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ÚVOD
Předkládaný dokument se zabývá problematikou bezpečnosti a souvisejících oblastí
v obci Varnsdorf. Zvolené téma, bylo definováno při setkáních s vedením obce a je odezvou
na aktuální dění i dlouhodobý vývoj situace v území. Dopady TAPu se zaměřují tedy nejenom
na cílovou skupinu ale i na širokou veřejnost žijící v lokalitě.
Tematický akční plán se skládá z analytické, návrhové a implementační části.
Analytická část je zpracovaná formou sekundární analýzy dat a čerpá z již uskutečněných
výzkumů a analýz. V rámci pracovních skupin proběhla také analýza problémů a jejich příčin,
a to v oblasti výskytu sociálně patologických jevů a zadluženosti, která je z poznatků
uskutečněných výzkumů kriminogenním faktorem. Návrhová a implementační část se opírá
o problémy, které byly pojmenované na pracovních skupinách, a obsahuje návrh opatření,
která na ně reagují. Na pracovních skupinách spolupracovali jak zástupci místní samosprávy,
tak i lokální aktéři, kteří již mají zkušenost s realizací podobných aktivit z minulého období.
Nositelem tohoto strategického dokumentu je město Varnsdorf. Odbor pro sociální
začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen Agentura) je odborným
garantem. Součástí dokumentu je i plán pro finanční zajištění předkládaných opatření, který
počítá i s využitím zdrojů z ESF.
Materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím realizace OPZ projektu
„Systémové

zajištění

sociálního

začleňování“,

registrační

číslo

projektu

CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Agentura je od 1. 1. 2020 začleněna pod Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR a zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část je zpracována z kvantitativních dat Bezpečnostní analýzy města Varnsdorf

za rok 2018. Z materiálů a zápisů z Komise bezpečnosti a prevence kriminality za rok 2018,
2019, a zápisů Vyhodnocení činnosti MP za rok 2018 a Střednědobé strategie prevence
kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020. U dalších citovaných kvantitativních údajů
je uveden zdroj přímo v textu.
1.1

Popis situace v území
Město Varnsdorf je správně začleněno do Ústeckého kraje, okresu Děčín. Rozkládá se

na území Euroregionu Nisa, MAS Český sever a mikroregionu Tolštejn. Podle údajů
Ministerstva vnitra mělo město ke dni 1. 1. 2020 celkem 15.066 obyvatel, z toho 7.698 žen
a 12825 osob starších 15 let.
Trh práce a nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných osob ve Šluknovském výběžku patří dlouhodobě k nejvyššímu
v rámci Ústeckého kraje, ale i České republiky. K 31.12020 byla míra nezaměstnanosti
ve Varnsdorfu 4,59 %, což je více než dvojnásobek celorepublikového průměru. Varnsdorf
patří k regionům, které mají vyšší míru nezaměstnanosti současně s ohledem na vyšší počet
osob s neúplným základním vzděláním. Mezi bariéry při hledání práce u dané cílové skupiny
patří malý rozdíl mezi životním minimem a výší příjmu u nabízených pozic, také nutnost
dojíždět za prací, která je pro Šluknovský výběžek typická. Pro cílovou skupinu žijící v obci
jsou charakteristické tzv. fušky, tedy pololegální zaměstnání a sběr a prodej vyřazených věcí
z Německa (výhodnost blízkosti hranic).
Osoby, které jsou ve Varnsdorfu v evidenci Úřadu práce, mají nejčastěji střední
odborné vzdělání nebo základní a praktické vzdělání. V evidenci je také nezanedbatelné
procento osob vyučených s maturitou a bez vzdělání.

Dávky hmotné nouze a státní sociální podpora
Jedním z indikátorů sociálního vyloučení je počet příjemců sociálních dávek
jako např. příspěvků na bydlení, také dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí,
a doplatek na bydlení.
S ohledem na vyhlášení Opatření obecné povahy došlo v roce 2018 k výraznému
poklesu vyplacených dávek u doplatků na bydlení. Vyšší míra zaměstnanosti se projevila i na
snížení vyplácení příspěvků na bydlení a příspěvků na živobytí.
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Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze
Dávky Státní sociální

Dávky Pomoci v hmotné nouzi

podpory

Celkem

Příspěvek na
bydlení

Příspěvek Doplatek
Celkem

Mimořádná

na

na

okamžitá

živobytí

bydlení

pomoc

2016

10.174

10.174

10.247

6.844

3.099

304

2017

9 296

9 296

8 887

6 089

2 608

190

2018

7 977

7 977

6 162

4 288

1 732

142

Zdroj: Úřad práce – Kontaktní pracoviště Varnsdorf
Zadluženost, exekuce
Pro město Varnsdorf je charakteristická vysoká míra zadlužení obyvatel. Podle mapy
exekucí byl v roce 2017 celkový počet vymáhaných exekucí na území města Varnsdorf
11 121. Průměrný počet exekucí na osobu byl 4,8 a celkový podíl osob v exekuci 17,80 %.
Okres Děčín, je na 6 místě v celorepublikovém průměru (Zdroj: www.mapaexekucí.cz).
Nadměrné zadlužení dostává cílovou skupinu osob na okraj společnosti. Lidé musejí žít
z nízkého příjmu a čelí chudobě. Potýkají se s nedostatkem prostředků na zajištění základních
životních potřeb, žijí v předraženém nájemném bydlení, trpí stresem, strachem a často také
jsou vystaveni tlaku ze strany věřitelů. Složitost systému oddlužení, nedostatek právní pomoci
a vysokoprahovost odborného poradenství jim situaci ještě víc komplikuje.
Město Varnsdorf nedisponuje protidluhovou poradnou, lidé jsou odkázáni na nabídku
Oblastní Charity Rumburk, popřípadě službu poradny v Krásné Lípě. Nedostatečná nabídka
služeb dluhového poradenství je tak velkou bariérou i v dalších oblastech života obyvatel vně
i uvnitř SVL obce. Zadluženost je bariérou účasti na legálním trhu práce, a to jak ze strany
zadlužených, tak ze strany potencionálních zaměstnavatelů (administrativní zátěž), ale
i bariérou pro získání důstojného bydlení a plnohodnotného začlenění do společenského
života.
Podle dostupných výzkumů je zadluženost také jedním z kriminogenních faktorů.
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Trestná činnost
V roce 2019 bylo podle www.mapakriminality.cz spácháno ve městě Varnsdorf 372
trestných činů, což je nezanedbatelný pokles oproti roku předcházejícímu (444 trestných činů).
Podle vyjádření Policie ČR se zvyšuje objasněnost trestných činů.

