízko bytových dom v majetku Mimon , stojí ješt malé asfaltové
h išt na basketbal. Areál fotbalového h išt je spravován pracovníkem m sta a b hem dne je zdarma
p ístupný pro všechny obyvatele Ploužnice. N kte í z místních sportovc a mládeže z nedostatku
lokálních p íležitostí využívají sportovní areály v okolních obcích (nap . ve Stráži pod Ralskem, nebo v
Mimoni). Volnočasové aktivity pro d ti a mládež jsou zajiš ovány rovn ž prost ednictvím m sta,
formou zájmových kroužk

poskytovaných p edevším v Ku ívodech a částečn

v Ploužnici.

V Ploužnici v areálu h išt , má m sto k dispozici prostory pro po ádání r zných kulturních akcí,
p ednášek a podobn .

5

Pracovní verze výzkumu Bezpečnost v Ralsku (Charvát, 2020)

8

1.2 Základní m itelné údaje dopl ující sociální vyloučení v lokalit
Sociální vyloučení lze dále ukázat nap íklad na výplat nepojistných sociálních dávek, zadlužeností
obyvatel a podílem nezam stnaných osob.
Tabulka 1 Výplata nepojistných sociálních dávek v p epočtu na obyvatelstvo za roky 2016 a 2018

Procentuální podíl p íjemc nepojistných sociálních dávek v pr m rném m síci roku 2016
(p epočet na obyvatelstvo 15+ let, u dávek PnP vztaženo k celé populaci)
Ralsko

ORP Česká Lípa

Liberecký kraj

ČR

P ísp vek na bydlení (PnB)

5,28

3,09

3,07

2,48

P ísp vek na živobytí (PnŽ)

3,37

1,58

1,59

1,40

Doplatek na bydlení (DnB)

2,00

0,91

0,75

0,72

P ísp vek na péči (PnP)

3,08

2,92

3,39

3,26

Procentuální podíl p íjemc nepojistných sociálních dávek v pr m rném m síci roku 2018
(p epočet na obyvatelstvo 15+ let, u dávek PnP vztaženo k celé populaci)
Ralsko

ORP Česká Lípa

Liberecký kraj

ČR

P ísp vek na bydlení (PnB)

4,08

2,57

2,49

2,07

P ísp vek na živobytí (PnŽ)

1,66

0,91

0,95

0,88

Doplatek na bydlení (DnB)

1,06

0,54

0,47

0,46

P ísp vek na péči (PnP)

3,33

2,97

3,48

3,38

Zdroj: MPSV
M sto Ralsko (krom PnP za rok 2018) p evyšuje procentuální podíly v oblasti nepojistných sociálních
dávek ve všech zobrazených hodnotách. V Ralsku je taktéž vyšší procentuální podíl osob v exekuci než
v ORP, kraji a ČR.
Tabulka 2 Počet exekucí k 31. 12. 2017 v Ralsku, ORP Česká Lípa, v Libereckém kraji v ČR celkem

Počet exekucí k 31. 12. 2017 – srovnání
Uvedená data jsou k 31. 12. 2017

Ralsko

ORP Česká Lípa

Liberecký kraj

ČR

Počet osob v exekuci

387

10364

44895

862207

Celkový počet exekucí

2253

55681

234298

4666727

Počet d tí a mladistvých v exekuci

0

24

126

5934

Počet osob 18-29 let v exekuci

54

1412

6201

111583

Počet senior (65+ let) v exekuci

26

691

3118

60670

Procentuální podíl osob v exekuci

22,74

16,14

12,13

9,65

(p epočet na obyvatelstvo 15+ let)

Zdroj: MPSV
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V oblasti zam stnanosti Ralsko kopíruje současný trend vysoké zam stnanosti. Pracovní uplatn ní
nalézají p i vysoké poptávce po zam stnancích i obyvatelé sociáln vyloučených lokalit.6
Tabulka 3 Procentuální podíl uchazeč o zam stnání v Ralsku, ORP Česká Lípa, v Libereckém kraji a v ČR

Procentuální podíl uchazeč o zam stnání - srovnání za roky 2016 a 2018
(p epočet na obyvatelstvo 15-64 let)
Ralsko

ORP Česká Lípa

Liberecký kraj

ČR

Podíl uchazeč o zam stnání, 12/2016

5,03

4,73

5,51

5,43

Podíl uchazeč o zam stnání, 12/2018

2,73

2,78

3,50

3,33

Podíl uchazeč o zam stnání - v evidenci 12+
m síc , 12/ 2016

0,97

1,20

1,92

2,05

Podíl uchazeč o zam stnání – v evidenci 12+
m síc , 12/ 2018

0,42

0,37

0,77

0,87

Zdroj: MPSV

TAP byl zpracován v b eznu roku 2020, tedy v dob , kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav z d vodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). V dob
zpracování TAP došlo nap íklad k p erušení výroby v závodu ŠKODA AUTO a.s. s dopadem na subdodavatele a
jsou d vodné obavy, že mimo ádná opat ení mohou vést k propoušt ní zam stnanc .
6
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1.3 Bezpečnost a občanské soužití v Ralsku
Ralsko spadá pod p sobnost Obvodního odd lení PČR v Mimoni. P sobí zde také M stská policie
Ralsko se služebnou v Ploužnici a celkem p ti strážníky.
Nápad trestné činnosti a p estupky
M sto Ralsko pat í za poslední t i roky v rámci České republiky, s indexem7 469,8 k míst m
s pr m rným nápadem trestné činnosti8.
Obrázek 4 Index kriminality, v OOPČR Mimo , 2017 - 2019

Zdroj: www.mapakriminality.cz, staženo 3/2020
Dle Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 2019 „kriminalita ve sl. obvod OO PČR Mimo kopíruje
trendy v celorepublikové úrovni. Významn ji se zvyšuje drogová kriminalita a násilná trestná činnost
páchaná d tmi a mladistvými.“ (Nesvadba, Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 201ř, 2020)
V tabulkách níže jsou znázorn ny konkrétní typy trestných čin ve služebním obvodu OOPČR Mimo
a v katastru m sta Ralsko v letech 2015 – 2019.

