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Část A – Úvod 

Komunitní plán města Bílina na období 2016 – 2018 je druhým dokumentem, který určuje 

směr rozvoje sociálních a s nimi souvisejících služeb a programů ve městě. První komunitní 

plán města vznikl na období 2008 až 2010. 

Tento dokument je výsledkem práce jednotlivých pracovních skupin a dalších partnerů, kteří 

se podíleli na jeho tvorbě. Pracovní skupiny byly vytvořeny pro oblast péče o děti, mládež 

a rodinu; dlouhodobě nezaměstnané; seniory a zdravotně handicapované; drogově závislé. 

Cílem bylo vytvořit takový plán, který by pomohl zlepšit život v Bílině. I když byl sestaven, 

aby reflektoval reálné cíle a opatření, je nutné zdůraznit, že je vytvářen v živoucím prostředí, 

tedy neustále se vyvíjí a bude vyvíjet podle aktuálních potřeb. 

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření 

tohoto dokumentu aktivně podíleli. 

1. Komunitní plánování – obecné informace 

Co to je komunitní plánování? 

Komunitní plánování je přístup, který říká co a zároveň proces, který říká jak pracovat 

s komunitou v daném místě při řešení jejích potřeb. 

Je založeno na intenzivní spolupráci širokého spektra lidí, kteří žijí v dané komunitě 

a na území, pro které se plánuje.  Jedná se o zapojení zadavatelů (obec, kraj atd.), 

poskytovatelů (NNO atd.) a samotných uživatelů služeb.  Velká síla je v zainteresování lidí, 

kteří mají zájem přemýšlet, pracovat, plánovat a poté i plán naplňovat. Obec nemá ze zákona 

povinnost komunitně plánovat, ale je to nanejvýš vhodné, pokud chce (město, poskytovatel 

a veřejnost) mít ve městě zajištěno poskytování takových služeb, které jsou opravdu potřeba. 

Mnoho věcí se samozřejmě neovlivní, jsou dané a v řešení, ale prostřednictvím komunitního 

plánování je možnost zjistit nové potřeby a reagovat na ně s pomocí dostupných zdrojů. 

Včasným plánováním přiměřených programů, projektů a sociálních služeb, propojováním 

spolupráce zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, může město 

prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu 

práce a ze společnosti, rozvíjet sociální služby dle místních potřeb a posilovat kapacity 

sociální ekonomiky. 

Podstata komunitního plánování spočívá především v procesu, kterým se uskutečňuje, v síle 

lidí, kteří proces realizují, v jejich komunikaci a pozitivním myšlení. Vše je pak umocněno 

profesionálními dovednostmi z oblasti projektového řízení, managementu a marketingu. 
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Co je podstatou komunitního plánování? 

 zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají 

 je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb 

 jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení 

 zásadní význam má poznání zájmu veřejnosti, všech zastoupených stran – tedy 

zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, jejich vzájemné propojení 

a spolupráce 

Co je výsledkem komunitního plánování? 

Zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, 

reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou 

efektivně využívány. 

Kdo se účastní procesu komunitního plánování? 

Komunitní plánování se uskutečňuje ve třech rovinách: 

 zadavatelé – politická rovina 

 poskytovatelé – odborná rovina 

 uživatelé – uživatelská rovina 

Představíme-li si situaci jako stejnoramenný trojúhelník, tak na jedné straně jsou místní 

samosprávy a obce, mikroregiony či svazky obcí, které jsou nositeli veřejných prostředků, 

jimiž financují sociální služby v rozsahu řádově milionů korun ročně, spolu s úřady práce, 

které do regionu přinášejí prostředky prostřednictvím Aktivní politiky zaměstnanosti. 

Všechny tyto subjekty jsou souhrnně nazýváni 

zadavatelé. 

Na druhém rameni jsou subjekty, které 

vykonávají určitou službu pro cílové skupiny, 

které jsou znevýhodněné na trhu práce. Jsou to 

především neziskové organizace, organizace 

zřizované institucemi či soukromými subjekty, 

které souhrnně vystupují pod názvem 

poskytovatelé. Mezi netypické poskytovatele 

bychom mohli zahrnout i zaměstnavatele, kteří 

vytvářejí nové pracovní příležitosti i pro sociálně znevýhodněné osoby na trhu práce.  

Na třetím rameni figurují uživatelé jako koneční příjemci pomoci, služby či podpory, tedy 

skupiny znevýhodněné na trhu práce. 
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Jaký má komunitní plánování pro obec přínos? 

 zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele – poskytovatele – 

zadavatele) 

 podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě 

a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje 

 zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku 

 zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti 

 zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové 

služby, které jsou potřebné 

Jak se odlišuje komunitní plán od jiného plánu? 

Právě tím, že je realizován v procesu komunikace a spolupráce, širokého spektra lidí žijících 

v dané komunitě, území, pro které se plánuje. Lidé zapojeni do plánování jsou různých profesí 

a postavení ve společnosti. Jejich snahou je zapojit do procesu politiky, úředníky, 

poskytovatele služeb, uživatele, úřady práce a zaměstnavatele. Tedy vytvořit plán v tvořivém 

živoucím prostředí, které umožní vnést do plánu potřeby a názory komunity. Na ně pak 

reagovat nabídkou sociálních a komunitních služeb, a to vše dobře propojit. Plán tedy není 

vytvářen „od stolu“, ale v práci s širokou komunitou. 
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2. Zpracovatelský tým 

Manažerský tým – Lenka Acs Holakovská, Lenka Hosnedlová, Markéta Kalivodová, 

Štefan Lukáč, Štěpán Türb 

Pracovní skupina pro oblast péče o děti, mládež a rodinu – Štěpán Türb, 

Lenka Hosnedlová, Petr Mati, Krista Sýkorová, Iveta Vaiglová 

Pracovní skupina pro oblast péče o dlouhodobě nezaměstnané – Štefan Lukáč, 

Martina Bečvářová, Lenka Hosnedlová, Miloš Hrubý, Soňa Strýčková, Štěpán Türb, 

Iva Zábojníková 

Pracovní skupina pro oblast péče o seniory a zdravotně handicapované – 

Markéta Kalivodová, Lenka Hosnedlová, Lenka Machaloušová, Naděžda Maurerová, 

Hana Nováková, Marie Zámostná 

Pracovní skupina pro oblast péče o drogově závislé – Lenka Acs Holakovská, 

Lenka Hosnedlová, Radka Marková, Alena Procházková, Iva Zábojníková 
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Část B – Informace potřebné k plánování 

1. Z čeho jsme při tvorbě KP čerpali 

Zvolená metodologie komunitního plánování se opírala především o dlouholeté zkušenosti 

a názory odborníků, kteří usedli do jednotlivých pracovních skupin, a kteří znají přání 

a potřeby cílových skupin. Zároveň byly použity také kvalitativní techniky (analýza 

sekundárních dat) a kvantitativní techniky (dotazníkové šetření), které byly získány 

z následujících materiálů: 

 Sociodemografická analýza 

 Dotazníkové šetření pro veřejnost 

 SWOT analýzy všech oblastí  

Anonymní dotazníkové šetření pro občany města Bílina probíhalo v termínu od 17.07.2012 

do 27.07.2012. Jeho prostřednictvím chtělo město zjistit spokojenost občanů se sociálními 

a komunitními službami.  

Distribuci dotazníků do bílinských domácností zajistila Česká pošta, a.s. a celková návratnost 

činila 1,6 %, tj. 110 odevzdaných dotazníků. Nejvíce respondentů (tj. 45) bylo ve věku 

71 a více let a 21 respondentů bylo ve věkové skupině 61 až 70 let. Obecně lze zaznamenat 

větší zájem o vyplnění dotazníků od lidí důchodového věku než od mladší generace. Podle 

bydliště bylo nejvíce respondentů z Teplického Předměstí a to 69 a 19 respondentů pocházelo 

z Pražského Předměstí.  

Dotazníky byly vyhodnoceny podle dílčích oblastí vždy tak, aby sloužily jako podklad 

pro jednání jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování. Názory a potřeby občanů 

se v mnohém shodovaly s náměty, se kterými přišli jednotliví odborníci daných problematik 

v pracovních skupinách. Avšak přinesly i několik zajímavých postřehů. Občané města 

si nejvíce žádají zvýšení bezpečnosti, více pracovních příležitostí, bezbariérovost, pořádek 

ve městě a zároveň i více výletů pro seniory a třeba i turistický kroužek. 

Všechny připomínky a návrhy, na kterých se členové pracovních skupin shodli, a jejich 

uskutečnění je reálné, byly zahrnuty do cílů a opatření komunitního plánu. 
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2. Základní demografické údaje 

Bílina leží v severozápadních Čechách, ve východní části Chomutovsko-teplické pánve. 

Město je dodnes v mnoha ohledech poznamenáno tím, že se oblast severních Čech, v níž leží, 

významně podílela a podílí na celkovém objemu výroby průmyslu paliv a energetiky v České 

republice (ze 45 %), vytěží se zde 75 % hnědého uhlí, z čehož 91 % připadá na povrchový 

způsob dobývání. Samotná elektrárna Ledvice, postavená v roce 1965 nedaleko Bíliny, 

vytváří 3 % celostátní výroby elektrické energie. Tyto okolnosti vedly od počátku šedesátých 

let dvacátého století k růstu emisí kysličníku siřičitého a ke špatné ekologické situaci 

v regionu vůbec. 

Některé statistické údaje o pracovním trhu a nezaměstnanosti z let 2012 a 2013 má Úřad práce 

v Teplicích zpracované pouze za okres Teplice. Z tohoto důvodu jsou statistiky za okres 

uvedeny ve všech tabulkách kvůli dostatečné míře porovnatelnosti mezi jednotlivými 

statistikami.  

Počet obyvatel a skladba obyvatelstva 

Bílina je z hlediska počtu obyvatel 13. největším městem Ústeckého kraje. K 31.12.2015 žije 

v Bílině 17 112 obyvatel. Většina lidí žije na sídlištích U Nového nádraží, Za Chlumem, 

Pražské předměstí I a II a pracuje v okolních dolech, elektrárně a dalších závodech. 

Složení obyvatelstva k 31.12.2015 

 Okres Teplice Bílina 

Celkový počet obyvatel 128 734 17 112 

Z toho muži 64 200 9 347 

Z toho ženy 64 534 7 765 

Průměrný věk obyvatel 41,5 40,5 

Zdroj: ČSÚ 

Skladba obyvatelstva podle věku k 31.12.2015 

Věková 

hranice 

Okres Teplice Bílina  

Počet 

obyvatel 
Podíl v % 

Počet 

obyvatel 
Podíl v % 

0 – 14 let 20 007 15,5 2 550 14,9 

15 – 64 let 85 911 66,7 11 880 69,4 

65 a více let 22 816 17,7 2 682 15,7 

 Zdroj: ČSÚ 
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Vzdělanostní struktura obyvatel 

Struktura obyvatel dle nejvyššího ukončeného stupně vzdělání je v Ústeckém kraji 

dlouhodobě na nižší úrovni v celorepublikovém srovnání. V porovnání s ostatními městy 

okresu Teplice má město Bílina nižší počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 

Z výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (tato statistika se sleduje pouze v tomto 

průzkumu) zároveň vyplývá, že je v Bílině velké množství obyvatel, kteří mají pouze základní 

vzdělání, dokonce více než obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou. Na území 

obce s rozšířenou působností je situace ještě méně příznivá než v samotné Bílině. 