Skladba kriminality
2014

2015

2016

2017

2018

Majetková TČ

318

260

183

219

241

Násilná TČ

47

45

35

39

24

Mravnostní

4

4

3

8

1

Krádeže vloupáním

86

82

52

66

95

Krádeže prosté

188

140

96

120

113

Krádeže mot. Vozidel

14

15

12

13

16

28

14

7

11

15

Krádeže

věcí

z mot.

Vozidel

Zdroj: Rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Policie ČR
Z přehledu skladby kriminality vyplývá, že největší podíl na nápadu trestné činnosti má
dlouhodobě majetková trestná činnost, která v roce 2016 zaznamenala výrazný pokles. V roce
2017 a 2018 má nápad trestné činnosti stoupající tendenci. Výraznější nárůst byl zaznamenán
u krádeží vloupáním.
Dle informací Policie ČR nejsou zaznamenávány z pohledu majetkové kriminality nové
formy vnikání do objektů. Majetková kriminalita je páchána všemi možnými způsoby. Dochází
k násilnému vnikání do objektů, ať už rozbitím dveří, oken, popřípadě jejich vypáčením. Řada
případů je však páchána tzv. bez násilí. I v roce 2019 převážná většina majetkových deliktů,
které byly objasněny, byly páchány osobami z řad recidivistů a toxikomanů (konzumentů
pervitinu nebo marihuany). Toxikomani páchají trestnou činnost nejjednodušším a nejrychleji
proveditelným způsobem. Z tohoto pohledu je zaznamenán ústup kvalifikovaných způsobů
provedení vloupání, jako je rozlomení cylindrické vložky zámků, popřípadě užití speciálních
přípravků k překonání zámků tzv. planžety.
Kromě trestního jednání ve městě dochází i k páchání méně závažné činnosti,
a k přestupkům na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, proti majetku, ale také
na úseku silniční dopravy. V rámci sběru dat byly zajištěny údaje jak z MěÚ Varnsdorf,
tak i z Obvodního oddělení Policie ČR. OOP ČR Varnsdorf, evidovalo za rok 2017 celkem 601
přestupků a rovněž tak v roce 2018 eviduje k 31. 12. celkem 601 přestupků. Nelze přesně
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definovat přestupky, které se páchají ve vyloučených lokalitách Kovářská/Žitavská, protože
taková statistika není k dispozici.

Zneužívání návykových látek
Hlavním rizikem v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality je výskyt užívání drog
včetně jejich výroby a distribuce na území města, včetně sociálně vyloučených lokalit. Pro celé
Šluknovsko je charakteristický vysoký počet uživatelů drog, zejména alkoholu, marihuany
a pervitinu. Poslední dvě látky se dají v regionu sehnat za relativně nízkou cenu (cca 70 Kč
za dávku pervitinu, 100 Kč gram marihuany). Nízká cena těchto látek je častým důvodem proč
jsou obchodovány přes hranice Německa. Navyšuje se meziročně až o 30 % i počet klientů
neziskové organizace WHITE LIGHT I., která ve Varnsdorfu poskytuje služby sociální
prevence pro uživatele drog. Toto číslo však nemusí nutně znamenat nárůst počtu uživatelů
drog v oblasti, k tomu by bylo nutné ho komparovat s dalšími daty, například
z krajské hygienické stanice o počtu epidemiologických chorob v regionu atd. Toto číslo tak
může paradoxně indikovat úspěšnost služeb tzv. harm reduction, a to především ve formě
nárůstu důvěry mezi uživateli drog a poskytovatelem této služby.

Poradenství v oblasti závislostí a adiktologické služby
V roce 2019 město Varnsdorf spolupracovalo s organizací WHITE LIGHT I, která zde
zajišťovala

projekt

„Terénní

program

pro

uživatele

drog

ve

městě

Varnsdorf“.

Dle realizovaného projektu WHITE LIGHT I, za první pololetí roku 2018 poskytli služby 110
stálým klientům, z toho jich bylo 89 uživatelů pervitinu, 2 uživatelé alkoholu a 19 uživatelů THC.
Proběhlo 749 kontaktů a v 519 případech bylo vyměněno terénními pracovnicemi 14 173 kusů
stříkaček. Během monitoringu města posbíraly pracovnice v ulicích 83 odhozených stříkaček
a odvezly je k odborné likvidaci. Všichni uživatelé jsou informováni o bezpečném užívání
a o možnostech pomoci.
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Terénní program

16000
14000
Počet výměn – výkonů ve
výměnném programu5)

12000
10000

Počet vydaných injekčních
jehel/setů

8000
6000
4000

Počet nalezených injekčních
setů

2000
0

Rok 2018 Rok 2019
Zdroj: WHITE LIGHT I
Terénní program je hodnocen jako přínosný nejen pro cílovou skupinu, ale i pro město.
Organizace spolupracuje nejen s dalšími sociálními službami v regionu, ale i s oddělením
OSPOD ve Varnsdorfu, což umožňuje relativně včas zachytit experimentování mladistvých
s drogami a vhodně intervenovat. Z výše uvedených statistických dat vyplývá, že terénní
program ve Varnsdorfu má stále své opodstatnění.
Ve městě Varnsdorf je od 19. 1. 2018 aktivní „Poradna pro závislosti – Drug Out“, jejímž
cílem je pomocí odborného sociálního poradenství a edukačních aktivit zlepšit fyzickou a
psychickou soběstačnost cílové skupiny. Dále jim pak v co největší možné míře umožnit
zapojení do běžného života bez užívání návykových látek. Služba je určena osobám ve věku
nad 15 let ohrožených závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách zejména
uživatelům

nelegálních

návykových

látek

(THC,

pervitin,

opioidy).