Tzv. index kriminality je počet trestných čin spáchaných na daném území, v p epočtu na počet obyvatel, za
určitý časový úsek (v tomto p ípad za období únor 2017 – únor 2020).
8
Počet ohlášených trestných čin , nebo p estupk na určitém území, za určité období.
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Tabulka 4 Nápad trestné činnost dle jednotlivých skupin ve služebním obvodu OOPČR Mimo

Nápad trestné činnosti dle jednotlivých skupin ve služebním obvodu OOPČR Mimo
Druh trestné činnosti / roky

2015

2016

2017

2018

2019

Vraždy

0

1

0

0

0

Násilné trestné činy

28

21

16

15

18

Mravnostní trestné činy

4

6

6

3

2

Majetkové trestné činy

119

119

88

86

95

Ostatní trestné činy

64

44

21

19

17

Zbývající trestné činy

41

49

36

30

40

Hospodá ské trestné činy

52

58

26

38

20

Celkem

308

298

193

191

192

Procentuální posun

9%

-3%

-35%

-1%

0,50%

Zdroj: (Nesvadba, Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 201ř, 2020)
Tabulka 5 Nápad trestné činnosti dle jednotlivých skupin v katastru m sta Ralsko

Nápad trestné činnosti dle jednotlivých skupin v katastru m sta Ralsko
Druh trestné činnosti / roky

2015

2016

2017

2018

2019

Vraždy

0

0

0

0

0

Násilné trestné činy

9

5

5

6

2

Mravnostní trestné činy

2

3

3

1

1

Majetkové trestné činy

48

51

37

19

22

Ostatní trestné činy

6

5

3

12

15

Zbývající trestné činy

4

5

2

6

6

Hospodá ské trestné činy

3

2

0

3

3

Celkem

72

71

50

47

49

11%

-1%

-30%

-6%

4%

Procentuální posun

Zdroj: (Nesvadba, Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 201ř, 2020)
Následující tabulka znázor uje p estupky spáchané v katastru m sta Ralsko a ešené MP, PČR a
p estupkovou komisí za roky 2018 a 201ř. Kategorie p estupk (s vyjmutím p estupk v doprav )9 jsou
v katastru m sta Ralsko nejvýrazn ji zastoupeny p estupky proti ve ejnému po ádku, občanskému
soužití a proti majetku.

Dopravní p estupky jsou kategorií trestné činnosti, jejích p íčiny nelze jednoznačn spojovat s mírou sociálního
vyloučení.

9
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Tabulka 6 P estupky spáchané v katastru m sta Ralsko a ešené MP, PČR a p estupkovou komisí

P estupky spáchané v katastru m sta Ralsko a ešené MP, PČR a p estupkovou komisí
Druh p estupk / roky

2018

2019

Proti ve ejnému po ádku

65

61

Proti občanskému soužití

57

59

Proti majetku

53

34

Na úseku ochrany p ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi

6

2

Zdroj: (Nesvadba, Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 201ř, 2020)
Pr m rné hodnoty uvedené v tabulkách vykazují mírný pokles nápadu trestné i p estupkové činnosti
s drobnými meziročními oscilacemi (r stem) u n kterých typ trestných čin , nebo v procentuálním
posunu (nap . v katastru Ralsko, mezi lety 2018 – 2019). V obvodu Mimo , i v katastru Ralsko, jsou
mezi TČ nejvíce zastoupeny majetkové trestné činy, v Mimoni jsou oproti Ralsku více zastoupeny TČ
z kategorie ostatních, zbývajících a hospodá ských trestných čin . Výrazné snížení nápadu trestné
činnosti bylo v roce 2017 – v tomto roce začali v Ralsku p sobit asistenti prevence kriminality a
domovníci-preventisté (více viz kapitola Současná ešená prevence kriminality v Ralsku).
Dle Aktualizace Bezpečnostní analýzy pro rok 201ř je v současné dob „zjiš ován nár st počtu
oznámených výtržností páchaných na ve ejných prostranstvích, spadajících do p estupk

proti

občanskému soužití. M stská část Ku ívody a to zejména panelové sídlišt , je oblastí, co se týká trávení
volného času, kde se mládež schází na místech ve ejnosti p ístupných, zejména v nejbližším okolí
panelových dom a jejich vchod . Zde pak dochází ke konflikt m a vzájemnému napadání. Dále pak
osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek poškozují ve ejný i soukromý majetek včetn
motorových vozidel.“ (Nesvadba, Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 201ř, 2020)
Vnímání pocitu bezpečí10
Z provedené analýzy vnímání pocitu bezpečí vyplývá, že v tšina obyvatel se v Ralsku cítí bezpečn (40
% ano, 42 % spíše ano). O n co mén v bezpečí se respondenti cítí v noci (2ř % ano, 41 % spíše ano,
20% spíše ne, 10 % ne).
Respondenti se nejvíce obávali výroby a distribuce drog (16 %), dále pak vykradením auta (11 %),
vykradením sklepa nebo garáže (12 %) a dále výtržnictví (10 %), oloupení na ulici (ř %) a voln
pobíhajících ps (8 %). Z respondent se 17 % stalo ob tí trestného činu nebo n koho takového ve svém
okolí mají, 37 % se stalo ob tí p estupku nebo ve svém okolí n koho takového mají.