Struktura obyvatel dle nejvyššího ukončeného stupně vzdělání 

Obec 
Bez 

vzdělání 
Základní 

Střední vč. 

vyučení (bez 

maturity) 

Úplné 

střední (s 

maturitou) 

Nástavbové 

studium 
VOŠ  VŠ 

Krupka 
Abs. 92 2 565 4 024 2 486 225 96 629 

% 0,7 19,5 30,6 18,9 1,7 0,7 4,8 

Duchcov 
Abs. 63 1 894 2 680 1 392 149 42 348 

% 0,7 22,3 31,6 16,4 1,8 0,5 4,1 

Teplice 
Abs. 235 8 225 13 385 11 502 1 262 640 4 294 

% 0,5 16,6 27,0 23,2 2,5 1,3 8,7 

Bílina 
Abs. 140 3 352 4 749 2 597 215 85 567 

% 0,9 21,8 30,8 16,9 1,4 0,6 3,7 

ORP Bílina 
Abs. 170 4 498 6 449 3 339 267 111 675 

% 0,8 22,2 31,8 16,5 1,3 0,5 3,3 

okres Teplice 
Abs. 814 23 746 37 466 25 372 2 548 1 106 7 660 

% 0,8 22,2 35,1 23,8 2,4 1,0 7,2 

Zdroj: ČSÚ 

Pracovní trh a nezaměstnanost 

V Bílině působí přibližně 2 500 podnikatelských subjektů. Podstatnou část tvoří živnostníci, 

kteří realizují svou podnikatelskou aktivitu převážně v sektoru obchodu a služeb, průmyslu 

a stavebnictví. V přepočtu na 1 000 obyvatel se jedná o jeden z nejnižších počtů v porovnání 

s ostatními městy v Ústeckém kraji.  

Situace na trhu práce v Bílině je dlouhodobě nepříznivá. Trh práce je charakteristický velmi 

nízkým počtem volných pracovních míst a nízkou úrovní vzdělání uchazečů o zaměstnání. 

Tyto faktory jsou hlavním důsledkem vysoké a dlouhodobé nezaměstnanosti.  
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Úřad práce v Teplicích ani Český statistický úřad nemá k dispozici za roky 2012 a 2013 údaje 

o struktuře uchazečů o zaměstnání podle věku a podle vzdělání za obec Bílina. Z tohoto 

důvodu uvádíme data v okrese Teplice, které má Úřad práce k dispozici. Kvůli 

porovnatelnosti jednotlivých statistických údajů uvádíme data za okres Teplice i v ostatních 

tabulkách. 

Počet uchazečů o zaměstnání a registrovaná míra nezaměstnanosti 

v okrese Teplice a v Bílině v letech 2006 - 2015 

Stav k datu 

Okres Teplice Bílina 

Počet uchazečů 

o zaměstnání - 

dosažitelní 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

Počet uchazečů 

o zaměstnání - 

dosažitelní 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

31.12.2006 9 195 15,7 1 319 15,6 

31.12.2007 6 959 11,7 1 023 12,1 

31.12.2008 6 249 10,6 895 10,5 

31.12.2009 8 586 13,8 1 218 14,3 

31.12.2010 8 851 14,0 1 179 14,0 

31.12.2011 8 154 12,3 1 094 13,0 

31.12.2012 8 614 13,0 1 312 14,7 

31.12.2013 8 856 10,2 * 1 296 11,5 * 

31.12.2014 7 750 9,0 * 1 055 9,1 * 

31.12.2015 6 337 7,4 * 857 7,3 * 

Zdroj: ČSÚ 

* MPSV počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR 

s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahradil 

míru registrované nezaměstnanosti. 
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Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku v okrese Teplice a v Bílině 

Věk 

Okres Teplice k 31.12.2013 Okres Teplice k 31.12.2014 Bílina k 31.12.2014 

Počet 

uchazečů 
Podíl v % 

Počet 

uchazečů 
Podíl v % 

Počet 

uchazečů 
Podíl v % 

do 19 let 477 5,2 332 4,1 45 4,0 

20 - 24 let 1 238 13,5 929 11,5 125 11,2 

25 - 29 let 1 035 11,3 875 10,8 116 10,4 

30 - 34 let 1 029 11,2 934 11,5 139 12,4 

35 - 39 let 1 163 12,7 1 028 12,7 139 12,4 

40 - 44 let 1 023 11,2 990 12,2 126 11,2 

45 - 49 let 991 10,8 885 10,9 120 10,7 

50 - 54 let 900 9,8 875 10,8 123 11,0 

55 - 59 let 1 000 10,9 907 11,2 142 12,7 

60 - 64 let 297 3,2 349 4,3 45 4,0 

nad 65 let 8 0,1 10 0,1 1 0,1 

Celkem 9 161 100 8 114 100 1 121 100 

Zdroj: Úřad práce v Teplicích  

Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání v okrese Teplice a v Bílině 

Vzdělání 

Okres Teplice k 31.12.2013 Okres Teplice k 31.12.2014 Bílina k 31.12.2014 

Počet 

uchazečů 
Podíl v % 

Počet 

uchazečů 
Podíl v % 

Počet 

uchazečů 
Podíl v % 

Základní 4 101 44,8 3 708 45,7 656 58,5 

Vyučení 3 281 35,8 2 855 35,2 345 30,8 

Středoškolské 1 556 17,0 1 352 16,7 108 9,6 

Vysokoškolské 223 2,4 199 2,4 12 1,1 

Celkem 9 161 100 8 114 100 1 121 100 

Zdroj: Úřad práce v Teplicích 
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Statistické údaje oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Sociálně právní ochranu dětí v Bílině a na území obce s rozšířenou působností vykonává 

7 pracovníků oddělení sociálně právní ochrany. 

Vybrané statistické údaje kurátorů pro děti a mládež – porovnání 2013 - 2015 

Počet 

evidovaných 

klientů 

Rok Celkem 
z toho 

děti do 15 let z toho dívek mladistvých z toho dívek 

2013 228 113 27 115 36 

2014 171 101 25 70 22 

2015 169 93 24 76 26 

 

2013 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 26 14 2 12 1 

Přestupky 18 x x 18 3 

Výchovné problémy 165 97 25 68 25 

 

2014 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 24 13 0 11 1 

Přestupky 18 x x 18 2 

Výchovné problémy 135 90 25 45 20 

  

2015 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 9 4 0 5 0 

Přestupky 30 x x 30 7 

Výchovné problémy 141 88 24 53 20 

Zdroj: Odbor sociální věcí a zdravotnictví v Bílině 

Sociální pracovníci a kurátoři, kteří vykonávají sociálně právní ochranu dětí, využívají 

v rámci své činnosti mnoho forem spolupráce s dětmi, mladistvými a jejich rodiči, případně 

se zákonnými zástupci. Tím se snaží snižovat páchanou trestnou činnost, přestupkové jednání 

a další protispolečenské činnosti.  
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Statistické údaje obvodního oddělení Policie ČR Bílina a Městské policie Bílina 

V níže uvedené tabulce jsou znázorněny údaje trestné činnosti, které eviduje Policie ČR 

v rámci obvodního oddělení v Bílině za roky 2013 - 2015. Z těchto údajů vyplývá, že 

se trestná činnost v roce 2015 snížila o 27 % oproti roku 2013. Celkový nápad trestné činnosti 

se v roce 2014 i 2015 snížil dokonce pod stav roku 2012, kdy se evidovalo celkem 

666 trestných činů. 

Statistické údaje nápadu trestné činnosti OO Policie ČR Bílina za roky 2013 - 2015 

Trestná činnost 2013 2014 2015 

Násilné činy 53 47 58 

Mravnostní činy 2 8 4 

Krádeže vloupáním 160 123 69 

Krádeže prosté 267 210 197 

Hospodářské činy  63 69 63 

Majetkové činy celkem 463 359 290 

Obecná kriminalita celkem 582 471 422 

Celková kriminalita       751 622 544 

 Zdroj: Policie ČR 

 

Statistika a analýza přestupků spáchaných v Bílině za rok 2015 a řešených 

Městskou policií Bílina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled přestupků v závislosti na oblasti výskytu – statistika Městské 

policie Bílina za rok 2015  

oblast 
výskyt v % 

2012 

výskyt v % 

2013 

výskyt v % 

2014 

výskyt v % 

2015 

Panelové sídliště + sídl. SHD + 

Srbsko  
30 28 33 21 

Centrum + SUNN + nádr. ČD a okolí 31 39 40 38 

Za Chlumem + Litoměřická + 

Čapkova 
14 19 15 21 

Pražské předměstí 1 + 2 5 5 6 12 

Ostatní lokality města a smluvní obce 20 9 7 8 



14 

 

Přehled přestupků v závislosti na kategorii – statistika Městské policie 

Bílina za rok 2015 

kategorie veřejný pořádek a ostatní výskyt v % pořadí 

doprava 62,2 1 

veřejný pořádek (znečištění veř. prostranství včetně psích 

exkrementů, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, odpady atd.) 
17,7 2 

obecně závazné vyhlášky a nařízení 15,6 3 

majetek   1,1 5 

alkoholismus a toxikomanie   2,4 4 

životní prostředí   0,5 7 

občanské soužití   0,5 6 

Zdroj: Městská policie Bílina 

Z informací uvedených v tabulkách jednoznačně vyplývá, že dlouhodobě nejproblematičtější 

lokalitou z hlediska páchání přestupků na úseku veřejného pořádku, alkoholismu 

a toxikomanie, porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, v souvislosti 

s přestupky proti majetku, narušováním občanského soužití a poškozování životního 

prostředí, je souhrnně měřená oblast v okolí centra města, tedy samotné centrum města, 

Sídliště U Nového nádraží, nádraží ČD a okolí. V této souhrnné lokalitě byl ve srovnání 

s rokem 2014 zjištěn pokles o 2 %. Snížení lze přičíst zvýšenému dohledu na veřejný pořádek 

ze strany strážníků a asistentů prevence kriminality. Lokalita nádraží ČD, která je zahrnuta 

do této oblasti, je specifická zejména tím, že nádražní hala slouží, kromě své původní funkce, 

rovněž jako průchod do ulice Důlní. Je takto denně využívána jak lidmi, kteří pracují 

na dolech, tak osobami, které bydlí v lokalitě za nádražím v tzv. „Bytovém domě“ (dříve 

azylovém). Budova nádraží rovněž obecně přitahuje různé závadové osoby a to zejména 

ve večerních a nočních hodinách.   

Spolu se Sídlištěm Za Chlumem se na druhé místo z hlediska páchání přestupků dle 

uvedeného výčtu zařadilo Panelové sídliště + sídliště SHD + Srbsko. Tato lokalita je 

z hlediska subjektivního pocitu bezpečí občany Bíliny označována jako nejrizikovější. 