Zaměřuje

se

také na uživatele alkoholu, na osoby s problémem patologického hráčství, na osoby blízké
(zejména rodiče) uživatelů návykových látek a osoby ohrožené závislostním chováním.
V roce 2018 v rámci poskytování odborného poradenství byla poskytnuta aktivita 173
osobám a uskutečněno 423 kontaktů. Individuální spolupráce byla zahájena s 18 klienty.
Pomoc využilo i 14 rodičů a partnerů osob. V roce 2018 uskutečnila poradna 2 vzdělávací
akce, kterých se zúčastnilo 40 osob z města Varnsdorf.
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Subjektivní pocit bezpečí
Z analýzy policejních statistik a ze závěrů plnění Plánu prevence kriminality města
Varnsdorfu vyplývá (Střednědobá strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období
2016 – 2020), že ve městě se neobjevují odlišnosti ve vnímání pocitu bezpečí oproti zbytku
republiky. Dá se tedy usuzovat, že ve Varnsdorfu platí obecné příčiny, ovlivňující pocit bezpečí.
Na ten působí celá řada faktorů, které lze zjednodušeně rozdělit do čtyř skupin: individuální
charakteristiky, sociální prostředí, fyzické prostředí a vnější faktory (média, legislativa státu
apod.). Samotný pocit bezpečí je ovlivněn komplexem faktorů, přičemž jejich důležitost a váha
se u každého jedince může lišit. Mezi ovlivňující faktory se řadí dlouhodobý i aktuální zdravotní
stav, individuální názory a postoje, délka pobytu v místě bydliště a znalost místního prostředí.
Upozorňuje se i na důležitost funkce lokální komunity a sociální soudržnost.
Strach mohou umocňovat místa, která jsou nepřehledná, zanedbaná, opuštěná
a nedostatečně osvětlená. Zejména jsou rizikově vnímaná místa jako parky, nádraží, okolí
nočních podniků, heren, opuštěná místa a obecně neosvětlené prostory. Mezi riziková místa
ve Varnsdorfu lze zařadit SVL Kovářská, Pražská a další nově vznikající mikro-SVL, jako jsou
Čsl. Letců, Kozlova, Poštovní a Mladoboleslavská. Mezi nejvýznamnější stresory sociálního
prostředí patří přítomnost jednotlivců či skupin obyvatel vnímaných jako rizikové,
ať už oprávněně, či na základě vybudovaných stereotypů. Lidé mají tendenci pociťovat obavy
z „odlišného“. Za rizikové tak mohou považovat osoby nebo skupiny osob, které se nějakým
způsobem odlišují (např. barvou pleti, vzhledem, životním stylem). Mikro-SVL vznikají migrací
osob ze SVL, a to zejména z ul. Kovářská, kde koncem roku 2019 bylo hlášeno pouze 342
osob.
Mezi nejobávanějšími místy ve městě zůstávají i v roce 2019, stejně jako
v předcházejících letech, okolí ul. SVL na ul. Kovářská, okolí hotelu Sport na ul. Žitavská, okolí
bývalého hotelu Panoráma (opuštěný – vybydlený hotel), v parku u dopravního hřiště (zde se
schází mládež, která experimentuje s drogami), zákoutí u sportovní haly na ul. Západní, (zde
se také schází mládež), Skateparku, dále v parku na ul. Národní. Ve městě se však nachází
více zákoutí a neosvětlených míst, které se stávají oblíbeným místem pro setkávání nejen pro
mládež. Na tato místa se zaměřuje svou hlídkovou činnost jak Policie ČR, tak i Městská policie
Varnsdorf, která využívá také pozice asistentů prevence kriminality.
V současnosti lze za klíčové aktéry z hlediska opatření v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality považovat samotné Město Varnsdorf, respektive sociální odbor
a partnery, kteří se intenzivně podílejí na realizaci platného SPSZ v této oblasti.
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V oblasti bezpečnosti a prevence kriminality poskytuje město Varnsdorf sociální službu
terénní programy, především terénní sociální práci a provázané poradenské činnosti ve městě
Varnsdorf, včetně sociálně vyloučených lokalit.
Město Varnsdorf realizuje projekt „Asistenti prevence kriminality“, díky němuž hlídky
APK kontrolují od 7.00 do 22.00 hodin prostory nejen ve SVL Kovářská, ale jsou směřovány
i do dalších SVL a mikro-SVL, kde dohlíží zejména na dodržování veřejného pořádku a jejich
přítomnost zde působí také preventivně. Z projektu MVČR Domovník – preventista je v této
funkci zaměstnáno 6 osob, které pracují v městských bytových domech ve Varnsdorfu,
a to na sociální ubytovně která se nachází na ul. T. G. Masaryka, dále v domě s pečovatelskou
službou na ul. Lesní a ul. Nemocniční, ve SVL ul. Kovářská – Žitavská, a ve dvou panelových
domech na ul. Křižíkova. Domovníci – preventisté upozorňují na dodržování domovního řádu,
odpovídají za pořádek a údržbu v bytových domech, snaží se předcházet sousedským
sporům, upozorňují na porušování veřejného pořádku a předávají obyvatelům informace od
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ a hlavně bytové správy.

Sociální práce ve městě
Podle zaznamenaných statistických dat z MěÚ Varnsdorf z roku 2018, kurátorům
pro mládež přibyli klienti ve věkové kategorii do 15 let, především přibylo dětí, proti kterým bylo
zahájeno přestupkové řízení. Na pracovních skupinách při tvorbě TAP, které byly zaměřeny
na hledání problémů a příčin v oblasti bezpečnosti při tvorbě TAP zazněly zejména problémy
s neorganizovanou mládeží v ulicích města. Jde o projevy vandalismu páchaného mládeží
v ulicích města, zneužívání drog, nezájem mládeže o volnočasové aktivity, které nabízí DDM
a NZDM. Podle sociálních pracovníků MěÚ Varnsdorf je nutné zaměřit prevenci právě na tuto
skupinu. Rovněž stojí za povšimnutí, že kurátoři začali evidovat více dívek mladších 15-ti let,
které mají výchovné problémy. Problémy se vyskytují především v rovině experimentů
s měkkými drogami. Za úbytkem klientů z věkové kategorie 15–18 let stojí především dosažení
plnoletosti.
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Celkový počet výchovných problémů v roce 2018

13
35
84
celkem
z toho děti do 15 let

22

z toho z toho dívek
z toho mladistvých (15-18 let)

49

z toho z toho dívek

Zdroj: MěÚ Varnsdorf
Kurátor pro dospělé ve spolupráci s dalšími subjekty poskytuje sociální práci osobám
ohroženým sociálním vyloučením. Z aktuálních údajů ÚP je zřejmé, že počet klientů roste.