10

Tato kapitola vychází z Analýzy vnímaní pocitu bezpečí v Ralsku 2019 (Gajdoš, 2020)
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Bezpečnost ve m st podle respondent nejvíce ohrožují osoby pod vlivem drog (27 %), osoby pod
vlivem alkoholu (20 %), vandalové (23 %), agresivní lidé (18 %) a osoby rušící noční klid (12 %).
Pozitivní je, že v tšina respondent d v uje Policii ČR (47 % spíše d v uje, 26 % velmi d v uje) i
M stské policii (51 % spíše d v uje, 35 % velmi d v uje). S činností M stské policie je p evážná
v tšina respondent spokojená (53 % spíše spokojen, 26 % naprosto spokojen).
Dle autora došlo ve srovnání s p edchozím šet ením (2017) k pozitivnímu posunu ve vnímání pocitu
bezpečí, zlepšilo se vnímání Policie ČR a M stské policie, což bylo i cílem realizovaného projektu
Asistent prevence kriminality a komunitní práce ve m st Ralsko (více viz kapitola Současná ešená
prevence kriminality v Ralsku).
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1.4 Současná ešení prevence kriminality v Ralsku
Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách m sta Ralsko
Jedná se o projekt realizovaný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 201ř, jehož cílem bylo zmírn ní dopadu sociální
exkluze obyvatel sociáln vyloučených lokalit v Ralsku a jejich postupné sociální začle ování pomocí
zvýšení dostupnosti sociálních služeb ve form terénní sociální práce formou zvýšení samostatnosti
klient v ešení jejich životních situací, vedení k zodpov dnosti za vlastní život, zvýšení motivace
obyvatel SVL k aktivnímu hledání zam stnání, znovu získání pracovních návyk a zmírn ní výskytu
sociáln patologických jev . V rámci t íletého projektu bylo osloveno 180 osob, z čehož 143 se zapojilo
do projektových aktivit – individuální poradenství (104 osob), skupinové poradenství (86 osob),
program právní a finanční gramotnosti (48 osob), integrace na trh práce (18 osob). (Kolá ík, 2020)
Asistenci prevence kriminality
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 201ř byl realizován projekt Asistent prevence kriminality a komunitní práce
ve m st Ralsko, jehož cílem bylo snížení počtu spáchaných trestných čin i p estupk v sociáln
vyloučených lokalitách; p edcházení rizikového jednání; zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociáln
vyloučených lokalit i pocitu bezpečí obecn ; zajišt ní vymahatelnosti práva a posílení subjekt
garantujících dodržování práva jako je ve ejná správa, Policie ČR a obecní policie; motivace k
zam stnání pro osoby dlouhodob nezam stnané a obtížn zam stnatelné; zvýšení pracovních a
sociálních kompetencí; zvýšení vzd lání a zajišt ní praxe a zam stnanosti.
Domovníci-preventisté
V současné dob p sobí v Ralsku p t domovník -preventist . Ti p edevším dohlížejí na zajišt ní
po ádku ve sv ených bytových domech, dodržování domovního ádu a občanského soužití.
Kamerový systém
M sto disponuje kamerovým systémem s celkem sedmi kamerami v Ku ívodech a Ploužnici, systém je
obsluhován 4 operátory 24 hodin denn . Kamery mají k dispozici i domovníci – preventisti, jsou
umístn né v bytových domech v majetku m sta Ralsko, kamery jsou umístn né i na h išti v Ploužnici,
nebo ve sportovním areálu, u infocentra a na sb rném dvo e v Ku ívodech.
Program prevence kriminality na období 2018 – 2022
Zastupitelstvem m sta Ralsko schválený Program prevence kriminality na období 2018 – 2022
stanovuje jako hlavní cíle pro léta 2017 – 2022, udržení bezpečnosti na úrovni let 2014 – 201611, podporu
organizací podílejících se na prevenci kriminality, realizaci preventivních projekt a aktivit a rozší ení
11
Od ledna 2014, do prosince 2016, dosahoval index kriminality OOPČR Mimo hodnoty 710, 6, p i celkem 888
spáchaných trestných činech (zejména fyzické útoky, krádeže automobil , krádeže p edm t z automobil ).
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informovanosti ve ejnosti o dané problematice. V rovin navržených opat ení primární a sekundární
prevence kriminality jsou v tomto výstupu navržena p edevším následující opat ení: „Zajišt ní primární
prevence formou informačních p ednášek pro cílové skupiny žák , senior , osob se zdravotním
postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením.“, „Zajišt ní sekundární prevence pro rizikové
skupiny obyvatelstva definované jako žáky základních škol, osoby ohrožené sociálním vyloučením a
v místech, kde jsou realizovány sociální služby pro osoby s p edpokladem páchání trestné činnosti.“
Opat ení spočívají p edevším ve form r zných volnočasových aktivit a služeb sociální prevence a
poradenství. Jako realizáto i navržených opat eních jsou zde uvedeny bezpečnostní složky, sociální
terénní práce Ralsko, OSPOD a neziskové organizace. (Nesvadba, Program prevence kriminality m sta
Ralsko na období 2018 - 2022, 2017)
Komise prevence kriminality
Tato p tičlenná komise funguje na základ pov ení rady m sta, jíž jsou p edkládány i zprávy z jednání.
Komise se na svých jednáních (zpravidla 1x m síčn ) seznamuje s aktuální bezpečnostní situací,
diskutuje o aktuálních problémech v oblasti kriminality a hledá jejich ešení, p ipomínkuje rad m sta
a zastupitelstvu m sta p edkládané materiály, které se týkají prevence kriminality, dává t mto orgán m
podn ty k realizaci preventivních opat ení, podílí se na tvorb koncepčních materiál v oblasti prevence
kriminality a seznamují se s jednotlivými realizovanými projekty prevence kriminality.
Tabulka 7 P ehled úvazku v rámci prevence kriminality v Ralsku

4,0 úvazku
5,0 úvazku
1,0 úvazku

Asistenti prevence kriminality
Domovník-preventista
Terénní pracovník v sociálních službách
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1.5 Analýza problému a jeho p íčin
K identifikaci problému a p íčin byli zvoleny rozhovory se zástupci m sta, zam stnanci m sta, obyvateli
sociáln vyloučených lokalit a zástupc sociálních služeb. Problém a jeho p íčiny byli také projednávány
na dvou pracovních skupinách k tvorb TAP, kterých se zúčastnili zástupci m sta z ad politické
reprezentace, referentek v oblasti sociální práce a asistenta prevence kriminality.
Tabulka 8 P ehled definovaného problému a jeho p íčin