Ve srovnání s rokem 2014 zde došlo k výraznému poklesu počtu přestupků, a to o 12 %. Celý 

rok 2015 v lokalitě intenzivně působili asistenti prevence kriminality (projekt MVČR) 

a od poloviny roku ještě dohledová služba – terénní pracovníci prevence kriminality (projekt 

ÚP). Dalším z významných faktorů poklesu je dle našeho názoru skutečnost, že v této lokalitě 

v uplynulém roce došlo k poměrně významné migraci zde bydlících osob z nízko příjmových 

a sociálně slabých skupin obyvatelstva do Sídliště Za Chlumem. Na Sídlišti Za Chlumem 

se proto situace v souvislosti s pácháním přestupků oproti roku 2014 zhoršila. Ve srovnání 

s rokem 2014 jde o 6% nárůst přestupků.  

Tradičně nejlépe v souvislosti s pácháním přestupků jsou na tom v rámci Bíliny jednoznačně 

obě části Pražského předměstí. Tomu odpovídá i subjektivní pocit bezpečí občanů, který je 
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zde dlouhodobě vnímán jako nejlepší v rámci celé Bíliny. Meziroční navýšení počtu 

přestupků o 6 % je způsobeno zvýšeným dohledem strážníků v ul. Pražská, kdy po zhoršení 

dopravní situace v této ulici, která je příjezdovou komunikací do města od Loun potažmo 

od Prahy, probíhaly časté kontroly povolení k průjezdu nákladních vozidel nad 6 t a také 

měření rychlosti, která je pro nákladní vozidla snížena na 30 km/h. 

Ostatní okrajové oblasti města byly pro potřeby statistiky sloučeny a spolu s nimi uvádíme 

podíl výskytu přestupků řešených strážníky Městské policie Bílina na území obcí, se kterými 

má MP Bílina uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Zde je přestupková činnost velmi nízká. 

 

Sociální služby poskytované ve městě Bílina 

V Bílině funguje pečovatelská služba, která poskytuje péči zdravotně postiženým a seniorům 

formou terénní služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Domy s pečovatelskou službou se nacházejí v Havířské ulici. Hlavním 

cílem služby je podpora samostatnosti uživatelů, tzn. v maximální možné míře se snaží 

o zachování soběstačnosti při běžných sebeobslužných úkonech. Pečovatelská služba pomáhá 

klientům s osobní hygienou, úklidem či praním a žehlením prádla. Pečovatelky také klientům 

nakupují, donesou oběd nebo pomáhají při zajištění stravy. Jsou k dispozici i v případě, kdy 

klient potřebuje doprovod k lékaři či na různé úřady. 

Pečovatelskou službu v Bílině mohou využít klienti v rámci standardní pracovní doby, tj. 

od sedmé hodiny ranní do půl čtvrté odpoledne. Od 1. dubna 2016 se pracovní doba rozšířila 

i o poskytování vybraných služeb v odpoledních hodinách a o víkendu. Služby v rámci 

rozšířené pracovní doby mohou klienti ve všedních dnech využít i mezi půl čtvrtou a šestou 

hodinou odpolední a o víkendu od sedmi hodin ráno do šesti hodin odpoledne. V této 

rozšířené pracovní době provádí pečovatelky pouze úkony nezbytné pro život, jako je 

zajištění stravy a osobní hygieny. 

Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou v Bílině organizací Člověk v tísni, o.p.s. 

poskytovány sociální služby a fakultativní činnosti. Jedná se o Terénní sociální práce 

vč. dluhového a pracovního poradenství, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vč. různých 

fakultativních činností (např. kariérní a pracovní poradenství, motivační a podpůrné aktivity) 

a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – jejichž součástí jsou rovněž různé 

fakultativní činnosti – nízkoprahová předškolní příprava, klub pro rodiče s dětmi a podpora 

žáků se sociálním znevýhodněním v 1. ročníku ZŠ.  

Most k naději zajišťuje ve městě Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice 

a Louny. Tento program je určen pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostí. Dále je 

pro osoby v krizi k dispozici Linka duševní tísně, také vedená organizací Most k naději. 

Zajištěním sociálně právní ochrany dětí, sociálních služeb, terénních prací, protidrogové 

politiky, pomoci v hmotné nouzi se zabývá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

při Městském úřadu v Bílině. 
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Část C – Rozvoj služeb či péče pro jednotlivé pracovní 

skupiny 

1. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 

Přehled členů 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt 

Štěpán Türb   

Lenka Hosnedlová Městský úřad Bílina 
417 810 862 

hosnedlova@bilina.cz 

Petr Mati Člověk v tísni 
777 787 372 

petr.mati@clovekvtisni.cz 

Krista Sýkorová DDM Bílina 
602 152 631 

krista.sykorova@ddmbilina.cz 

Iveta Vaiglová ZŠ praktická, Bílina 
725 240 360 

iveta.vaiglova@seznam.cz 

 

 

 

mailto:hosnedlova@bilina.cz
mailto:petr.mati@clovekvtisni.cz
mailto:krista.sykorova@ddmbilina.cz
mailto:iveta.vaiglova@seznam.cz
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Vize 

 maximální reflexe potřeb široké vrstvy dětí, mladé populace a jejich rodin 

 zajištění smysluplného trávení volného času rodinami s dětmi 

 snižování patologických jevů a potlačení kriminality na území města Bíliny 

 předcházení negativním vlivům ve společnosti 

 zlepšování soužití mezi obyvateli města Bíliny 

 preventivní působení v oblasti výchovy dětí a mládeže  

 podporování zdravého životního stylu dětí a mládeže 

 vytváření kvalitního životního prostředí pro rodiny s dětmi 

 vytváření z hlediska bezpečnosti příznivých podmínek pro život ve městě  
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SWOT analýza 

Silné stránky 

 široká nabídka volnočasových aktivit 

(zájmové kroužky, sportovní kluby) 

 existence nízkoprahového centra 

pro děti a mládež 

 pracovní, finanční a sociálně – 

právní poradenství 

 existence terénní sociální práce 

 individuální přístupy ke klientovi 

 existence Domu dětí a mládeže 

v Bílině a Základní umělecké školy 

v Bílině 

 podpora města Bílina 

 aktivní přístup organizací 

a spolupráce mezi nimi 

 mimoškolní aktivity základních 

a mateřských škol 

 volnočasové preventivně – výchovné 

aktivity preventisty Městské policie 

Bílina a Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví MÚ Bílina 

 informovanost občanů 

prostřednictvím Bílinského 

zpravodaje 

Příležitosti 

 zavedení učňovských oborů v Bílině 

 zhodnocení služeb v rámci 

Integrovaného centra prevence 

v Bílině 

 reakce institucí na aktuální potřeby 

občanů 

 efektivní provázanost a zasíťování 

služeb pro občany 

 využití vnitřních i vnějších finančních 

zdrojů, využívání evropských fondů 

 zefektivnění spolupráce mezi 

subjekty 

Slabé stránky 

 nezájem dětí i dospělých o nabízené 

a poskytované služby 

 vysoké procento sociálně slabých 

rodin 

 nedostatek finančních prostředků 

na zajištění služeb 

 nízká motivace rodin ke spolupráci 

s institucemi 

 absence navazujícího vzdělávacího 

programu po ukončení základního 

vzdělání 

 vysoká kriminalita 

 struktura obyvatel – nízká 

vzdělanost 

 nedostatek odborných pracovníků 

a profesionálů v sociálních službách 

Ohrožení 

 nedostatek finančních prostředků 

na zajištění služeb  

 nárůst patologických jevů, 

kriminality 

 nedostatek prostor pro zajišťování 

služeb 

 snižování motivace občanů ke změně 

 narůstající nezájem občanů 

o nabízené služby 

 



19 

 

Cíle a opatření 

Název cíle: 1.1 Snížení výskytu sociálně – patologických jevů 

Popis a zdůvodnění cíle: Zajištění a rozvoj kvalitních sociálních a preventivních služeb 

pro děti a mládež může zabránit sociální exkluzi a zlepšit 

kvalitu života v problémových lokalitách města Bíliny.  

Tam, kde již nestačí preventivní služby, musejí být dostupné 

vhodné služby, které pomohou k řešení problému a zlepšení 

životní situace dětí a jejich rodin.  

Opatření, která vedou  

k naplnění cíle: 

1.1.1 Prevence kriminality a šikany 

1.1.2 Zajištění služeb poskytovaných Integrovaným centrem 

prevence 

1.1.3 Prevence kriminality a rozšiřování právního 

povědomí městskou a státní policií 

1.1.4 Rozšiřování volnočasových aktivit pro děti ze strany 

OSVaZ MÚ v Bílině – OSPOD 

 

Název opatření: 1.1.1 Prevence kriminality a šikany 

Popis opatření: Zajímavé možnosti trávení volného času působí jako prevence 

rizikového chování a vzniku nežádoucích jevů. Dětem, mládeži 

i jejich rodinám tak musejí být aktivně nabízeny smysluplné 

volnočasové aktivity či přednášky. To zajišťuje především 

DDM Bílina, společnost Člověk v tísni, Městská policie Bílina, 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Bílina (OSVaZ), ale i 

základní školy. Předcházet šikaně není jednoduché, je tak třeba 

zvýšit informovanost mezi dětmi a mládeží a ukázat způsoby 

řešení situace, kdy je dítě šikanováno. Ke zvýšení 

informovanosti pomohou přednášky OSVaZ. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Eliminace zahálčivého způsobu života dětí a s tím související 

snížení výskytu sociálně – patologických jevů mezi dětskou 

populací. Smysluplnou aktivitou jsou u dětí posilovány 

socializační procesy a rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti, 

např. v oblasti vzdělání, podpory zdravého sebevědomí, 

osvojování společenských principů a pozitivních mezilidských 

vztahů.    

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 300 000 Kč 
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finančních nákladů: 

Předpokládané zdroje 

financování: 

MVČR, město Bílina, Člověk v tísni, o.p.s., Dům dětí 

a mládeže. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Všechny subjekty poskytující své služby dětské klientele 

na úrovni vzdělávání, volnočasových aktivit a taktéž ve smyslu 

represe: Dům dětí a mládeže v Bílině, Městská policie Bílina, 

Policie ČR Bílina, Člověk v tísni o.p.s., Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví MÚ v Bílině, bílinské základní školy.   

Předpokládané výstupy: Cca 1 500 dětí ze základních škol v Bílině. 

 

Název opatření: 1.1.2 Zajištění služeb poskytovaných Integrovaným centrem 

prevence 

Popis opatření: Zajistit komplexní služby Integrovaného centra prevence 

v Bílině tak, aby tyto služby svým charakterem odpovídaly 

potřebám klientů a svým rozsahem pokrývaly co největší 

procento klientů. Služby musí splňovat současné standardy 

kvality, tedy z hlediska procedurálního, provozního 

a personálního zajištění musí být na požadované úrovni.  