Počet klientů kurátora pro dospělé
počet propuštěných v roce
Celkem evidovaných
z výkonu trestu

ze školských zařízení

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

221

251

286

31

49

50

6

10

3

Zdroj: MěÚ Varnsdorf

1.2

Identifikování příčin problémů v oblasti Bezpečnosti na základě analýzy tzv.
metodou stromů
Pro

definování

problému

byla

použita

metoda

„stromování“,

která

vychází

z uplatňovaného přístupu logického rámce, jehož cílem je detailní a přehledné znázornění
problémů a příčin, které vedou k nežádoucím jevům v lokalitě. Hlavním smyslem je pojmenovat
tzv. jádrový problém, který vystihuje nežádoucí situaci. Tento problém se pak rozvětvuje a je
dále doplňován o jasně definované příčiny a podpříčiny, které jej způsobují. Graficky je to
zaznamenáváno do přehledné mapy – stromu problémů a příčin. Strom nám jasně ukazuje,
co je problém a jaké příčiny ho způsobují – z pohledu místních aktérů.
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První strom byl vypracován v oblasti Bezpečnosti, kde je problémem kumulace výskytu
sociálně patologických jevů v obci. S tím souvisí i oblast Dluhů, která je tak široká a ve městě
Varnsdorf tak závažná, že si v průběhu jednání na pracovních skupinách vyžádala
samostatnou pozornost – byl samostatně vypracován strom problémů a příčin v oblasti dluhů.
Již z pojmenovaných příčin problémů ve stromu Bezpečnost je patrné, že zadlužení cílové
skupiny je jednou z příčin patologických jevů v obci.
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách mají často omezené možnosti uplatnění
na trhu práce, což v důsledku vede k trvale nižším příjmům a ke snížení jejich životní úrovně.
Ve snaze zajistit alespoň základní životní potřeby zvyšují své zadlužení prostřednictvím lehce
dostupných půjček, které mají ale vysoké úroky.
Kvůli ztížené životní situaci žijí v permanentním stresu, jsou dlouhodobě frustrováni,
mohou se dopouštět majetkové trestné činnosti. Stresu mohou čelit zneužíváním návykových
látek a v kombinace těchto faktorů může způsobit, že se stanou oběťmi nebo pachateli
trestných činů. Na základě pojmenovaných problémů byly navrženy strategické intervence
v podobě opatření.
Na definici problémů a příčin se podíleli zástupci těchto organizací:
Město Varnsdorf
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Varnsdorf
Centrum sociálních služeb Modrý kámen p.o.
Městská policie Varnsdorf
Policie České republiky
Poradna pro závislosti, Drug Out klub, z.s.
White Light I, z.ú.
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oblast:
Jádrový
problém:

Bezpečnost a sociálně patologické jevy
Kumulace sociálně patologických jevů v obci
1.1.1
Levné 1.1.1.1
a dostupné drogy oblast
1.1
Vysoký
Snadný
podíl
osob, 1.1.2
životní
styl
– útěk
kteří zneužívají
od problémů
drogy
1.1.3 Následování
životního
stylu
komunity
1.2.1
Vandalismus jako
projev
sebevyjádření
mladých

Pohraniční

1.1.2.1 Nedostatečné
kompetence
CS
pro zvládání obtížných
situací
1.1.3.1 Zneužívání drog
zvyšuje
sebevědomí
člověka v komunitě
1.2.1.1 Důsledek nudy a
demotivace mládeže
1.2.1.2
Nefunguje 1.2.1.2.1
Narušená
represe rodičů
autorita rodičů

1.2.2.1.1
1.2.2.1 Nezájem rodičů Nedostatečné
o rozvoj dětí
rodičovské
1.2.2 mládež tráví
kompetence
čas
v
ulicích
města
1.2.2.2 Vícečetné rodiny 1.2.2.2.1 Malá
bydlí v malých bytech, nabídka větších
děti tráví čas venku
bytů ve městě

1. Překážky
na
straně
cílové
skupiny
1.2
Projevy
vandalismu
mládeže

1.2.3.1
Nabízené
aktivity (DDM, NZDM)
1.2.3
Nezájem
nejsou pro mladé lidi
mládeže
atraktivní
o
volnočasové
aktivity

1.2.3.2 Špatné
v rodině
1.3
Projevy
vandalismu
v
bytech
vlastněných

vzory

1.2.3.1.1
Nedostatečné
technicko materiální
zabezpečení
NZDM
1.2.3.1.2
Nedostatečné
personální
kapacity NZDM
pro zajištění
aktivit různých
věkových skupin
CS
1.2.3.2.1
Neaktivní životní
styl rodičů

1.3.1 CS nemá
vztah k majetku - 1.3.1.2 CS má odlišné 1.3.1.2.1 Jiná
životní styl "tady hodnoty než majorita
kultura a tradice
a teď"
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městem a jeho
1.3.2.1.1 Snaha
1.3.2 CS nemá
okolí
1.3.2.1 Časté stěhování vyhnout se
vztah
k
bytu
rodin z CS
problémům
a okolí
s dluhy
1.4.1 Vyšší podíl
1.4.1.1
Rodinné
osob po výkonu
a
vztahové
vazby
trestu
odnětí
v lokalitě
svobody ve městě
1.4.2.1.1
1.4.2
Nedůvěra 1.4.2.1
Špatná
Negativní
majority k CS
předchozí zkušenost
medializace CS
1.4.3
Lidé
nevnímají
1.4.3.1
Práce
přítomnost
bezpečnostních složek
bezpečnostních
ve městě není "vidět"
1.4 Vyšší podíl složek ve městě
osob
z CS
ve
městě 1.4.4
Volně 1.4.4.1 Ve městě není
snižuje
pocit pobíhající
psi útulek pro opuštěná
bezpečí
v
sociálně zvířata
vyloučených
lokalitách ohrožují 1.4.4.2 Nedostatečná
péče majitelů o psy
bezpečnost

1.4.5
Výskyt
sociálně
vyloučených
lokalit ve městě

1.4.3.1.1 APK
nejsou v ulicích,
tam, kde je lidé
potřebují

1.4.5.1 Stěhování osob
z CS do obce za 1.4.5.1.1
relativně
levným
a Reklama
pronajímatelů
dostupným bydlením
bytů na levné
bydlení