P íčiny problému

Klíčový problém: Zvýšený výskyt kriminality a kriminogenních faktor a narušené občanské
soužití
1. Absence volnočasových aktivit
To pak vede k vytvá ení problémových skupin mládeže, u kterých nelze účinn podchytit jejich
volnočasové aktivity.
2. Nestabilní bytová situace
Zejména v oblasti Mimo ských bytovek dochází k v tší fluktuaci obyvatel. M sto Ralsko
nemá vliv na výb r nájemník m sta Mimon ani nájemník soukromých objekt , by se
značn podílí na narušování pravidel občanského soužití a ve ejného po ádku.
Dále panuje obava z plánované ubytovny pro agenturní pracovníky.
3. Koncentrace nízkop íjmových obyvatel
I p es vysokou oficiální zam stnanost jsou v lokalit koncentrovány domácnosti pobírající
nepojistné sociální dávky.
4. Zadluženost obyvatel
Velká část obyvatel má dluhy, p istupují na rychlé p jčky, kv li kterým pak mají vysoké úroky
(nevýhodnost nedokáží vyhodnotit).
5. Existence neevidovaných obyvatel
Do lokality se vracejí nárazov i Romové z Velké Británie, kte í pak z stávají neevidovaní
v bytech svých p íbuzných.
6. Shlukování obyvatel na ve ejných místech
N kte í obyvatelé d lají hluk, zejména pak v lét , kdy je možné se scházet venku. Časté jsou
také návšt vy p átel a p íbuzných, které narušují občanské soužití. N kte í obyvatelé
nerespektují pravidla pro využívání sportovního areálu (požívají zde alkohol, kou í apod.)
7. Odlišné p edstavy o využití ve ejného prostoru místních obyvatel
N kte í obyvatelé nevyužívají dostupná ve ejná h išt z d vodu spor s provozovatelem,
nevyhovuje zp sob komunikace s m stem a jeho pracovníky v p ípad zájmu o využití areálu,
avšak n kte í nedodržují pravidla pro využívání sportovního areálu, jejichž dodržování je
správcem kontrolováno.
8. Špatné nebo žádné sousedské vztahy
Drobné výtržnosti, rušení nočního klidu, hádky na ulici či hluk z místní hospody zap íči ují
nekvalitní sousedské vztahy. V míst nejsou obvyklé rvačky atdp. jde spíše o drobné potyčky,
v d sledku však zp sobují nesourodosti komunity.
9. Užívání alkoholu, marihuany a pervitinu
Užívání návykových látek se týká p edevším mladistvých.
10. Rychlé jízdy v automobilech
Obytnou zónou Ploužnice vede frekventovaná cesta na letišt v Hradčanech, kam auta jezdí
„závodní“ rychlostí, jedná se p edevším o mladé obyvatele.
11. Malý respekt d tí a mládeže k asistent m prevence kriminality
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2

Návrhová část

Návrhová část obsahuje vizi, cíle a opat ení pro prevenci kriminality stanovených na základ výstup
analytické části. Provazba mezi zjišt ným problémem, jeho p íčinami a návrhy strategie je schematicky
znázorn na níže.
Schéma 2 Provazba mezi zjišt ným problémem, jeho p íčinami a návrhy strategie
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Vize
M sto Ralsko podporuje zvyšování bezpečnosti svých obyvatel, čímž p ispívá k rozvoji m sta a
zlepšení kvality života v n m. P i zajiš ování bezpečnosti a ve ejného po ádku uplat uje
komplexní p ístup k ešení kriminality, podporuje preventivní p ístupy a opat ení a k tomu
vytvá í systémové, organizační a finanční prost edky.

Cíle a opat ení
Tabulka 9: Obecný cíl

Obecný cíl

Očekávaná zm na:

Ukazatele zm ny:

Realizací opat ení dochází ke zvýšení bezpečnosti ve m st , a to
snižováním a p edcházením výskytu trestné činnosti a viktimizace a
zvýšení pocitu bezpečí se zapojením cílové skupiny.
Jednotlivá opat ení povedou na úrovni m sta ke zlepšení bezpečností
situace, zejména snižování kriminogenních faktor , zlepšení občanského
soužití a ve ejného po ádku, snížení kriminálního chování mladistvých,
aktivizace obyvatel SVL. Dále se očekává snížení indexu kriminality.
Počet trestných čin dle jednotlivých skupin
Počet p estupk dle druhu
Analýza pocitu bezpečí

Tabulka 10: Specifické cíle a opat ení

Specifický cíl 1

Opat ení 1.1

Zlepšení občanského soužití, ve ejného po ádku a prevence
kriminality a zajišt ní preventivní program na snížení
kriminogenních faktor .
Asistenti prevence kriminality
Jde o z ízení čty pozic APK v SVL Ploužnice p ispívá k ochran bezpečnosti
osob a majetku – jedná se zejména o p edcházení protiprávního jednání,
monitoring dodržování čistoty ve ejného prostranství či mediace
sousedských spor a další pomoc občan m SVL. APK jsou ízení strážníkem
v roli mentora.

Cílová skupina

Obyvatelé Ploužnice

Zdroj finančního krytí

MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt

M sto ve spolupráci s MP

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Vazba na p íčiny: 5, 6, ř, 10, 11

- poskytnutí dotace
- dostupnost kvalitních lidských zdroj
Počet všech událostí ešených APK (vč. upozorn ní na porušování
m stských vyhlášek, informování o možném dopadu p ípadného
závadného jednání, doporučení kontaktovaným osobám)
Počet oznámených událostí ešených APK na míst
Počet událostí oznámených na MP Ralsko
Počet p ípad poskytnutí další podpory (kontakt na službu/ú ad)
Počet úkon drobné podpory obyvatel
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Opat ení 1.2

Cílová skupina

Domovníci-preventisté
Jde o z ízení čty pozic DP, kte í zajiš ují tzv. „ ízenou samosprávu“ dom .
DP verbáln a organizačn reaguje na aktuální situaci, zajiš uje
bezprost ední reakci na závady, porušování domovního ádu, pravidel
občanského soužití či požárních p edpis Je v úzkém kontaktu s pov enou
osobu bytového fondu m sta.
Ploužnice č.p. 332 – 337, 349 – 353
Ku ívody č.p. 501 – 505, 506 – 510,
Vazba na p íčiny: 2, 5, 8
511 - 515

Zdroj finančního krytí

MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Opat ení 1.3

- poskytnutí dotace
- dostupnost kvalitních lidských zdroj
Počet p ípad porušování domovního ádu
Počet nahlášených p estupk
Počet stížností doručených na odd lení správy dom a byt
Počet p ípad ešených na základ podn tu nájemník
Počet p ípad poskytnutí další podpory (kontakt na službu/ú ad)
Celkový počet ešených událostí/podn t
Náklady na opravy a údržbu společných prostor v domech (Kč)
Program prevence ztráty bydlení
Jde o z ízení pozice preventista ztráty bydlení SVL (1,0 úvazku), pracovník
je v p ímém kontaktu s obyvateli ohroženými ztrátou bydlení a eší
nedostatek finančních prost edk , nepln ní finančních závazk spojených
s bydlením či ztrátu právního nároku na stávající bydlení. Zajiš uje mediaci
mezi správou bytového fondu m sta/jinými poskytovateli bydlení a
nájemníky.