Půjde o tyto služby: 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež včetně 

fakultativních činností (kariérní a pracovní poradenství, 

motivační a podpůrné aktivity pro mládež) 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

- Terénní sociální práce včetně fakultativních činností 

(dluhové a pracovní poradenství) 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Integrované centrum prevence v Bílině bude představovat 

centralizovanou nabídku služeb zacílených na děti a jejich 

rodiny. Výběrem vhodných služeb a jejich využíváním 

ze strany klientů by mělo dojít k eliminaci sociálně – 

patologických jevů v dané lokalitě, ke snížení kriminality 

mládeže a formou poradenství k posilování právního, 

normativního a etického povědomí dané komunity. Kromě výše 

uvedeného budou služby saturovat potřeby dětí, které jim jejich 

rodiny nejsou schopny v dostatečné míře zajistit. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
2016 – 2018 

Charakter opatření: Neinvestiční. 
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Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
4 500 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 

Fondy EU, státní rozpočet ČR, Ústecký kraj, rozpočet města 

Bíliny.  

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Dlouhodobě nezaměstnaní. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Člověk v tísni o.p.s. 

Předpokládané výstupy: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 8 000 kontaktů 

za rok;  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 

70 uživatelů za rok; Terénní sociální práce – 2 400 kontaktů za 

rok. 

 

Název opatření: 1.1.3 Prevence kriminality a rozšiřování právního povědomí 

městskou a státní policií 

Popis opatření: Děti jsou zábavnou a nenucenou formou seznamovány 

s právními principy naší společnosti, kdy jsou v rámci 

preventivně – výchovných akcí vzdělávány v oblasti 

bezpečnosti, dopravních situací, prevence kriminality a děti 

mají možnost zjistit, jaké postavení a funkci obecně plní 

městská i státní policie. Městská policie pořádá pro děti školní 

přednášky i víkendové akce. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Smyslem uvedeného opatření je zejména zvýšení bezpečnosti 

dětí v jejich běžném prostředí, avšak děti jsou taktéž 

seznamovány s výjimečnými situacemi a s principy, jak 

se v takových případech zachovat, aby ochránily nejenom sebe, 

ale i své blízké a ostatní zúčastněné osoby.  

Předpokládaný termín 

realizace: 
Průběžně. 

Charakter opatření: Preventivní a výchovný. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
500 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, Ministerstvo vnitra ČR, lokální sponzoři. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Městská policie Bílina, Policie ČR. 
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Předpokládané výstupy: 200 přednášek a besed za rok. 

 

Název opatření: 1.1.4 Rozšiřování volnočasových aktivit pro děti ze strany 

OSVaZ MÚ v Bílině – OSPOD 

Popis opatření: Jedná se o rozšiřující aktivitu pracovníků Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví MÚ v Bílině, kdy tito pracovníci v rámci 

dotačního Programu prevence kriminality z Ministerstva vnitra 

ČR pořádají preventivně – výchovné pobyty pro děti ohrožené 

sociálně – patologickými jevy. Vybrané děti tráví s uvedenými 

zaměstnanci MÚ v Bílině víkend od pátku do neděle nebo celý 

týden ve zvoleném (vyhovujícím) zařízení, kde je pro ně 

připraven každodenní program složený ze sportovních, 

společenských a vzdělávacích her, aktivit zaměřených 

na posilování jejich sebevědomí, týmovou spolupráci 

a osvojování si pozitivních vzorců chování a socializačních 

procesů. Aktivity mají preventivně – výchovnou povahu, děti 

po celou dobu dodržují pevně daný režim a za své výkony jsou 

odměňovány. První z víkendových pobytů proběhl v roce 2012 

a byl vyhodnocen jako velmi úspěšný. V návaznosti 

na víkendové pobyty proběhl v roce 2014 i první týdenní 

táborový pobyt. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Uvedené děti tráví svůj volný čas smysluplně, jsou u nich tímto 

způsobem rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti. Děti si 

z pobytu odnášejí velké množství nových zkušeností 

a pozitivních vjemů, které mohou přenést do svého běžného 

života. Množství z uvedených dětí doposud nemělo možnost 

trávit delší dobu mimo svou rodinu a zejména v patologicky 

nezávadném a méně rizikovém prostředí. Pro pracovníky, kteří 

s rodinami dětí dlouhodobě pracují, se stávají pobyty 

vynikajícím nástrojem, kdy mohou bezprostředně 

a permanentně sledovat své klienty v jejich přirozeném 

prostředí. Takový proces umožňuje pracovníkům získávání 

nových poznatků o dítěti a odhalování negativních jevů v jeho 

rodině. Děti jsou v neposlední řadě pozitivně motivováni 

v rámci jejich chování během roku, a to v souvislosti 

s opětovným zařazením dítěte na příští víkendový nebo 

táborový pobyt. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Jeden a více pobytů během každého kalendářního roku. 

Charakter opatření: Preventivní a výchovný. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 

Cca 55 000 Kč/jeden víkendový pobyt a cca 130 000 Kč/jeden 

táborový pobyt. 
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Předpokládané zdroje 

financování: 

Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, město 

Bílina. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ v Bílině, Městská 

policie Bílina, Ústecký kraj. 

Předpokládané výstupy: Zacílení skupiny 18 dětí na jeden víkendový pobyt a 20 dětí 

na jeden táborový pobyt. 

 

Název cíle: 1.2 Zefektivnění práce institucí pracujících s dětmi 

a mládeží 

Popis a zdůvodnění cíle: Jedná se o neustálé zkvalitňování a zefektivňování komunikace 

a spolupráce mezi všemi subjekty, které pracují s dětmi či 

mládeží a jakýmkoliv způsobem participují na jejich výchově, 

vývoji a edukaci. Kontinuální a včasná výměna informací mezi 

zmíněnými subjekty je nezbytně nutná k odhalování rizik 

v rodině dítěte a k případnému zahájení intervenčních procesů 

ze strany oprávněných institucí.      

Opatření, která vedou  

k naplnění cíle: 
1.2.1 Zkvalitňování spolupráce a komunikace 

 

Název opatření: 1.2.1 Zkvalitňování spolupráce a komunikace 

Popis opatření: Smyslem uvedeného opatření je zamezit stagnaci současného 

(byť dobrého) stavu komunikace mezi subjekty zabývající se 

dětmi a mládeží, jako je např. Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví MÚ v Bílině, Odbor školství, kultury a sportu 

městského a krajského úřadu, DDM Bílina, Člověk v tísni 

o.p.s., mateřské školy, základní školy, dětští lékaři, ale taktéž 

státní a městská policie, institut probační a mediační služby, 

opatrovnický soud a soud pro mládež…  Účelem je nalézání 

nových a systematických způsobů komunikace mezi shora 

uvedenými subjekty a zkvalitňování stávajících forem výměny 

informací.  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Včasná a kvalitní komunikace mezi zúčastněnými subjekty 

povede k rychlejšímu a efektivnějšímu odhalování negativních 

vlivů v rodině dítěte a k volbě cílených opatření. Kromě výše 

uvedeného mohou včas a komplexně nabyté informace snížit 

investovaný časový kapitál potřebný pro nezbytná intervenční 

opatření a dopomoci k prevenci patologických jevů, které by 
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se mohly při zanedbání primární intervence objevit. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Průběžně. 

Charakter opatření: Organizační. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
0,- Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: 
- 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Všechny dotčené instituce a zařízení pracující s dětmi. 

Předpokládané výstupy: Zefektivnění spolupráce při ochraně práv a zájmů dětí. Největší 

měrou přispěje k naplnění tohoto cíle Odbor školství, kultury 

a sportu na MÚ v Bílině. 

 

Název cíle: 1.3 Zvýšení vzdělanosti ve městě 

Popis a zdůvodnění cíle: Cílem je působit na děti, které si svou povinnou školní 

docházku neplní řádně a dopouští se záškoláctví a dále umožnit 

dětem s ukončenou povinnou školní docházkou nadále 

se připravovat na své budoucí povolání přímo ve městě, kde 

žijí. Problém záškoláctví (ať ve formě skryté či svévolné 

aktivity samotného dítěte) je kontinuálně diskutovaným 

tématem a je třeba v tomto směru hledat nové alternativy řešení 

– zejména v oblasti prevence. Dalším problémem u dětí je jejich 

evidence na úřadu práce, a to v poměrně vysokém počtu ihned 

po ukončení povinné školní docházky. Děti nemají kromě 

Gymnázia v Bílině možnost další přípravy na své budoucí 

povolání v dosahu jejich bydliště, kdy rozpočet rodiny často 

nedovoluje studium dítěte v jiném městě finančně zvládnout. 

Cílem by tedy mělo být nalezení možnosti zřízení učebního 

oboru přímo ve městě Bílina.        

Opatření, která vedou  

k naplnění cíle: 

1.3.1 Prevence záškoláctví 

1.3.2 Zřízení učebního oboru v Bílině 

 

Název opatření: 1.3.1 Prevence záškoláctví 

Popis opatření: Opatření spočívá v depistáži dětí školou povinných přímo 

v terénu (v době vyučování) a jejich následnou kontrolou. 
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Pracovníci, kteří budou vykonávat svou běžnou práci v terénu, 

zvýší svou pozornost směrem k těmto dětem. Kontroly mohou 

být prováděny např. asistenty prevence kriminality, kteří 

následně předají zjištěné informace skrze Městskou policii 

Bílina Oddělení sociálně – právní ochrany dětí OSVaZ MÚ 

v Bílině. Na základě vzniklého Metodického doporučení města 

Bílina spolupracují základní školy s terénním sociálním 

pracovníkem OSVaZ. Ten na základě podnětu ze škol provádí 

terénní šetření v rodinách žáků s podezřením na záškoláctví. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Snížení jevu skrytého (i ze strany dítěte svévolného) 

záškoláctví, rychlé předání informace příslušnému orgánu 

a zahájení okamžité intervence (s kmenovou školou, rodiči).  

Předpokládaný termín 

realizace: 
Průběžně, trvale. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
- 

Předpokládané zdroje 

financování: 
- 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Městská policie Bílina, asistenti prevence kriminality města 

Bíliny, OSPOD. 

Předpokládané výstupy: Snížení záškoláctví, prevence. 

 

Název opatření: 1.3.2 Zřízení učebního oboru v Bílině 

Popis opatření: Smyslem je zřízení učebního oboru na území města Bíliny, 

který by poskytl vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin, 

které si nemohou dovolit ze svých příjmů hradit dojíždění svých 

dětí za vzděláním do jiného města. Jako vhodným typem 

vzdělání se jeví učební obor (obory pro chlapce i dívky), který 

by svými edukačními službami pokryl maximální počet 

zájemců.  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Poskytnout dětem po ukončení povinné školní docházky 

navazující přípravu na jejich budoucí povolání. Za podstatné 

pozitivní dopady uvedeného opatření lze považovat eliminaci 

sociální exkluze dětí v důsledku snížené vzdělanosti, snížení 

sociálně – patologických jevů a kriminality v souvislosti 

s neúčelným trávením volného času dětmi a procentuální 
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zvýšení úspěšnosti uplatnění na trhu práce.   

Předpokládaný termín 

realizace: 
2017 – 2018 

Charakter opatření: Organizační. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Nelze stanovit. 

Předpokládané zdroje 

financování: 

MŠMT ČR, město Bílina, Ústecký kraj, střední škola či střední 

odborné učiliště dle dohody, zaměstnavatelé. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Dlouhodobě nezaměstnaní. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Město Bílina, dotčené školské zařízení (střední odborné učiliště, 

střední škola). 