1.5.1
Odliv
1.5 Velký podíl
vzdělaných
lidí 1.5.1.1
Neatraktivní 1.5.1.1.1 Nízká
osob s nízkým
za hranice nebo pracovní nabídky
cena práce
vzděláním
do jiných krajů
2.1.1
Hornatá
2.1
Obtížná
oblast,
dopravní
nejseverněji
dostupnost
položený region
obce
v ČR
V
obci 2.2.1
Dostupná
2. Překážky 2.2
na
lokální existuje "lichva" nabídka
úrovni
2.3.1
Ordinace
2.3 V obci je nepřijímají nové
nedostatečně
pacienty
zabezpečená
zdravotní péče 2.3.2 Nefunguje
nemocnice

2.2.1.1
Nedostatečné
vymezení
obce
proti lichvě
2.3.1.1
Nedostatek
lékařů v lokalitě
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2.4
Špatné 2.4.1
Negativní
jméno města
medializace
2.5.1
Nízké
2.5
Příliv ohodnocení práce
cizinců za prací využívají pracovní
agentury
3.1
Chybějící
personální
kapacity na obci
oblasti
3. Překážky v
bezpečnosti (při
na
systémové zabezpečení
pořádku v obci)
úrovni
3.2 Slabá
právní ochrana
CS

3.1.1 Snižování
3.1.1.1
Nízký
pocit
policistů vyvolává
bezpečí ve vyloučených
obavy
lokalitách
o bezpečnost

3.2.1 Nedůvěra
CS vůči institucím
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Zadluženost

oblast:
Jádrový
problém:

Vysoký počet zadlužených osob v SVL

1.1
Rezignace
na řešení
dluhového
problému

1.2 Nízká
finanční
gramotnost
obyvatel

1. Překážky
na straně
1.3 CS
cílové
neplánuje
supiny
hospodaření
s penězi

1.1.1.1.1
Neschopnost
splácet
vedoucí
k exekucí

1.1.1.1.1.1
Dluhy v
exekuci se
nemravně
navýší, nemá
smysl je
splácet

1.2.1.1 CS
nemá
dovednost
nevýhodnost
půjčky

1.2.1.1.1
Podmínky
půjček jsou
složité

1.2.1.1.1.1 CS
postrádá
čtenářskou
gramotnost

1.2.1.2
nemožnost
získat půjčku
od banky

1.2.1.2.1 CS
má pro svou
zadluženost
záznam
v registrech

1.1.1.1 CS
podléhá
1.1.1 Hodně
životnímu
půjček/exekuc
stylu - "Dnes
í/ v rodině
jsou zadlužení
všichni"

1.2.1
Nevýhodné
půjčování si
peněz

1.3.1 CS
nesestavuje
měsíční
rozpočet

1.3.1.1 CS
podléhá
impulzivnímu
nakupování

1.4.1
Nezaměstnanost

1.4.1.1 Nízká
kvalifikace

1.4.2 Chudý
region

1.4.2.1 Málo
pozic
vhodných pro
CS

1.4 Chudoba
rodin

1.3.1.1.1 CS
žije
přítomností orientuje se
na krátkodobé
životní
strategie
1.4.1.1.1
Nezájem dětí
v rodině o
vzdělání

1.3.1.1.1.1 CS
si nevytváří
finanční
rezervy

1.4.1.1.1.1
Špatné vzorce
v rodině

1.4.2.1.1
Nízké finanční
ohodnocení
práce v
regionu
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2.1.1
2.1 Chybějící Nedostupná
dluhová
poradna
poradna
pro CS
v místě
(daleko,
drahá)

2.1.1.1
Chybějící
odborné
personální
kapacity
v místě

2.1.1.1.1
Nezájem
odborníků
pracovat
v této
problematice

2.1.1.1.1.1
Nízké finanční
ohodnocení
práce
v regionu
i v tomto
oboru

2.3.1.1.1.1
Hrozba ztráty
bydlení vede
CS k zadlužování
nevýhodnými
půjčkami,
u lichváře

2.2.1.1
Nedůvěra
vedení města
vůči NNO

2.2.1 Špatně
2.2 Chybějící nastavení
NNO ve
systému
městě
podpory NNO 2.2.1.2 Složitá
v městě
dopravní
dostupnost
2. Překážky
na lokální
úrovni

2.3 Vysoké
náklady
spojené
s bydlením

3.1
Nastavení
podmínek
pro
vstup
do oddlužení
3. Překážky
CS
na
nedosáhne
systémové
na oddlužení
úrovni

2.3.1 Velký
podíl lidí
bydlících
v standardním
bydlení

2.3.1.1
Nedostatek
levných
obecných bytů

2.3.1.1.1
(Prohlubující
se)
zadlužování
spojené
s bydlením

2.3.2
Nadprůměrně
vysoké zálohy
na energie
a podnájmy
soukromníků

2.3.2.1
Strach
pronajímatelů
z dluhů
za pronájem

2.3.2.1.1
Nedůvěra
pronajímatelů
k obyvatelům
v SVL

3.1.1
Demotivační
systém
oddlužení

3.1.1.1 Lidé
nejsou
motivováni
ke
splácení
dluhů

3.1.1.1.1
Nevýhodnost
legálního
zaměstnání
pro
předlužené

3.2.1.1
3.2 Snadná 3.2.1 Snadné Četnost
dostupnost
podmínky
reklamy
půjček
pro půjčky
na dostupné
půjčky

17

3.2.2 Množství
společností,
které na tom
vydělávají
3.3
Nastavení
vymáhacího
procesu

2

3.3.1.1
3.3.1 Nárůst Exekuce
se
dluhu na jeho stává pro CS
několikanánesplatitelný
sobek
(nemotivační
k úhradě)

3.3.1.1.1 CS
rezignuje
na
splácení
exekucí

NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část obsahuje priority a opatření, které vychází ze stromu problémů a příčin,

aby bylo možné naplnit zadaný cíl v dílčích oblastech. K naplnění jednotlivých opatření se
přihlásili místní partneři, kteří se již podílejí na naplňování opatření SPSZ a chtějí dál
pokračovat a rozvíjet realizované aktivity. Vytyčeny byly cíle v oblasti bezpečnosti, drog
a dluhového poradenství.
2.1

Stanovení priorit a cílů, přehled dostupných kroků a opatření

Tematická oblast

Sociálně patologické jevy - drogy

Obecný cíl
D 1.1 Do 30.06 2022
dojde
k
zajištění
podmínek pro snížení
negativních
dopadů
užívání drog