Cílová skupina

Obyvatelé m sta Ralsko

Zdroj finančního krytí

MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Vazba na p íčiny: 2, 3, 4, 5, 8

- poskytnutí dotace
- dostupnost kvalitních lidských zdroj
- zajišt ní vstupu CS do aktivit
- systémové uchopení aktivity
Počet klient /domácností kontaktovaných do 1 m síce od detekování dluhu
na nájemném
Počet klient /domácností, které si udrželi bydlení (6 m síc od prvního
kontaktu)
Počet klient /domácností, které stabilizovali finanční situaci
Počet klient /domácností, které min. po dobu 3 m síc dodržují nastavený
finanční plán
Počet klient /domácností, u kterých min. 3 m síce nedošlo
k vzr stu/vzniku dluhu na nájemném
Počet p ípad mediace
Počet všestrann akceptovaných jednání
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Opat ení 1.4

Program dluhového poradenství
Jde o odborné poradenství (1,0 úvazku) poskytované formou p ímé práce
s cílem zmapovat dluhovou situaci, intervenovat pro zamezení vzniku nebo
r stu dluh , pracovat na oddlužení a pracovat na rodinném rozpočtu. Dále
jde o ší ení informovanosti obyvatel SVL o poskytovatelích legálních a
transparentních úv r a o rizicích využívání predátorských společností.

Cílová skupina

Zadlužené osoby

Zdroj finančního krytí

MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Vazba na p íčiny: 3, 4

- poskytnutí dotace
- dostupnost kvalitních lidských zdroj
- zajišt ní vstupu CS do aktivit
Počet osob se zmapovanými dluhy (celkový počet dluh a v itel , výše a
stádium k určitému datu)
Počet osob, kte í umí rodinný rozpočet sestavit a upravovat dle situace,
která jej ovliv uje v období zapojení do projektu
Počet osob, kte í vstoupili do oddlužení schválením oddlužení (nejen k
podání návrhu, ale do celého procesu do schválení)
Počet osob, u kterých dochází k aktivní úhrad dluh (insolvence, srážky
ze mzdy, splátkové kalendá e)
Počet osob, kte í zahájily jednání s v iteli
Počet p ípad včasné intervence pro zamezení vzniku/nár stu dluh
Počet informačních materiál pro CS
Počet mediálních výstup pro ší ení informovanosti
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Specifický cíl 2

Opat ení 2.1

Zajišt ní podpory aktivního trávení volného času d tí a mládeže
v SVL.
Finanční podpora volnočasových, kulturních a sportovních aktivit
Jde o dotační fondy m sta určených na podporu systematických
(dlouhodobých) i neformálních volnočasových, kulturních a sportovních
aktivit, pobytových akcí či p ím stských tábor
sm ujících ke
smysluplnému trávení volného času ohrožených d tí a mládeže.

Cílová skupina

d ti a mládež

Zdroj finančního krytí

M sto

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Opat ení 2.2

Vazba na p íčiny: 1, 6, ř, 11

- politická podpora
- uvoln ní prost edk z rozpočtu m sta
- zajišt ní vstupu CS do aktivit
Počet podpo ených jednorázových akcí
Počet podpo ených účastník jednorázových akcí
Počet podpo ených systematických aktivit
Počet pravidelných účastník podpo ených systematických aktivit
Počet poskytnutých hodin v rámci podpo ených systematických aktivit
Aktivizační pracovník pro mládež
Jde o z ízení pozice aktivizačního pracovníka pro mládež (1,0 úvazku), který
aktivn vyhledává/kontaktuje ohroženou mládež, aktivn s ní pracuje,
odborným a motivujícím vedením zvyšuje její kompetence a dovednosti pro
zapojení do společnosti a eší bariéry a p íčiny exkluze. Tyto poznatky dále
reportuje m stu a spolupracuje na ešení definovaných problém .

Cílová skupina

Mládež 16 – 26 let

Zdroj finančního krytí

MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Vazba na p íčiny: 1, 6, 9, 11

- poskytnutí dotace
- dostupnost kvalitních lidských zdroj
- systémové uchopení aktivity
Počet kontaktovaných osob
Počet hodin p ímé práce (práce v zájmu klient )
Počet osob, kterým bylo poskytnuto základní poradenství
Počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc v oblasti:
- mezilidských vztah
- rodinných problém
- užívání návykových látek
- školních a vzd lávacích problém
- využití/trávení volného času
Počet osob, kterým byla zprost edkována další podpora
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Specifický cíl 3

Opat ení 3.1

Implementace a ízení nastavené strategie v oblasti prevence
kriminality
Operativní ízení
Jde o pr b žné sledování termín , zpracování projektových žádostí,
zajišt ní zm n v projektech, ízení dotačních výzev, pr b žné ešení
pracovn právních vztah , nastavování harmonogramu a dalších
provozních v cí.

Zdroj finančního krytí

v rámci b žných výdaj

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Opat ení 3.2

- spolupráce a koordinace zapojených aktér
- dostupnost kvalitních lidských zdroj
Počet podaných žádostí o podporu (z externích zdroj )
Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet schválených ZoR
Počet žádostí o zm nu
Rozsah čerpání externích zdroj (Kč)
- počet podpo ených projekt /služeb z rozpočtu m sta
- celková částka alokovaná z rozpočtu m sta na podporu
služeb/aktivit
- počet osob cílové skupiny v rámci služeb/aktivit podpo ených
z rozpočtu m sta/projekt z externích zdroj
Pr b žné vyhodnocování realizovaných opat ení a zjiš ování pot eb a
bariér obyvatel SVL
Jde o pr b žné sledování a vyhodnocování napl ování výstup jednotlivých
opat ení, sledování pot eb a bariér z terénu – tedy pravidelný reporting ze
strany pracovník p ímé práce s obyvateli SVL a návrh zm n opat ení na
základ t chto informací.