Předpokládané výstupy: Umožnění dětem přípravu na budoucí povolání 

(učňovského/středoškolského vzdělání) v místě bydliště. 

 

Název cíle: 1.4 Podpora rodin s dětmi 

Popis a zdůvodnění cíle: Cílem je nalézt další možnosti, jak podpořit a rozšířit nabídku 

služeb a akcí pro rodiny s dětmi. V současné době je (nejen) 

ze strany města pořádáno množství akcí pro rodiče s dětmi, a to 

v průběhu celého roku, avšak dle sebraných informací by 

obyvatelé uvítali těchto akcí a služeb více. Vedle služeb 

zaměřených spíše na jednotlivce je v současné době žádoucí 

maximálně podporovat celé rodiny s dětmi, kdy zejména 

rodičům, kteří nejsou schopni nebo sami nemohou organizovat 

společné aktivity se svými dětmi, bude časově a programově 

takový prostor vymezen. Dále je možno poskytnout krátkodobé 

či dlouhodobé doplňkové služby (akce) pro rodiny s dětmi, 

které budou kupříkladu vyrovnávat příležitosti mezi rodinami 

sociálně slabými a rodinami „finančně a materiálně“ standardně 

zajištěnými tak, aby služba byla dostupná všem bez rozdílu 

a zacílena na potřebné.     

Opatření, která vedou  

k naplnění cíle: 

1.4.1 Rozšířit nabídku společných služeb a aktivit pro rodiče 

a děti 

1.4.2 Provoz sociálního šatníku 

 

Název opatření: 1.4.1 Rozšířit nabídku společných služeb a aktivit pro rodiče 

a děti 

Popis opatření: Město Bílina a případně další dotčené subjekty zhodnotí 
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možnosti a rezervy v rámci organizace akcí a poskytování 

služeb, kterých se mohou účastnit společně rodiče a jejich děti. 

Poptávku lze zadat formou zakázky vhodnému poskytovateli, 

který je schopen uvedené služby pro veřejnost naplnit. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Cílené a smysluplné trávení volného času rodin s dětmi, 

posilování vazeb mezi rodiči a jejich dětmi, a to zejména 

v současné době, kdy jsou rodiče pracovně vytíženi nebo sami 

nedokážou společné aktivity s dětmi vytvářet.    

Předpokládaný termín 

realizace: 
Průběžně. 

Charakter opatření: Neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 

Dle nastavení konkrétní služby, podílejících se subjektů 

a poskytovatele služby. 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, fondy EU, státní rozpočet. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Senioři a zdravotně handicapovaní. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, další dotčené subjekty. 

Předpokládané výstupy: Zacílení široké veřejnosti obyvatel města Bíliny. 

 

Název opatření: 1.4.2 Provoz sociálního šatníku 

Popis opatření: Jedná se o bezplatnou službu založenou na principu svévolné 

pomoci mezi obyvateli města, kdy prostředníkem 

a koordinátorem této činnosti je Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví MÚ Bílina. Smyslem opatření je poskytovat 

zdarma potřebným osobám oblečení a jiné smysluplné věci 

(povlečení, nádobí apod.), a to za daných podmínek a pravidel 

pro provoz sociálního šatníku. Od dárců jsou přijímány 

upotřebitelné věci, které budou uskladněny ve vyhrazené 

a k tomuto účelu určené místnosti, odkud budou dále vydávány 

klientům.  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Poskytnutím takové pomoci potřebným dospělým osobám 

a dětem dochází nejenom k naplňování základních lidských 

potřeb (dostatečný oděv přiměřený ročnímu období – teplo), ale 

taktéž lze v důsledku tímto způsobem vyrovnávat rozdíly mezi 

sociálně slabými rodinami, předcházet možným kriminálním 

deliktům (drobné krádeže v obchodech apod.), lépe vybavit děti 

do školy a pro volný čas. U dárců oblečení lze posílit 
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pocit solidarity s ostatními obyvateli města a vyvolat pocit 

užitečnosti.          

Předpokládaný termín 

realizace: 
Průběžně, trvale. 

Charakter opatření: Neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Jedná se o neziskovou činnost bez zvláštních nákladů. 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 

Dlouhodobě nezaměstnaní, senioři a zdravotně handicapovaní, 

drogově závislí. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina. 

Předpokládané výstupy: Zvýšení životní úrovně všech vrstev obyvatel města Bíliny. 
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2. Oblast péče o dlouhodobě nezaměstnané 

Přehled členů 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt 

Štefan Lukáč   

Martina Bečvářová Úřad práce Teplice 
950 167 300 

martina.becvarova@tp.mpsv.cz 

Lenka Hosnedlová Městský úřad Bílina 
417 810 862 

hosnedlova@bilina.cz 

Miloš Hrubý Člověk v tísni 
774 826 746 

milos.hruby@clovekvtisni.cz 

Soňa Strýčková Městský úřad Bílina 
417 810 917 

stryckova@bilina.cz 

Štěpán Türb   

Iva Zábojníková Městský úřad Bílina 
417 810 910 

zabojnikova@bilina.cz 
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Vize 

 existence platformy komunikace se zaměstnavateli 

 existence informační báze pro žáky ZŠ informující o potřebnosti vybraného 

zaměstnání 

 rozšíření služby podpory vzdělávání 

 vytváření a garance pracovního místa pro osoby dlouhodobě nezaměstnané 

 podpora vzniku nových pracovních příležitostí 

 Bílina ve spolupráci s relevantními subjekty napomáhá zvyšování kvalifikace 

osob 

 získávání relevantních informací o potřebách zaměstnavatelů 

 realizace služeb, které zvyšují vzdělanost obyvatel 
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SWOT analýza 

Silné stránky 

 ochota města podílet se na řešení 

problematiky dlouhodobě 

nezaměstnaných 

 existence subjektů, které mohou 

realizovat programy na podporu 

zaměstnanosti 

 ochota subjektů podílet se na řešení 

problematiky dlouhodobě 

nezaměstnaných  

 dosažitelnost služeb 

 spolupráce ÚP s nevládními 

neziskovými organizacemi 

Příležitosti 

 získání finančních prostředků 

na relevantní projekty 

 rozšiřování nabídky vzdělávání 

 rozšiřování nabídky služeb 

pro nezaměstnané 

Slabé stránky 

 nízká vzdělanost a nízká míra 

kvalifikovanosti 

 vysoká míra nezaměstnanosti 

 nelegální práce a nízká míra postihů 

pro nelegální zaměstnavatele 

 neochota pracovat 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 vysoká míra obyvatel žijících 

v podmínkách sociálního vyloučení 

 existence sociální diskriminace 

v zaměstnávání 

 nízká pracovní mobilita 

 struktura zaměstnavatelů v regionu 

má nízký potenciál vzniku pracovních 

příležitostí 

 nedostatek financí 

Ohrožení 

 ztráta pracovních návyků 

 zvyšování nelegální zaměstnanosti 

 další propouštění klíčových 

zaměstnanců (snižování počtu 

pracovních míst) 

 pokračování sociální diskriminace 

na trhu práce 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 zneužívání vysoké míry 

nezaměstnanosti zaměstnavateli 

 výše minimální mzdy 

 neklesající míra nezaměstnanosti 

v regionu (udržitelnost stávajících 

pracovních míst) 

 neefektivnost rekvalifikačních kurzů 

 nárůst kriminality 

 nezájem o poskytovanou službu 

 mnoho dětí na ZŠ praktická 

 



32 

 

Cíle a opatření 

Název cíle: 2.1 Rozvoj služeb podporujících snižování nezaměstnanosti 

Popis a zdůvodnění cíle: Ve městě Bílina bude fungovat systém služeb, které budou mít 

poradenský, vzdělávací a motivační charakter. Služby se budou 

zaměřovat na práci s dlouhodobě nezaměstnanými 

a nízkokvalifikovanými osobami. Cílem bude motivovat 

a podporovat klienty při hledání zaměstnání či zvyšování 

kvalifikace a obnovit jejich pracovní návyky. Důležitým 

nástrojem by měla být i efektivní komunikace a spolupráce 

s lokálními a regionálními zaměstnavateli. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

2.1.1 Zachování služby pracovního a dluhového poradenství 

2.1.2 Navázání komunikace a spolupráce s lokálními 

a regionálními zaměstnavateli 

2.1.3 Realizace odborných přednášek a exkurzí 

2.1.4 Zvýšení informovanosti o službách a akcích 

2.1.5 Efektivní využívání dostupných zdrojů financování 

 

Název opatření: 2.1.1 Zachování služby pracovního a dluhového poradenství 

Popis opatření: Ve městě Bílina budou zachovány a realizovány již existující 

služby pracovního a dluhového poradenství, jejichž hlavním 

cílem je systematická práce s osobami dlouhodobě 

nezaměstnanými a nízkokvalifikovanými, úřady a lokálními 

a regionálními zaměstnavateli. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Snížení nezaměstnanosti, nastavení spolupráce s lokálními 

a regionálními zaměstnavateli, snížení nelegálního 

zaměstnávání, snížení zadluženosti cílové skupiny, zvýšení 

finanční gramotnosti cílové skupiny a zlepšení orientace na trhu 

práce a právního povědomí. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Zachování a rozvoj služby. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 300 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: MPSV, ESF, město Bílina, Ústecký kraj. 



33 

 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina, osoby sociálně vyloučené. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina (sociální pracovníci obce, terénní pracovník 

MěÚ), Člověk v tísni, o.p.s., Úřad práce Teplice. 

Předpokládané výstupy: 1 000 klientů/rok. 

 

Název opatření: 2.1.2 Navázání komunikace a spolupráce s lokálními 

a regionálními zaměstnavateli 

Popis opatření: Vznikne fungující platforma komunikace a spolupráce mezi 

zaměstnavateli, úřadem práce, městem Bílina a základními 

školami ohledně zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných 

a nízkokvalifikovaných osob. Jednalo by se o jakési síťování, 

které umožní efektivní předávání informací tak, aby bylo možné 

reagovat na aktuální situaci týkající se dlouhodobé 

nezaměstnanosti (aktuální projekty, nabídka zaměstnání, 

rekvalifikační kurzy, další vzdělávací příležitosti atd.).  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Snižování nezaměstnanosti a nelegálního zaměstnávání, 

vytvoření motivačních prvků nejen pro klienty, ale také 

pro zaměstnavatele, nastavení efektivní spolupráce mezi 

jednotlivými subjekty. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Organizační. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 5 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: Město Bílina, MPSV. 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Úřad práce Teplice, Člověk v tísni, o.p.s., 

Hospodářská komora, personální agentury. 

Předpokládané výstupy: Fungující platforma komunikace. 
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Název opatření: 2.1.3 Realizace přednášek a exkurzí 

Popis opatření: Pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, děti a mládež, budou 

realizovány přednášky a exkurze, týkajících se zaměstnání, 

řemesel, možnosti uplatnění na trhu práce, finanční gramotnosti, 

atd. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zvýšení motivace klientů, zefektivnění spolupráce s lokálními 

a regionálními zaměstnavateli a zvyšování povědomí cílové 

skupiny o možnostech trhu práce. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní, organizační. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 10 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, Úřad práce Teplice, Člověk v tísni, o.p.s., MPSV, 

ESF. 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Úřad práce Teplice, Člověk v tísni, o.p.s., 

základní školy, střední školy, zaměstnavatelé. 