Očekávaná změna

Opatření

Termín

Cílová skupina

Snížení
zdravotních
a
sociálních
rizik
pro komunitu a cílovou Uživatelé drog,
skupinu
obyvatelé obce

D 1.1.1 Do 30.06.2022
bude 12 osob řešit
problémy
plynoucí
z látkové či nelátkové
závislosti prostřednictvím
adiktologické poradny
do 30.6.2022

Garant

Indikátor
výsledku

rodinní

Náklady/
zdroj

příslušníci,

Alokace

4 600 000 Kč

NNO

12 osob

OPZ
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D 1.1.2 Do 30.06 2022
bude
řešit
uplatnění
na trhu práce 12 osob
formou
kariérového
poradenství pro osoby
závislé na návykových
látkách
do 30.6.2022
D 1.1.3 Do 30.06.2022
získá
informace
o negativních dopadech
užívání drog 45 osob
do 30.6.2022

NNO

12 osob

OPZ

NNO

45 osob
5 seminářů OPZ
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Tematická oblast

Dluhy

Obecný cíl
DL 1.1 - Do roku 2022
bude 40 osob přistupovat
aktivně k řešení svých
dluhů a získá kompetence
v oblasti hospodaření
s financemi

Očekávaná změna

Opatření

Termín

Cílová skupina

Osoby zadlužené či ohrožené dluhy
řeší zadluženost a znají svá práva Osoby
zadlužené
a povinnosti v oblasti dluhů
či ohrožené dluhy
Garant

DL 1.1.1 Do 30.06.2022
bude 10 osob řešit své
dluhy
prostřednictvím do 30.06.
insolvenčního návrhu
2022
NNO

Indikátor
výsledku

Náklady/
zdroj
Alokace

10
insolvenčních
návrhů

OPZ

DL 1.1.2 Do roku 2022
bude řešit své dluhy
pomocí
dluhového do 30.06.
poradenství 60 osob
2022
NNO

60 osob

DL 1.1.3 Do roku 2021
začnou
pracovat
v protidluhové poradně 2
odborní
pracovníci
s
protidluhovou do 30.07.
specializací
2020
NNO

2
odborní
pracovníci
OPZ

DL 1.1.3 Do roku 2022
proběhne
v
obci
protidluhová kampaň
Do r. 2022

NNO,
obec

protidluhová
kampaň

OPZ,
zdroje
obce

DL 1.1.4 Do roku 2022
vznikne
na
základě
zkušeností
dluhové
poradny Koncepce práce
s dluhy v obci
do r. 2022

NNO,
Obec

Koncepce
práce s dluhy

OPZ,
zdroje
obce

5 000 000,- Kč
OPZ
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Tematická oblast

Bezpečnost

Obecný cíl
B 1.1 Do roku 2022 dojde
k udržování veřejného
pořádku
a
posilování
sociálního smíru

Očekávaná změna

Opatření

Termín

Cílová skupina

V lokalitě je udržován veřejný pořádek a je
posilován sociální smír napříč všemi Obyvatelé
sociálními skupinami
majorita

B 1.1.1 Do roku 2022 bude
docíleno
zlepšení
monitoringu bezpečnostní
situace a řešení sociálně
patologických
jevů
prostřednictvím
činnosti
asistentů do
prevence kriminality.
30.06.2022
B 1.1.2 Do roku 2022 bude
zajištěn nástroj k řešení
případného
napětí mezi
obyvateli
v domech vlastněných
či částečně vlastněných
městem a k dodržování do
pořádku v těchto domech 30.06.2022

Garant

Indikátor
výsledku

město
Varnsdorf

4 APK MV,
2
APK
6 APK v obci OPZ

SVL,

Náklady/
zdroj
Alokace

6 260 000,Kč

město
Varnsdorf

5 domovníků
- preventistů OPZ

B 1.1.3 Do roku 2022
proběhne 2x průzkum do
pocitu bezpečí v obci
30.06.2022

město
Varnsdorf

2
zprávy
z průzkumu
pocitu
bezpečí
OPZ

B 1.1.4 Do roku 2022
proběhnou
za
účasti
lokálních
partnerů
2 setkání s obyvateli města
Varnsdorfu, na kterém
budou projednána aktuální
témata
s
vazbou
na bezpečnost ve městě
do r. 2022

město
Varnsdorf

2 setkání

jiné
zdroje
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B 1.1.5 Do roku 2021 bude
nastavena
jednotná
strategie
komunikace
u místních aktérů v oblasti
bezpečnosti a prevence
kriminality.
do r. 2022

město
Varnsdorf

strategie
komunikace

B 1.1.6 Do roku 2022
zajistí město Varnsdorf 6
mediálních
výstupů
obsahujících
pozitivní
prezentaci
CS
jako
nástroje
demytizace
sociálně
vyloučených
a zmírňování napětí mezi
minoritou a majoritou
do r. 2022

město
Varnsdorf

6 mediálních jiné
výstupů
zdroje

B 1.1.7 Do roku 2022 se
uskuteční
6
setkání
pracovní
skupiny
k
problematice
boje
s kriminalitou a sociálnímu
napětí.
do r. 2022

město
Varnsdorf,
spolupracující
organizace

6
setkání
pracovní
jiné
skupiny
zdroje

jiné
zdroje
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Analýza rizik

2.2

Táto kapitola pojednává o možných překážkách, která mohou nastat v průběhu realizace
jednotlivých opatření. V tabulce jsou pojmenovaná rizika a kroky, která vedou k eliminaci těchto
rizik.
Analýza rizik
Název rizika

Pravděpodobnost

Závažnost

Vyhodnocení

Prevence

Nezájem CS řešit
své problémy v
oblasti drog
a dluhů

střední

vysoká

průběžně

Motivace CS.
Zaměření
na potřeby CS
a spolupráce všech
relevantních institucí

Nedostatečná
komunikace s CS

nízká

střední

průběžně

Práci s CS budou
zajišťovat zkušení
pracovníci

Nevhodně
zvolený styl
komunikace s CS

nízká

střední

průběžně

Práci s CS budou
zajišťovat zkušení
pracovníci

střední

průběžně

Zjištění zájmu před
realizací aktivit,
komunikace s CS
o jejích potřebách

vysoká

Před začátkem
realizace,
dále průběžně
dle potřeby

Dobrá příprava
a propagace výběru
uchazečů, zapojení
do výběru
spolupracující org.