Zdroj finančního krytí

v rámci b žných výdaj

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

- spolupráce a koordinace zapojených aktér
- existence platformy pro sdílení
- systémové uchopení aktivity
Počet pr b žných návšt v ve službách/aktivitách (tj. b žná a ádn zapsaná
návšt va ve služb )
Počet monitorovacích setkání s pracovníky služby
Počet pr b žných report pracovník p ímé práce
Počet pr b žných zpráv z monitoringu
Počet pr b žných zpráv o pot ebách ohrožených osob (i ve form zápisu ze
setkání či v jeho rámci)
Počet opat ení p ijatých v d sledku provedené pr b žné návšt vy,
pr b žného monitoringu a pr b žného zjiš ování pot eb
Analýza pocitu bezpečí
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Opat ení 3.3

Implementace participačních princip do projektového ízení
Jde o aktivní komunikaci a zapojování osob ze SVL a ve ejnosti do života
m sta do projekt m sta jako nap . ve ejný prostor v SVL tak, aby byly
zohledn ny pot eby jejich občan . Participace m že zahrnovat r zné úrovn
zapojení ve ejnosti do plánování či rozhodování o realizaci projekt m sta
(tzv. participační žeb ík).

Cílová skupina

Obyvatelé SVL, ve ejnost

Zdroj finančního krytí

v rámci b žných výdaj

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

Indikátor výstupu

Opat ení 3.4

Cílová skupina

Vazba na p íčiny: 7

- zapojení CS a ve ejnosti do aktivit
- politická podpora
- spolupráce a koordinace zapojených aktér
Počet ve ejných setkání
Počet participačních projekt se zapojením ve ejnosti (alespo konzultace
v určité fázi)
Počet jednotlivých akcí se zapojením ve ejnosti
Počet účastník akcí se zapojením ve ejnosti
Podpora vzd lávání formálních i neformálních leadr
Jde o celoživotní učení pro APK, DP, pracovníky p ímé práce s obyvateli
SVL, politickou reprezentaci obce či zam stnance m stského ú adu v oblasti
dluhové problematiky, sociální práce, dávek pojistného i nepojistného
systému, mediace, m kkých dovedností či jejich další podpora nap . formou
supervize.
APK, DP, zam stnanci a zástupci
Vazba na p íčiny: 11
m sta

Zdroj finančního krytí

MPSV ČR (ESF) - OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1; M sto

Implementační subjekt

M sto

P edpoklad realizace

- poskytnutí dotace

Indikátor výstupu

Počet akcí/kurz /školení
Počet účastník ,
Počet hodin vzd lávání
Zdroj: vlastní zpracování
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Analýza rizik
Tabulka 11 P ehled možných rizik

Název rizika
Pravd podobnost
Neochota zapojených 4
partner ,
CS
a
ve ejnosti ke spolupráci

Nedostatečná
kvalita 2
implementace TAP

Neznalost
sociální 2
situace ve m st , jejího
vývoje,
potenciálu
výskytu
kritických
situací
Zm na politiky m sta
2

Nepln ní MI projekt

Závažnost
Prevence
5
Otev ená komunikace na platformách
m sta
Transparentní fungování pracovní
skupiny v dob implementace TAP
Za azení aktivit vedoucích ke zvýšení
informovanosti obyvatel
5
Nastavení pr b žného monitoringu a
vyhodnocování
Systémové uchopení ešených priorit
Transparentnost a funkčnost pracovní
skupiny
5
Posilování práce v terénu
Posilování monitoringu rizikových
situací a rizikového jednání
Systémové uchopení ešených priorit
5

3

4

Zm na sociální situace 3
ve m st

5

Nízká motivace
v zapojení

CS 3

5

Nedostupnost
2
kvalifikovaných
lidských zdroj
pro
realizaci projekt
Neschválení žádosti/í o 3
podporu

4

5

Transparentnost a funkčnost pracovní
skupiny
Realizace participativních aktivit
Nastavení pr b žného monitoringu a
vyhodnocování
Nastavení pr b žného monitoringu
Za azení analýzy pot ebnosti v rámci
projektových žádostí
Realizace participativních aktivit
Monitoring sociální situace ve m st
ízení jednotlivých politik m sta
v partnerství, zhodnocování výstup
práce v terénu
Za azení aktivit vedoucích ke zvýšení
informovanosti obyvatel
Podpora práce v terénu
Spolupráce s kompetentními partnery
Koordinace v rámci pracovní skupiny
Nastavení mezd a plat v rámci
p edkládaných projekt

Projektová p íprava a spolupráce

pozn.: 1 – velmi nízká/ý, 2 – nízká/ý, 3 – st ední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý
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3 Implementační část
3.1 Role aktér
M sto Ralsko bude aktivn spolupracovat na výše definovaných cílech a opat eních. Je garantem a
realizátorem n kterých opat ení. Zajistí pracovníka, který bude odpovídat za koordinaci materiální a
organizační podporu realizovaných akcí, včetn jednání pracovních skupin. M sto bude spolupracovat
na sb ru indikátor , interpretaci dat, výzkumné činnosti, monitoringu, vyhodnocování dopad a zajišt ní
udržitelnosti nastavených opat ení.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor pro sociální začle ování bude aktivn podporovat aktéry
p i realizaci výše uvedených oblastí, konkrétn odbornou podporou, úzkou spoluprací na pr b žném
vyhodnocování TAP, podporovat realizaci aktivit vycházejících z TAP včetn podpory realizace
projektových činností, p enášení podn t ze strany obce k národním institucím, včetn p íslušných
resort , pomoc v nastavení systému vyhodnocení nastavených opat ení, podpora projektové činnosti ve
vztahu k p íslušným výzvám ESIF. Odbor vyčlení pro oblast spolupráce lokálního konzultanta
s odpovídajícím úvazkem, který bude m stu k dispozici. Krom této personální podpory budou dále
využity p íslušné expertní a výzkumné personální zdroje.