Předpokládané výstupy: 40 přednášek a exkurzí za rok. 

 

Název opatření: 2.1.4 Zvýšení informovanosti o službách a akcích 

Popis opatření: Budou zvoleny vhodné způsoby informování tak, aby si jedinec 

snadno a rychle byl schopen nalézt potřebnou službu. Vzniknou 

nové interaktivní webové stránky s informacemi pro všechny 

cílové skupiny. Důležitými informačními kanály budou také 

Bílinský zpravodaj a další regionální média.   

Předpokládané dopady 

opatření: Větší informovanost klientů a větší dostupnost služeb a akcí. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 
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Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 25 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: Město Bílina, NNO, ESF. 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: Město Bílina, Úřad práce Teplice, média, Člověk v tísni, o.p.s. 

Předpokládané výstupy: Fungující informační síť. 

 

Název opatření: 2.1.5 Efektivně využívat dostupné zdroje financování 

Popis opatření: Opatření spočívá v aktivním vyhledávání a využívání možností 

financování aktivit směřujících k plnění zvoleného cíle. Jde 

především o získávání finančních prostředků z fondů EU 

a dalších zdrojů (nadace, krajské a státní programy, atd.). 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Rozšíření aktivit a služeb zaměřených na práci s cílovou 

skupinou s využitím externích finančních zdrojů, případně 

s částečnou spoluúčastí města Bílina. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní, investiční, neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: Nerelevantní. 

Předpokládané zdroje 

financování: Nerelevantní. 

Přesahy do dalších 

oblastí: - 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: Město Bílina, Úřad práce Teplice, NNO. 

Předpokládané výstupy: Získání finančních prostředků z různých zdrojů. 
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Název cíle: 2.2 Zajištění služeb podpory zaměstnávání pro osoby 

dlouhodobě nezaměstnané a nízkokvalifikované 

Popis a zdůvodnění cíle: Osoby se sníženou schopností získat a udržet si pracovní místo 

z důvodu nedostatku sociálních schopností, dovedností, 

dlouhodobé nezaměstnanosti či zdravotních nebo sociálních 

důvodů je nutné podporovat vhodnými službami. Ty by měly 

pomoci osobám s výše zmíněnými handicapy s uplatněním 

na trhu práce. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

2.2.1 Zvyšování kvalifikace cílové skupiny 

2.2.2 Vytvoření sociální firmy 

2.2.3 Zachování služby Terénní sociální práce 

2.2.4 Motivační systém zaměstnávání 

 

Název opatření: 2.2.1 Zvyšování kvalifikace cílové skupiny 

Popis opatření: Příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti je často mimo jiné také 

nízká kvalifikace nezaměstnaných. Pro uplatnění na trhu práce 

je nutné si kvalifikaci a dovednosti zvyšovat a přizpůsobovat 

potřebám trhu práce. Kromě rekvalifikačních kurzů nabízených 

úřadem práce by se nezaměstnaní měli zapojovat do aktuálních 

projektů podporujících zvyšování zaměstnanosti. V rámci nich 

je možné také absolvovat rekvalifikační kurzy a obecnou 

přípravu na návrat do zaměstnání. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Alespoň částečné odstranění bariér ke vstupu na trh práce 

pro dlouhodobě nezaměstnané a absolventy. Zvýšení 

zaměstnanosti cílové skupiny. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: Nelze stanovit. 

Předpokládané zdroje 

financování: ESF, MPSV, město Bílina, Úřad práce Teplice. 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: Úřad práce Teplice, město Bílina, Člověk v tísni, o.p.s., 
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Předpokládané výstupy: Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny. 

 

Název opatření: 2.2.2 Vytvoření sociální firmy 

Popis opatření: Dlouhodobě nezaměstnaní, především ti s nízkou kvalifikací, 

získají pracovní příležitosti díky tzv. sociální firmě. Sociální 

podnikání je možné vytvořit za finanční podpory z fondů EU. 

Riziko při vzniku sociální firmy spočívá v nalezení vhodného 

subjektu, který by se touto činností zabýval, za důležité tak 

považujeme oslovení sociálních firem v okolí, a to za účelem 

možnosti rozšíření jejich působnosti do naší lokality či získání 

potřebných informací pro vznik nové sociální firmy. 

Předpokládané dopady 

opatření: Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny. 

Předpokládaný termín 

realizace: 2017 - 2018 

Charakter opatření: Investiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 1 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: Fondy EU. 

Přesahy do dalších 

oblastí: - 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: Město Bílina, NNO. 

Předpokládané výstupy: Vytvoření 5 – 10 pracovních míst pro nezaměstnané 

bez kvalifikace. 

 

Název opatření: 2.2.3 Zachování služby Terénní sociální práce 

Popis opatření: Ve městě Bílina bude zachována a dále rozšířena již existující 

služba Terénní sociální práce, jejímž hlavním cílem je pomoci 

lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením 

ohroženým v začlenění do společnosti či zabránění jejich 

společenskému vylučování. Důraz je kladen na individuální 

pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich 
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práv a oprávněných zájmů.  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zlepšení sociální situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit, 

zvýšení kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit 

a snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených. 

Předpokládaný termín 

realizace: 2016 - 2018 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 1 000 000 Kč celkem 

Předpokládané zdroje 

financování: ESF, město Bílina. 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina, osoby sociálně vyloučené. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: Město Bílina. 

Předpokládané výstupy: 250 podpořených osob. 

 

Název opatření: 2.2.4 Motivační systém zaměstnávání 

Popis opatření: Bude vytvořen motivační navazující systém, do kterého budou 

zapojeni dlouhodobě nezaměstnaní. Cílem je, aby klient přes 

veřejně prospěšné práce získal či si opětovně osvojil pracovní 

návyky, což povede k lepší uplatnitelnosti na trhu práce. 

Dopomoci mohou například rekvalifikační kurzy a další 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny, zlepšení 

socioekonomické situace cílové skupiny (části), snižování 

nelegálního zaměstnávání a snižování počtu osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. 

Předpokládaný termín 

realizace: Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: Nelze stanovit. 
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Předpokládané zdroje 

financování: MPSV, fondy EU, město Bílina. 

Přesahy do dalších 

oblastí: Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: Město Bílina, Úřad práce Teplice. 

Předpokládané výstupy: Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny. 
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3. Oblast péče o seniory a zdravotně 

handicapované 

Přehled členů 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt 

Markéta Kalivodová Pečovatelská služba 
417 821 009 

pecovatelky.bilina@seznam.cz 

Lenka Hosnedlová Městský úřad Bílina 
417 810 862 

hosnedlova@bilina.cz 

Lenka Machaloušová Arkadie Teplice 
602 835 313 

machalousova@arkadie.cz 

Naděžda Maurerová 
Hornická nemocnice 

s poliklinikou Bílina 

725 046 433 

koordinatorka@hnsp.cz 

Hana Nováková 
Hornická nemocnice 

s poliklinikou Bílina 

724 596 540 

socsestra@hnsp.cz 

Marie Zámostná 
Svaz tělesně postižených 

v ČR 

417 822 043 

zamostna@seznam.cz 
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Vize 

 větší kulturní vyžití pro seniory 

 podpora stávajících klubů důchodců 

 navýšená okamžitá maximální kapacita v pečovatelské službě 

 pravidelná informovanost občanů o poskytujících sociálních službách ve městě 

 pravidelné semináře pro seniory a zdravotně handicapované 

 je zakázán podomní prodej 

 zřízení Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem v Bílině 

 bezbariérovost města 

 existence kvalifikovaného poradenského centra pro seniory a zdravotně 

handicapované 

SWOT analýza 

Silné stránky 

 dostatečná kapacita bytů v DsPS 

 existence rozvojového dokumentu 

plánování sociálních služeb 

 široká nabídka kulturního vyžití 

 existence terénní pečovatelské služby 

 existence klubů důchodců 

 kvalifikovaní poskytovatelé soc. služeb 

 funkční a kvalifikované sociální 

poradenství 

 podpora města v rozvoji sociálních 

služeb 

Příležitosti 

 příprava projektů pro získání 

finančních prostředků (fondy EU, 

státní zdroje, …) 

 žádosti o účelovou neinvestiční dotaci 

na provoz sociálních služeb (MPSV, 

Krajský úřad Ústeckého kraje) 

 dotace podnikatelských subjektů 

 rozšířená nabídka služeb pečovatelské 

služby 

 adekvátní informovanost občanů 

o soc. službách 

Slabé stránky 

 nepříznivá bezpečnostní situace 

ve městě 

 nedostatek finančně dostupného 

bydlení pro seniory 

 bariérovost veřejných budov 

a komunikací 

 potřeba navýšení okamžité maximální 

kapacity v pečovatelské službě 

 absence pobytové služby pro osoby 

se speciálními potřebami a pro seniory 

Ohrožení 

 nedostatek finančních prostředků 

poskytovatelů služeb 

 vyšší ekonomické zatížení seniorů 

a zdravotně handicapovaných 

 nezájem uživatelů 

 nedostatečný počet kvalifikovaného 

personálu 

 ukončení činnosti některých 

poskytovatelů 
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Cíle a opatření 

Název cíle: 3.1 Podpora vzdělávání a zvýšení informovanosti 

Popis a zdůvodnění cíle: Aby mohly být služby efektivně poskytovány, je nutná dobrá 

informovanost cílové skupiny i veřejnosti a kvalitně vzdělaní 

poskytovatelé. Cílová skupina seniorů a osob se zdravotním 

handicapem bývá často pro nízkou informovanost a bezmocnost 

snadným terčem zlodějů, vandalů a podvodníků. Zvýšení jejich 

vzdělanosti a informovanosti v oblastech finanční gramotnosti 

i prevence kriminality je tak nutná. Pracovníci poskytovatelů se 

vzdělávají povinně. Díky vzdělávacím projektům mohou 

zvyšovat svou kvalifikaci zdarma. Neméně důležitá je také 

informovanost veřejnosti. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.1.1 Podpora rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách 

3.1.2 Podpora preventivního vzdělávání seniorů a zdravotně 

handicapovaných 

3.1.3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních 

službách 

 

Název opatření: 3.1.1 Podpora rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách 

Popis opatření: Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se budou 

vzdělávat díky bezplatným kurzům v rámci projektu Ústeckého 

kraje a dalším organizacím, které zajišťují různé konference 

či porady (např. APSS a ČAPS). 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zvýšení odbornosti a kvalifikace sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. Cílem je neustálé 

zlepšování kvality služeb. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
50 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, fondy EU, MPSV, Ústecký kraj. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní Ústecký kraj, poskytovatelé sociálních služeb, OSVaZ, Arkadie.  
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realizátoři, partneři: 

Předpokládané výstupy: 20 lidí/rok 

 

Název opatření: 3.1.2 Podpora preventivního vzdělávání seniorů a zdravotně 

handicapovaných 

Popis opatření: Zvýšit vzdělanost seniorů a zdravotně handicapovaných 

pomůže pořádání pravidelných přednášek a seminářů. Z důvodu 

prevence bude cílová skupina seznámena se základy finanční 

gramotnosti a bude informována o dopadech změn 

energetických, telefonních a dalších společností především se 

zaměřením na uzavírání smluv mimo prostory podnikatelského 

subjektu. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zvýšení informovanosti cílové skupiny, snížení počtu 

podvedených. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Max. 10 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 

Město Bílina, NNO, bankovní instituce, Ústecký kraj, fondy 

EU. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Pečovatelská služba, Městská policie, bankovní instituce, 

OSVaZ, kluby důchodců, Člověk v tísni, o.p.s., ostatní NNO, 

Svaz tělesně postižených, město Bílina. 