průběžně

Včasné vyčlenění
personálních
kapacit, vzdělávání
a podpora formou
konzultací
s Agenturou/ŘO

Nevhodně
zvolené klíčové
aktivity pro CS

Nenalezení
vhodných
pracovníků
pro výkon AP
K a domovníků

Nedostatečná
kapacita žadatele
při přípravě
a administraci
projektu

nízká

střední

nízká

střední
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Nedostatek
pracovníků
pro práci na
realizaci opatření

Nezájem
veřejnosti
o setkání
a aktivity

Změna
politického
vedení obce

Neochota
veřejnosti zapojit
se do šetření
pocitu bezpečí
v obci

střední

střední

střední

nízká

střední

vysoká

střední

vysoká

Před začátkem
realizace,
dále průběžně
dle potřeby

Spolupráce s ÚP
a medializace,
přizpůsobení
kvalifikačních
předpokladů
podmínkám
v území, motivace
od zaměstnavatele

průběžně

Dobrá příprava
a propagace aktivit
projektu, dostatečná
medializace

průběžně

Úzká spolupráce se
strategickými
partnery v obci
a koordinace
spolupráce

průběžně

Důsledná příprava
procesu před
začátkem,
medializace
a motivace
veřejnosti
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Implementační fáze Tematického akčního pánu stojí na jasně popsaných kompetencích

jednotlivých aktérů, kteří jsou zodpovědní za realizaci opatření.
3.1

Role Odboru pro sociální začleňování (Agentury)
Role Agentury je v tomto TAP odborná. Agentura bude poskytovat projektové

poradenství připravovaných projektů, v případě potřeby bude provádět analýzy a výzkumy, je
odborným garantem strategických dokumentů a akčních plánů v oblasti sociálního
začleňování, kterými obec disponuje. Agentura zajišťuje v obci odborné pracovníky, a to tzv.
lokálního konzultanta.
V lokalitě působí lokální konzultant, který bude spolupracovat s manažerem prevence
kriminality a bude mezičlánek mezi obcí a Agenturou. Lokální konzultant je metodickým
průvodcem a projektovým poradcem. Obec pro zpracování TAP využívá podporu, tj.
metodickou podporu v plánování, implementaci a zajištění prostředků na realizace opatření a
aktivit, zejména ze strukturálních fondů, kterou poskytuje Agentura. Dále Agentura zajišťuje
pro jednotlivé oblasti regionální experty, kteří poskytují obci poradenství v dílčích oblastech.
3.2

Role obce a organizací
Město Varnsdorf aktivně spolupracuje při naplňování opatření uvedených v TAP

Bezpečnost. Prostředníkem mezi Agenturou a obcí je manažer prevence kriminality a klíčovým
odborem pro naplňování TAP je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Manažer prevence
kriminality úzce spolupracuje s lokálním konzultantem Agentury a spolupracuje i s dalšími
aktéry lokálního partnerství.
Obec má při realizaci TAP Bezpečnost především tyto kompetence: poskytuje materiální
a organizační zajištění pro jednání skupiny Bezpečnost, nebo dalších skupin, které budou
vytvořené v rámci realizace TAP, spolupracuje a poskytuje výstupy z realizovaných projektů
při výzkumech, evaluacích a poskytuje lokálnímu partnerství pravidelný monitoring naplňování
opatření. Komunikuje s veřejností o dopadech a výstupech realizovaných opatření a jednotlivé
odbory poskytují součinnost při spolupráci.
3.3

Vyhodnocování TAP a monitoring aktivit
Průběžné plnění jednotlivých opatření bude diskutováno na pravidelných setkáních

s vedením města a zástupci lokálních partnerů a Agentury. Na setkáních budou prezentovány
kroky podniknuté pro naplnění opatření a průběžné výsledky. TAP bude vyhodnocen jednou
za rok, z hodnocení vznikne průběžná zpráva o plnění, která bude zveřejněna do 3. měsíce
následujícího roku. Na procesu vyhodnocení se budou podílet zástupci města, realizátoři
aktivit, lokální konzultant Agentury, popřípadě výzkumníci a experti Agentury.
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Monitorování průběhu opatření a jejich průběžných výsledků či dopadů bude probíhat
v ročním intervalu, přičemž v době zahájení implementace TAP bude zajištěn a zaznamenán
počáteční stav evaluačních ukazatelů (indikátorů). Za průběžné sledování plnění jednotlivých
indikátorů bude odpovídat garant (realizátor) opatření, který bude výsledky zjištění reportovat
lokálnímu konzultantovi. Lokální konzultant ke konci implementačního cyklu zaznamenaná
data předá evaluačnímu týmu Agentury k vyhodnocení dopadů TAP.
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FINANCOVÁNÍ TAP

Celkový rozpočet TAP a jeho čerpání z výzvy č. 52 Operačního programu Zaměstnanost.
Oblast

Dluhy

Drogy

Bezpečnos
t

OPZ
za TAP
Varnsdorf
CELKEM

Opatřen
Operační Prioritní
Alokace
Specifický cíl OP
í
program
osa
DL 1 - Do roku 2022
DL1.1 5 000 000,OPZ
2. Sociální
2.1.1 Zvýšit
bude 40 osob
DL1.2
Kč
začleňován uplatnitelnost osob
přistupovat aktivně
DL1.3
í a boj
ohrožených sociálním
k řešení svých dluhů
s
vyloučením nebo
a získá kompetence
chudobou sociálně vyloučených
v oblasti hospodaření
ve společnosti
s financemi
a na trhu práce
společnosti a na trhu
práce
D1 Do 1/2 roku 2022
D1.1
4 600 000,OPZ
2. Sociální
dojde k zajištění
D1.2
Kč
začleňován
podmínek pro snížení
D1.3
í a boj
negativních dopadů
s chudobou
užívání drog
Obecný cíl

B1 Do roku 2022
dojde k udržování
veřejného pořádku
a posilování
sociálního smíru

B1.1
B1.2
B1.3

6 260 000,Kč

OPZ

2. Sociální
začleňován
í a boj
s chudobou

15 860 000,- Kč
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5

SEZNAM ZKRATEK

Agentura

Odbor pro sociální začleňování

CS

Cílová skupina

KPSVL

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

NNO

Nestátní neziskové organizace

OPZ

Operační program Zaměstnanost

SPSZ

Strategický plán sociálního začleňování

SVL

Sociálně vyloučená lokalita

TAP

Tematický akční plán

ESF

Evropský sociální fond

MAS

Místní akční skupina

MěÚ

Městský úřad

DDM

Dům dětí a mládeže

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ÚP

Úřad práce

OOP ČR

Obvodní oddělení policie České republiky

SRN

Spolková republika Německo

APK

Asistent prevence kriminality

MP

Městská policie

MVČR

Ministerstvo vnitra České republiky
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POUŽITÉ ZDROJE

1.

Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020

2.

Bezpečnostní analýza města Varnsdorf za rok 2018, 2017, 2016.

3.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu terénní program White Light I ve Varnsdorfu v
roce 2018.

4.

Vyhodnocení činnosti MP za rok 2018

5.

Zápisy Komise bezpečnosti a prevence kriminality za rok 2018,2019.

6.

Výroční zpráva činnosti Drug Out klub, za rok 2018.

7.

Střednědobá strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020
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Vyjádření odboru pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
k Tematickému akčnímu plánu města Varnsdorf

Žadatel o vyjádření stanoviska: Město Varnsdorf

Tematický akční plán (TAP)1 schválen dne:

Kritérium

26. 3. 2020

Komentář

Navržená opatření TAP navazují na Strategický
plán sociálního začleňování a jeho zkušenosti se
zavedenými opatřeními v předchozím období.
SPSZ ve městě Varnsdorf byl schválen v březnu
roku 2017 a obsahuje opatření, která reagují
na potřeby obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
V rámci těchto opatření byly ve městě Varnsdorf
realizovány projekty OPZ, zaměřené na podporu
Návaznost TAP na předchozí zaměstnanosti, podporu terénní práce a problémů
strategické
plány s bydlením a zavedena adiktologická poradna.
(jejich účinnost/úspěšnost)
V roce 2019 se uskutečnilo několik pracovních
setkání
s lokálními
partnery
a
došlo
k vyhodnocení opatření SPSZ. Byla pojmenována
opatření, která jsou funkční a smysluplná a která
měla pozitivní dopad na lokalitu, opatření,
na kterých se bude ještě pracovat a opatření,
která ve městě zcela chybí, ale doteď nebyla
předmětem zájmu.
Do jednání se zapojili všichni relevantní aktéři,
a to jak vedení města či odbory městského úřadu,
tak i organizace, které ve městě působí.
Soulad TAP se strategickými
dokumenty kraje a ČR v oblasti
sociálního
začleňování
se souvisejícími dílčími politikami,
strategiemi a plány

1

TAP je v souladu se Strategií sociálního
začleňování 2014 – 2020, se Strategií boje
proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020 (v oblasti
bezpečnosti, dluhů) i Strategií romské integrace
2015- 2020 (v oblasti zaměstnanosti).

Viz příloha č. 4 Metodiky Vzdálené dílčí podpory a podpory dílčí intervence 1.0.
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TAP navazuje na Strategický plán sociálního
začleňování města Varnsdorf 2017-2020.

Kvalita
procesu
plánování

TAP byl projednán na pracovních skupinách,
kterých se zúčastnilo vedení města a odbory
městského úřadu (sociálních věcí, ekonomický,
prevence kriminality), spolupracující organizace
z řad protidrogových služeb, terénní pracovníci,
Úřad práce. Všichni relevantní aktéři měli možnost
se k problémům v lokalitě vyjádřit, lokální partneři
strategického se
aktivně
zapojovali
a
spolupracovali
na vytváření TAP. Město vytvářelo podmínky
ke spolupráci.
Problémy lokality jsou zaznamenané v TAP
ve stromu problémů a příčin, tak jak byly
zachyceny na pracovních skupinách a vyjadřují
aktuální situaci v lokalitě. Na ně navazují
navržená opatření.
TAP obsahuje analytickou část, která vychází
z dostupných a již uskutečněných analýz,
návrhovou a implementační část.

Kvalita zpracování TAP

Součástí TAP je finanční plán čerpání prostředků
z ESF.
V TAP jsou popsány odpovědnosti jednotlivých
aktérů a způsob hodnocení naplnění cílů.

Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

Dopady TAP

Souvislost problémů a příčin je vyjádřena
metodou Stromu problému a příčin. Ten je
rozdělen do dvou oblastí. Jeden strom vyjadřuje
problematiku bezpečnosti a druhý strom popisuje
problematiku dluhů v lokalitě.
Návrhová část obsahuje cíle, jejichž plnění má
vést ke zlepšení situace v lokalitě, opatření
a jasně dané indikátory, podle kterých se dá
vyhodnotit naplnění opatření.
Součástí každého opatření je popis dopadu
na relevantní cílovou skupinu.
Je navržená strategie vyhodnocení plnění TAP
spolu s danými indikátory.

Způsobilost TAP pro čerpání dotací Opatření TAP počítá s čerpáním finančních
v rámci výzvy OPZ 52
prostředků z EU z již vyhlášené OPZ výzvy.
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Cíle a aktivity TAP jsou v souladu s cíli
a podporovanými aktivity operačních programů
OPZ.
Tematický akční plán pro oblast bezpečnost
a sociálně patologické jevy ve městě Varnsdorf
2020-2022 je v souladu s vyjmenovanými
strategickými dokumenty a reaguje na aktuální
potřeby lokality. Popsané aktivity pozitivně ovlivní
život cílové skupiny osob v SVL a zvýší kvalitu
jejich života.

Celkový komentář

Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
DOPORUČUJE
Tematický akční plán pro oblast bezpečnost
a sociálně patologické jevy ve městě Varnsdorf
2020-2022
k financování v rámci výzvy OPZ 052.

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura), Oddělení regionálního centra západ
zpracoval/a:

Dne 27. 3. 2020

Příjmení, jméno: Mgr. Dana Stolínová
Funkce: Lokální konzultant
Podpis:

stodan

Digitálně podepsal
stodan
Datum: 2020.04.01
11:28:13 +02'00'

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro
místní rozvoj ČR:

Dne 27. 3. 2020

podepsal
Mgr. David Digitálně
Mgr. David Beňák,
Ph.D.
Beňák,
Datum: 2020.04.01
PhDr. David Beňák, Ph. D., DiS. Ph.D.
13:45:12 +02'00'

Ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
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