3.2 Pr b žný monitoring a vyhodnocování opat ení
Po dobu účinnosti TAP budou pr b žn vyhodnocovány jmenované cíle v rámci TAP a současn budou
monitorovány konkrétní projektové činnosti a sledovány indikátory opat ení – tím bude sledováno
napl ování obecného cíle vyhodnocení dopad TAP.
Monitoring je založen na shromaž ování a vyhodnocování dat a „m kkých“ informací, které v rámci
aktivit shromaž ují nositelé projekt

a poskytovatelé služeb. Budou pr b žn

navšt vovány

poskytované služby, s jejich pracovníky budou vedeny monitorovací setkání. Dopl kov a pro srovnání
s trendy a situací v širším kontextu budou využívána další statistická data. Monitorovací indikátory byly
zvoleny k jednotlivým formulovaným opat ením TAP. P ehled indikátor je uveden v p íloze Celkový
p ehled sledovaných indikátor TAP.
Pracovníci poskytující p ímou práci v lokalit budou pr b žn podávat zprávy o pot ebách obyvatel
lokality a budou seznámeni s tím, jak m sto a tyto pot eby reagovalo. Krom pot eb obyvatel SVL bude
provedena analýza pocitu bezpečí obyvatel SVL. Zjiš ování pot eb obyvatel bude zajiš ováno v rámci
rutinní práce. Zejména pracovníci p ímé práce žijící v lokalit dokáží vyhodnotit a interpretovat situace
klient . S dílčími činnostmi (facilitace, odborná konzultace, …) bude pomáhat odbor pro sociální
začle ování.
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V rámci zjiš ování pot eb obyvatel je vhodné se zam it na otázky:


Co lidé pot ebují?



V jaké situaci se nacházejí?



Jak si p edstavují její ešení?



S čím si nedokážou pomoc sami?



Jakou pomoc by uvítali?



Jak by tato pomoc m la vypadat?

3.3 Implementace participace do plánování m sta
M sto m že v určitých plánovaných projektech (nap . zjišt ných na základ analýzy pot eb) do procesu
zapojit ve ejnost. To se m že odehrávat v r zných rovinách (od minimální roviny – informování až po
maximální úrove participace – podílení se na rozhodování). Systému míry zapojení ve ejnosti se
obecn vžilo označení participační žeb ík. Každý ze stup

participačního žeb íku, tedy stup

zapojení

ve ejnosti, klade r zné nároky na aktivitu obyvatel i ve ejných leadr , má své výhody a nevýhody a lze
jej využít v odlišných situacích. Vždy je tedy pot eba si uv domit:


Proč chceme zapojit ve ejnost?



Kdo má být zapojen?



Kdy a jak bude proces probíhat?



Jaké budu mít k dispozici zdroje?



Jak budu proces sledovat a jak provedeme vyhodnocení?

Schéma 3 Participační žeb ík

Rozhodování
(v rukou občan )
Partnerství

Konzultace

Zp tná vazba
Informování
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3.4 Financování
Část opat ení bude financována z výzvy Podpora sociálního začle ování v SVL 3. Výzva (OPZ výzva
č. 52). Plánované projekty jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka 12 Plánované projekty do výzvy KPSVL č. 052

Nositel
M sto
M sto

Termín
realizace

Návaznost na opat ení

rozpočet

1.3, 1.4, 2.2

8 250 000 Kč

1.1, 1.2, 3.4

4 000 000 Kč

1.9.2020 –
30.6.2022
1.9.2020 –
30.6.2022

12 250 000 Kč

celkem
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P ílohy TAP
A: Celkový p ehled sledovaných indikátor TAP
Preventivní programy
Počet všech událostí ešených APK (vč. upozorn ní na porušování m stských vyhlášek,
informování o možném dopadu p ípadného závadného jednání, doporučení kontaktovaným
osobám)
Počet oznámených událostí ešených APK na míst
Počet událostí oznámených na MP Ralsko
Počet p ípad poskytnutí další podpory (kontakt na službu/ú ad)
Počet úkon drobné podpory obyvatel
Počet p ípad porušování domovního ádu
Počet nahlášených p estupk
Počet stížností doručených na odd lení správy dom a byt
Počet p ípad ešených na základ podn tu nájemník
Počet p ípad poskytnutí další podpory (kontakt na službu/ú ad)
Celkový počet ešených událostí/podn t
Náklady na opravy a údržbu společných prostor v domech (Kč)
Počet klient /domácností kontaktovaných do 1 m síce od detekování dluhu na nájemném
Počet klient /domácností, které si udrželi bydlení (6 m síc od prvního kontaktu)
Počet klient /domácností, které stabilizovali finanční situaci
Počet klient /domácností, které min. po dobu 3 m síc dodržují nastavený finanční plán
Počet klient /domácností, u kterých min. 3 m síce nedošlo k vzr stu/vzniku dluhu na nájemném
Počet p ípad mediace
Počet všestrann akceptovaných jednání
Počet osob se zmapovanými dluhy (celkový počet dluh a v itel , výše a stádium k určitému datu)
Počet osob, kte í umí rodinný rozpočet sestavit a upravovat dle situace, která jej ovliv uje v období
zapojení do projektu
Počet osob, kte í vstoupili do oddlužení schválením oddlužení (nejen k podání návrhu, ale do celého
procesu do schválení)
Počet osob, u kterých dochází k aktivní úhrad dluh (insolvence, srážky ze mzdy, splátkové
kalendá e)
Počet osob, kte í zahájily jednání s v iteli
Počet p ípad včasné intervence pro zamezení vzniku/nár stu dluh
Počet informačních materiál pro CS
Počet mediálních výstup pro ší ení informovanosti
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Zajišt ní podpory aktivního trávení volného času d tí a mládeže v SVL
Počet podpo ených jednorázových akcí
Počet podpo ených účastník jednorázových akcí
Počet podpo ených systematických aktivit
Počet pravidelných účastník podpo ených systematických aktivit
Počet poskytnutých hodin v rámci podpo ených systematických aktivit
Počet kontaktovaných osob
Počet hodin p ímé práce (práce v zájmu klient )
Počet osob, kterým bylo poskytnuto základní poradenství
Počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc v oblasti:
- mezilidských vztah
- rodinných problém
- užívání návykových látek
- školních a vzd lávacích problém
- využití/trávení volného času
Počet osob, kterým byla zprost edkována další podpora
Implementace a ízení nastavené strategie
Počet podaných žádostí o podporu (z externích zdroj )
Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet schválených ZoR
Počet žádostí o zm nu
Rozsah čerpání externích zdroj (Kč)
- počet podpo ených projekt /služeb z rozpočtu m sta
- celková částka alokovaná z rozpočtu m sta na podporu služeb/aktivit
- počet osob cílové skupiny v rámci služeb/aktivit podpo ených z rozpočtu m sta/projekt
z externích zdroj
Počet pr b žných návšt v ve službách/aktivitách (tj. b žná a ádn zapsaná návšt va ve služb )
Počet monitorovacích setkání s pracovníky služby
Počet pr b žných report pracovník p ímé práce
Počet pr b žných zpráv z monitoringu
Počet pr b žných zpráv o pot ebách ohrožených osob (i ve form zápisu ze setkání či v jeho rámci)
Počet opat ení p ijatých v d sledku provedené pr b žné návšt vy,
pr b žného monitoringu a pr b žného zjiš ování pot eb
Analýza pocitu bezpečí
Počet ve ejných setkání
Počet participačních projekt se zapojením ve ejnosti (alespo konzultace v určité fázi)
Počet jednotlivých akcí se zapojením ve ejnosti
Počet účastník akcí se zapojením ve ejnosti
Počet akcí/kurz /školení
Počet účastník ,
Počet hodin vzd lávání
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Vyjád ení odboru pro sociální začle ování (Agentura) Ministerstva pro
místní rozvoj ČR k Tematickému akčnímu plánu obce
verze 5.1
Žadatel o vyjád ení stanoviska (obec): Ralsko
Tematický akční plán (TAP) schválen dne: 15. 4. 2020
Kritérium