Předpokládané výstupy: Nižší počet podvedených osob z cílové skupiny. 

 

Název opatření: 3.1.3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních 

službách 

Popis opatření: Aby službu mohli využívat ti, kteří ji potřebují, je nutné, aby 

o službě věděli. Informovanost obyvatel je možné zvýšit 

například prostřednictvím místního zpravodaje, zdravotnických 

zařízení, internetových stránek města, klubů důchodců, OSVaZ, 

pečovatelské služby a svazu tělesně postižených. Nástrojem 

bude katalog poskytovatelů sociálních služeb v Bílině a okolí. 

Každý rok se bude zároveň konat tzv. Den sociálních služeb, 

kde se občané dozvědí o službách, které mohou ve městě a jeho 
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okolí využívat.  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Větší informovanost a orientace cílové skupiny, rodin a občanů 

města v nabídce služeb a aktivit. Tím se služby a aktivity 

zpřístupní většímu počtu lidí. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Organizační. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Cca 20 000 Kč celkem 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, fondy EU. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Město Bílina, Pečovatelská služba, NNO, Svaz tělesně 

postižených, OSVaZ, kluby důchodců, Hornická nemocnice 

s poliklinikou Bílina, zdravotnická zařízení. 

Předpokládané výstupy: Občané budou schopni oslovit adekvátní instituci v nepříznivé 

sociální situaci. 

 

Název cíle: 3.2 Podpora zdravého a aktivního života seniorů 

Popis a zdůvodnění cíle: K podpoře aktivního a zdravého života seniorů přispějí 

především různé výlety, společenské akce, aktivizační činnosti 

(paměťové hry apod.), ale také pohybové aktivity (odlehčené 

cvičení, sportovní akce pro seniory atd.). 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.2.1 Podpora kulturních a společenských aktivit 

3.2.2 Podpora pohybových aktivit 

3.2.3 Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby 

 

Název opatření: 3.2.1 Podpora kulturních a společenských aktivit 

Popis opatření: Kulturní a společenský život seniorů zkvalitňují pravidelné 

kulturní akce (taneční, poslech hudby atd.), výlety a také různé 

aktivizační činnosti například v podobě paměťových her apod. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Efektivní využívání volného času seniorů, zlepšení znalostí, 

dovedností a paměti, posilování společenských vazeb v cílové 

skupině a snižování rizika vyloučení ze společnosti. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 
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Charakter opatření: Neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Cca 20 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, uživatelé, Ústecký kraj, fondy EU, sponzoři. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Město Bílina, Pečovatelská služba, kluby důchodců, 

KC Kaskáda, Svaz tělesně postižených, OSVaZ, DDM. 

Předpokládané výstupy: Zapojení do kulturního a společenského života. 

 

Název opatření: 3.2.2 Podpora pohybových aktivit 

Popis opatření: Přiměřená pohybová aktivita je nutná i v seniorském věku. 

Fyzická kondice výrazně napomáhá aktivnímu životu a může 

být podporou i při různých zdravotních problémech. Udržovat 

fyzickou kondici u seniorů je možné prostřednictvím 

odlehčeného cvičení.  

Podporovány budou také společensko – sportovní aktivity 

seniorů, například sportovní hry seniorů apod. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zlepšování fyzické kondice i v seniorském věku, prodloužení 

doby soběstačnosti, udržení stávajícího zdravotního stavu 

seniorů a v neposlední řadě posilování společenských vazeb. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Nelze stanovit. 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, uživatelé, fondy EU. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Město Bílina, Pečovatelská služba, kluby důchodců, Svaz 

tělesně postižených, OSVaZ, Ústecký kraj, DDM. 

Předpokládané výstupy: Zapojení do aktivního života. 
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Název opatření: 3.2.3 Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby 

Popis opatření: Cílem je reagovat na demografické analýzy, výzkum potřeb 

poskytovatelů a uživatelů. Klienti pečovatelské služby v Bílině 

se dlouhodobě poptávají po zkvalitnění vnitřního i vnějšího 

prostředí Domů s pečovatelskou službou. 

Klienti pečovatelské služby jsou vzhledem ke svému věku 

a mnohdy nepříznivému zdravotnímu stavu často odkázáni 

na život v tomto zařízení a jsou omezeni v kontaktech s vnějším 

prostředím. Proto je důležité zkvalitňovat prostředí domovů 

i blízkého okolí a umožnit jim přiměřenou pohybovou aktivitu.  

Fyzická kondice výrazně napomáhá aktivnímu životu a může 

být podporou i při různých zdravotních problémech. Udržovat 

fyzickou kondici u seniorů je možné prostřednictvím 

odlehčeného cvičení. Proto je cílem revitalizovat pobytovou 

zahradu mezi dvěma bloky domů s pečovatelskou službou. 

V areálu dojde k výsadbě nové zeleně a přibudou nové herní 

prvky pro seniory. Úprav se dočkají i chodníky a mobiliář. 

Cílem jsou rovněž stavební úpravy a rekonstrukce vnitřních 

prostor domů s pečovatelskou službou včetně pořízení 

vybavení. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Zkvalitnění prostředí, lepší podmínky pro poskytování sociální 

služby, efektivní využívání volného času seniorů, udržení 

stávajícího zdravotního stavu, posilování společenských vazeb 

v cílové skupině a snižování rizika vyloučení ze společnosti. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Investiční, preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
1 300 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, fondy EU, ČEZ, dary. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Pečovatelská služba, kluby důchodců, OSVaZ. 

Předpokládané výstupy: Zapojení do aktivního života a udržení co nejdéle ve svém 

přirozeném prostředí. 
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Název cíle: 3.3 Zvýšení dostupnosti všech služeb pro seniory 

a zdravotně handicapované 

Popis a zdůvodnění cíle: Zvýšení kvality života seniorů a osob se zdravotním postižením. 

Usnadnění pohybu po městě a okolí. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.3.1 Snižování bariérovosti komunikací a veřejných budov 

3.3.2 Podpora dopravy Arkadie 

 

Název opatření: 3.3.1 Snižování bariérovosti komunikací a veřejných budov 

Popis opatření: Komunikace a veřejné budovy ve městě Bílina by měly být 

přístupné i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Bude tak nutné upravovat komunikace i budovy podle zásad 

daných pro pohyb těchto osob. Jedná se především 

o bezbariérové úpravy chodníků a přechodů přes silnici. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Větší dostupnost služeb a celého města pro cílovou skupinu 

a zvýšení bezpečnosti pohybu cílové skupiny ve městě. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Investiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Cca 10 000 000 Kč celkem 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, MMR, SFDI. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina. 

Předpokládané výstupy: Zpřístupnění veřejných budov a bezbariérová úprava chodníků. 

 

Název opatření: 3.3.2 Podpora dopravy Arkadie 

Popis opatření: Město Bílina finančně přispívá na přepravu osob z Bíliny 

do společnosti Arkadie. Cílem je nadále podporovat tuto 

dopravu. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Odlehčení rodinám se zdravotně handicapovanými členy, 

zvyšování kvality života zdravotně handicapovaných obyvatel 

Bíliny. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 
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Charakter opatření: Neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
100 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, ČEZ, Arkadie. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Arkadie. 

Předpokládané výstupy: Cca 20 dopravovaných klientů. 

 

Název cíle: 3.4 Prevence kriminality a nevýhodného prodeje  

Popis a zdůvodnění cíle: Senioři a zdravotně handicapovaní jsou pro svou častou 

bezmocnost oblíbeným terčem pachatelů trestné činnosti 

i přesvědčivých prodejců. Díky zdánlivé přesvědčivosti 

a vypočítavosti prodejců často uzavřou různé nevýhodné 

smlouvy či nevýhodně koupí zboží. I podomní prodej by měl 

mít svá pravidla a to dobrovolné rozhodnutí klienta 

s obchodníkem jednat. U těchto typů prodejců je zaměření 

na cílovou skupinu seniorů a zdravotně handicapovaných 

záměrné. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.4.1 Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci podomního 

prodeje 

 

Název opatření: 3.4.1 Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci podomního 

prodeje 

Popis opatření: Vyhláškou bude omezen pohyb podomních prodejců 

po budovách ve městě s cílem zamezit obtěžování lidí 

s nabídkami prodeje a uzavírání různých smluv a tím i snížení 

rizika podvodů, krádeží a nevýhodných obchodů. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Snížení počtu podvodů a krádeží spojených s podomním 

prodejem. Zvýšení bezpečnosti a ochrany cílové skupiny před 

neeticky jednajícími prodejci. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
0 Kč 
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Předpokládané zdroje 

financování: 
Nerelevantní. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 

Děti, mládež a rodina, dlouhodobě nezaměstnaní, drogově 

závislí. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Městská policie, Pečovatelská služba, OSVaZ. 

Předpokládané výstupy: Vyhláška o regulaci podomního prodeje. 

 

Název cíle: 3.5 Příprava na stárnutí obyvatelstva 

Popis a zdůvodnění cíle: Senioři tvoří v populaci velký podíl uživatelů sociálních služeb. 

Z výsledků sociodemografické analýzy ČR vyplývá, že podíl 

osob v seniorském věku bude i nadále narůstat, čímž se zvýší 

počet osob, které budou sociální službu potřebovat 

a vyhledávat. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.5.1 Zřízení a provoz Domova pro seniory nebo Domova 

se zvláštním režimem v Bílině 

 

Název opatření: 3.5.1 Zřízení a provoz Domova pro seniory nebo Domova 

se zvláštním režimem v Bílině 

Popis opatření: V průběhu jednání pracovních skupin, rozhovory 

s poskytovateli a uživateli sociálních služeb byla opakovaně 

řešena problematika chybějící pobytové služby pro osoby 

se speciálními potřebami a pro seniory, kteří potřebují trvalou 

pomoc druhé osoby. Byla tedy řešena problematika zřízení 

Domova pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo 

Domova se zvláštním režimem podle § 50 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popř. 

kombinace obou těchto zařízení. 

V nejbližším okolí Bíliny poskytuje tyto služby několik zařízení 

nacházejících se v Teplicích a v Litvínově a jejich přilehlých 

obcí, ve kterých je rozmístěno přes 50 klientů z Bíliny. Podle 

ohlasů a rozhovorů s obyvateli našeho města víme, že dalších 

potenciálních klientů jsou desítky. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Poskytnutí pobytové služby osobám seniorského věku a osobám 

se speciálními potřebami, pomoci jim v začleňování 

do společenského života a minimalizovat tak důsledky jejich 

onemocnění. 