Návaznost TAP na p edchozí strategické
plány (jejich účinnost/úsp šnost)

Komentá
Tematický akční plán navazuje na Strategický plán
sociálního začle ování m sta Ralsko 2018 - 2021, který je
vychází ze Strategického plánu sociálního začle ování
m sta Ralsko 2016 – 2018. Konkrétn na prioritu 4.1
Zabezpečit pot ebné služby sociálního charakteru a pro
rodinu, prioritu 4.3 Snížení počtu a míry zadlužených lidí,
prevence zadlužování, prioritu 4.4 Posílit bezpečnost na
území Ralska a prioritu 4.5 P edcházet rizikovému chování
d tí a mládeže a účinn je ešit. Dluhové poradenství
dlouhodob zajiš uje pracovník v sociálních službách m sta
Ralska, systém APK a Domovník -preventist zde již
n kolik let funguje a m l pozitivní vliv na pocit bezpečí
obyvatel a snížení statistik trestné a p estupkové činnosti.
TAP a jeho cíle jsou v souladu se Programem prevence

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

kriminality m sta Ralska na období 2018 – 2022 (a
dále krajskou koncepcí a národní strategií prevence
kriminality). Dále je TAP v souladu se Strategií
sociálního začle ování 2014 – 2020 i se Strategií boje proti
sociálnímu vyloučení 2016 – 2020 (konkrétn se
strategickými cíli 2.1, 2.2, 2.3).

Kvalita procesu strategického plánování

K identifikaci problému a p íčin byli zvoleny rozhovory se
zástupci m sta, zam stnanci m sta, obyvateli sociáln
vyloučených lokalit a zástupc sociálních služeb. Problém a
jeho p íčiny byli také projednávány na dvou pracovních
skupinách k tvorb TAP, kterých se zúčastnili zástupci
m sta z ad politické reprezentace, referentek v oblasti
sociální práce a asistenta prevence kriminality. Data, která
jsou v dokumentu uvedena, pocházejí z ov ených zdroj .

Kvalita zpracování TAP

Dokument je zpracován dle osnovy dané aktualizovanou
metodikou KPSVL. Analytická část dokumentu obsahuje
popis současné situace v lokalit v oblasti bezpečnosti a
prevence kriminality a problémovou analýzu. Návrhová
část obsahuje strategický cíl, specifické cíle a jednotlivá
opat ení. Opat ení mají definované výstupy, zdroje a
realizátora. Poslední část se v nuje implementaci TAP a
vyhodnocování opat ení.

Respektování intervenční logiky
(dodržení principu

Tematický akční plán respektuje intervenční logiku
strategického plánování.
1

„problém-p íčina-návrh ešení“)

V analytické části jsou definovány problémy, ty jsou
zast ešeny klíčovým problémem, jenž je analyzován
pomocí metody stromu problému. Na ty pak reagují
jednotlivé cíle a opat ení uvedené v návrhové části.
Opat ení mají definované výstupy, zdroje a realizátora.

Dopady TAP

Dokument ve svých cílech popisuje žádoucí stav, ke
kterému má realizace jednotlivých opat ení p isp t.
Opat ení mají své indikátory. Jsou navrženy ukazatele
zm ny, kterými lze vyhodnotit očekávanou zm nu.

Zp sobilost TAP pro čerpání dotací
z výzvy k p edkládání žádostí o podporu
v rámci
Operačního
programu
Zam stnanost určené pro podporu
sociálního
začle ování
v sociáln
vyloučených lokalitách

Cíle, jednotlivé kroky a cílové skupiny TAP odpovídají
cíl m, cílovým skupinám a podporovaným opat ením výzv
052 Operačního programu Zam stnanost.

Tematický akční plán m sta Ralsko odpovídá princip m a
metodice KPSVL, byl vytvo en za aktivní účasti
relevantních aktér , navazuje či je v souladu s p íslušnými
strategickými dokumenty lokální i národní úrovn a je
obsahov provázán s p íslušným operačním programem.
Celkový komentá

Odbor pro sociální začle ování (Agentura) Ministerstva
pro místní rozvoj ČR
DOPORUČUJE
Tematický akční plán tematický akční plán pro oblast
prevence kriminality m sta Ralsko pro období 2020 –
2022 k financování v rámci výzvy k p edkládání žádostí
o podporu v rámci Operačního programu Zam stnanost
určené pro podporu sociálního začle ování v sociáln
vyloučených lokalitách.

Vyjád ení za odbor pro sociální začle ování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odd lení
regionálního centra st ed zpracovala:
Dne 27. 4. 2020

Pavla Tuháčková
lokální konzultantka

tuhpav

Digitáln
podepsal tuhpav
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Potvrzení stanoviska editelem odboru pro sociální začle ování (Agentura) Ministerstva pro místní
rozvoj ČR:

Digitálně podepsal

Mgr. David Mgr. David Beňák,
Ph.D.
Beňák, Ph.D. Datum: 2020.04.29

Dne
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editel odboru
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