Předpokládaný termín Od roku 2016 dále 
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realizace: 

Charakter opatření: Investiční a neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
Závislé na počtu klientů. 

Předpokládané zdroje 

financování: 

Město Bílina, Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině, 

uživatelé, Krajský úřad Ústeckého kraje, nadace, dary. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, město Bílina, 

OSVaZ, Krajský úřad Ústeckého kraje. 

Předpokládané výstupy: Zřízení (vybudování) a provoz domova pro seniory nebo 

domova se zvláštním režimem (nebo jejich kombinace) 

s kapacitou 16 – 90 lůžek. 

 

Název cíle: 3.6 Podpora sítě služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Popis a zdůvodnění cíle: Jelikož dochází ke změně struktury uživatelů – vyšší počet 

klientů, ke kterým pečovatelky musí docházet denně - je 

potřeba na toto zareagovat a navýšit stávající maximální 

okamžitou kapacitu pečovatelské služby v Bílině. 

Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.6.1 Navýšení maximální okamžité kapacity pečovatelské 

služby v Bílině 

 

Název opatření: 3.6.1 Navýšení maximální okamžité kapacity pečovatelské 

služby v Bílině 

Popis opatření: Pečovatelská služba chce zareagovat na potřeby svých klientů 

a navýšit stávající maximální okamžitou kapacitu poskytované 

sociální služby z hodnoty sedm na hodnotu osm. Důvodem je 

změna ve struktuře uživatelů pečovatelské služby, kde stále více 

těchto uživatelů potřebuje denní péči. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Péče o lidi, kteří potřebují poskytovat sociální služby, 

prodloužení doby soběstačnosti (tzn. oddálení pobytu 

v pobytovém zařízení) a udržení stávajícího zdravotního stavu. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Od 4/2016 

Charakter opatření: Organizační. 

Předpokládaná výše 240 000 Kč/rok 
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finančních nákladů: 

Předpokládané zdroje 

financování: 
MPSV, město Bílina. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
- 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Pečovatelská služba, město Bílina, Krajský úřad Ústeckého 

kraje. 

Předpokládané výstupy: Udržení co nejdéle v přirozeném prostředí. 
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4. Oblast péče o drogově závislé 

Přehled členů 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt 

Lenka Acs 

Holakovská 
Most k naději 

725 457 260 

vedouci.atk@mostknadeji.cz 

Lenka Hosnedlová Městský úřad Bílina 
417 810 862 

hosnedlova@bilina.cz 

Radka Marková Městská policie Bílina 
417 810 956 

markova@bilina.cz 

Alena Procházková Městský úřad Bílina 
417 810 925 

prochazkova@bilina.cz 

Iva Zábojníková Městský úřad Bílina 
417 810 910 

zabojnikova@bilina.cz 
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Vize 

 snížení počtu závislých osob 

 lepší informovanost o poskytovaných službách a aktivitách 

 ochota vedení města podílet se na řešení situace 

 kvalifikovaní pracovníci na školách 

 zlepšení pohledu veřejnosti na uživatele i poskytovatele 

 spolupráce se sponzory 

 

 

SWOT analýza 

Silné stránky 

 podpora městských orgánů 

 početná cílová skupina 

 existence terénního programu 

 komunitní plánování 

 účast Městské policie Bílina 

Příležitosti 

 zapojení škol – vytvoření komplexního 

systému primární prevence 

 vytvoření a naplňování koncepce KP 

 lepší informovanost o službách 

a aktivitách – medializace 

 vytvoření funkce – protidrogový 

koordinátor a jeho následná 

preventivní činnost 

Slabé stránky 

 v místě nejsou poskytovány návazné 

služby – terapie, rodičovské 

a abstinenční skupiny apod.  

 negativní pohled veřejnosti 

na poskytování služeb v dané oblasti 

Ohrožení 

 tolerance ke zneužívání drog 

 užívání návykových látek v nízkém 

věku 

 vysoký počet sociálně slabých obyvatel 

 vysoký výskyt infekčních onemocnění 

 nedostatek financí 
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Cíle a opatření 

Název cíle: 4.1 Zvýšení informovanosti o službách a aktivitách 

Popis a zdůvodnění cíle: V období 2. Komunitního plánu je cílem zachování a rozvoj 

existujících služeb a aktivit. Zároveň je potřeba zajistit vyšší 

informovanost obyvatel o těchto službách a aktivitách. 

Opatření, která vedou  

k naplnění cíle: 

4.1.1 Zachování terénního programu - streetwork 

4.1.2 Monitoring drogové scény 

4.1.3 Zvýšení informovanosti o službách a aktivitách 

 

Název opatření: 4.1.1 Zachování terénního programu - streetwork 

Popis opatření: Cílem opatření je zachování existujícího terénního programu, 

jehož hlavní náplní je vyhledávání a kontaktování osob 

užívajících nebo experimentujících s omamnými 

a psychotropními látkami.  Těmto osobám je nabízena 

komplexní pomoc a podpora v obtížných životních situacích.  

Předpokládané dopady 

opatření: 

Redukce sociálně nežádoucích jevů, zmírnění následků užívání 

návykových látek u klientů, ochrana lidí žijících ve městě Bílina 

a okolí před dopady plynoucích z rizikového chování, motivace 

klienta k postupnému zapojení se do normálního života. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Zachování služby. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
200 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 

Úřad vlády ČR, MPSV, Most k naději, o.s., město Bílina, 

Ústecký kraj. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 

Děti, mládež a rodina, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Most k naději, o.s., město Bílina. 

Předpokládané výstupy: 200 podpořených osob. 

 

Název opatření: 4.1.2 Monitoring drogové scény 

Popis opatření: Sledování trendů na drogové scéně a vytvoření publikací, které 

budou následně sloužit pro základní školy, Gymnázium, 

OSPOD a městskou policii. 
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Předpokládané dopady 

opatření: 
Přehled trendů v užívání drog. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Neinvestiční. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
250 000 Kč/rok v případě získání dotace z fondu EU 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, fondy EU. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 

Most k naději, o.s., Městská policie, Policie ČR, OSPOD, 

základní školy v Bílině, Gymnázium v Bílině, NNO, město 

Bílina. 

Předpokládané výstupy: 1x za rok publikace. 

 

Název opatření: 4.1.3 Zvýšení informovanosti o službách a aktivitách 

Popis opatření: Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ne všechny služby 

a aktivity, které jsou v Bílině k dispozici v rámci protidrogové 

prevence, jsou dostatečně v podvědomí občanů. Je tedy potřeba 

je medializovat a propagovat. Informovanost obyvatel je možné 

zvýšit například prostřednictvím internetových stránek města, 

informováním pracovníků odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví a terénních pracovníků společnosti Most 

k naději směrem k potencionálním klientům. Rovněž je možné 

k informování občanů využít různé letáky či informační 

publikace, které budou k dispozici na úřadě. Cílem je vyšší 

prevence před možnými zdravotními dopady. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Větší informovanost a orientace cílových skupin a obyvatel 

města v nabídce služeb a aktivit. Snižování rizik přenosových 

onemocnění a zmapování drogové scény ve městě. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Po dobu trvání 2. KP. 

Charakter opatření: Preventivní. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
15 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, Ústecký kraj, Nadace. 
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Přesahy do dalších 

oblastí: 
Děti, mládež a rodina, široká veřejnost. 

Předpokládaní 

realizátoři, partneři: 
Město Bílina, Člověk v tísni, o.p.s., Most k naději, o.s. 

Předpokládané výstupy: Propagace zasáhne téměř všechny obyvatele města, především 

žáky základních škol a studenty bílinského gymnázia, dále pak 

rizikové skupiny obyvatel a rizikové oblasti města s vyšší 

koncentrací výskytu sociálně vyloučených občanů. 

 

Název cíle: 4.2 Primární prevence na školách 

Popis a zdůvodnění cíle: Cílem je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně - 

patologických jevů s důrazem na problematiku závislostí 

a to na všech základních školách a bílinském gymnáziu.  

Opatření, která vedou  

k naplnění cíle: 

4.2.1 Přednášky, besedy, exkurze, semináře – interaktivní 

zábavnou formou 

 

Název opatření: 4.2.1 Přednášky, besedy, exkurze, semináře – interaktivní 

zábavnou formou 

Popis opatření: Realizace aktivit zaměřených na získávání, prohlubování 

a upevňování znalostí a vědomostí z oblasti návykových látek, 

ovlivňování postojů a názorů dětí a mládeže a to využíváním 

zábavných interaktivních metod práce. Přednášky, besedy, 

exkurze a semináře se budou zaměřovat na žáky 3. až 9. tříd 

základních škol, případně na nižší ročníky bílinského gymnázia. 

Předpokládané dopady 

opatření: 

Předcházení užívání drog u cílové skupiny, vyšší informovanost 

o možných dopadech užívání drog, vyšší informovanost 

o drogové problematice u široké veřejnosti. 

Předpokládaný termín 

realizace: 
Průběžně. 

Charakter opatření: Preventivní a výchovný. 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů: 
100 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 

financování: 
Město Bílina, MVČR, Ústecký kraj, fondy EU. 

Přesahy do dalších 

oblastí: 
Děti, mládež a rodina. 

Předpokládaní Městská policie, Policie ČR, základní školy v Bílině, 
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realizátoři, partneři: Gymnázium Bílina, Člověk v tísni, o.p.s., Most k naději, o.s.  

Předpokládané výstupy: Bude vytvořeno nabídkové portfolio, které bude k dispozici 

učitelům, výchovným poradcům a preventistům na místních 

školách tak, aby mohli reagovat na potřeby jednotlivých tříd. 

Zároveň bude vytvořen ucelený systém primární prevence 

na školách. 
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Část D – Závěr 

Komunitní plán města Bílina byl vytvořen pro získání informací o aktuální situaci v oblasti 

sociálních a s nimi souvisejících služeb ve městě Bílina. Strategický dokument na období 

2016 – 2018 – v pořadí druhý komunitní plán – je výstupem procesu, který řeší cíle a opatření 

předem specifikovaných cílových skupin. Směřuje k optimálnímu nastavení sítě sociálních 

a souvisejících služeb tak, aby byla zajištěna jejich dobrá dostupnost občanům v souladu 

s jejich potřebami a poptávkou, v požadované kvalitě a při efektivním vynaložení finančních 

prostředků. Do procesu plánování a samotného vytváření se podařilo začlenit i samotné 

občany města prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož hlavní výhodou je možnost 

zmapovat požadavky na konkrétní problematiku. Avšak jeho velkou nevýhodou bývá nižší 

zájem lidí o jeho vyplnění. Z výsledků mohli těžit zkušení odborníci, kteří zasedli 

v jednotlivých pracovních skupinách a zpracovat tento plán, který má primárně zlepšit život 

občanům města. 

Vydáním komunitního plánu na období 2016 – 2018 však práce na něm nekončí. Pracovní 

skupiny se budou pravidelně scházet a pracovat na jeho aktualizaci. Ještě před jeho oficiálním 

zveřejněním se některá opatření navrhovaná v tomto plánu již naplňují nebo jsou zahájeny 

přípravné fáze k realizaci těchto opatření.  
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