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Typické aktivity

• Mezioborová setkávání lidí z praxe a terénních pracovníků a jejich vzájemná koordinace
(zpětná vazba pro školství a veřejnou správu)
• Podpora společných projektů obcí v rámci kraje, společné projekty s Městskou policií
• Nástroje pro školy pro prevenci a řešení problematiky záškoláctví, motivaci žáků k učení
• Prevence vzniku dluhů – podpora vzniku dluhových poraden a semináře na téma finanční
gramotnost – zavedení do vzdělávacích osnov škol
• Vlastní kvalitní fond sociálních bytů s navazující sociální péčí, nízkoprahovými službami
a pod vlastní kontrolou veřejné správy (zamezení „obchodu s chudobou“)
• „Housing first“, systémový přístup k řešení bezdomovectví na území města
• Prevence nežádoucích projevů u zahraničních pracovníků – vazba na průmyslové zóny
• Spolupráce s věznicemi
• Rozvoj a stabilizace adiktologického zařízení pro pomoc při závislostech (s podporou psychologie, psychiatrie včetně následné péče a doléčení), přístupné rovněž pro bezdomovce
• Navrhování nových možností odpracování dluhů
• Aktivity spojené s prevencí sociálně patologických jevů – společensky nežádoucí jevy (nezaměstnanost, chudoba, vysoká rozvodovost, extrémně zvýšená nemocnost) a společensky
nebezpečné jevy (např. poruchy chování, násilí, vandalismus, terorismus, šikana, kriminalita, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství)
• Zřizování nízkoprahových služeb přímo v ubytovnách
• Tvorba veřejných prostranství uzpůsobených všem generacím a sociálním skupinám,
zamezování tvorby sociálně vyloučených lokalit
• Podpora profesního a osobního rozvoje pracovníků v sociálních službách
• Projekty směřované na nejrizikovější skupiny
• Vizualizace systému služeb a jejich provazeb a synergií a jejich komunikace směrem
k cílovým skupinám

Očekávané přínosy

+
+
+
+
+

Možné překážky

– negativní postoj většinové společnosti
– finanční náročnost programů, projektů a aktivit
– dlouhodobost řešení (okamžité náklady, které se vrátí až za mnoho let) a nutnost neustálého pokračování intervencí
– nedostatečná legislativa – oblast bezdomovectví, sociální bydlení
– nedostatek zájemců o práci v dané oblasti, nedostatečné lidské zdroje
– nedostatečné ohodnocení pracovních pozic v sociálních službách
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předcházení sociálnímu rozpolcení společnosti
zlepšení sociálního klimatu
zvýšení pocitu bezpečí
zabránění dalšímu odlivu obyvatel
moderní koncepty sociálního bydlení – finanční úspory na straně cílových skupin, motivace
k novým začátkům a odražení ode dna
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Nutné podmínky
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• Těsná a hladká spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi a zajištění jejich stabilního financování
• Využívání součinnosti státních i nestátních organizací při realizaci preventivních projektů
• Zaměření maximální pozornosti na záškoláctví a trend přibývajících lidí bez vzdělání
(potenciální příčina dalších problémů a navazujících patologických jevů)
• Zapojení přirozených skupinových lídrů jako vzorů (mladší napodobují starší)
• Využívání dobrovolníků z řad seniorů a studentů
• Podpora a organizace osvětové činnosti a prevence
• Spolupráce a podpora činnosti nestátních neziskových organizací
• Podpora spolupráce s organizacemi a aktéry v oblasti prevence
• Spolupráce rodičů se školou (koordinace školy, rodičů, OSPOD, odboru školství MMKV,
motivační a osvětové kampaně)
• Prostupnost sociálních služeb mezi věkovými kategoriemi
• Stabilizovaná a aktivní komise protidrogové prevence a prevence kriminality jako poradního orgánu vedení města
• Vymahatelnost zásad, principů a pravidel, navrhování vhodných a funkčních forem vymáhání v souladu s legislativou
• Využití možnosti zákonodárné iniciativy kraje k motivaci obcí k výstavbě ubytoven a sociálního bydlení
• Dozor nad stávajícími soukromými ubytovnami
• Sledování nových trendů a metod v oblasti prevence a jejich bezvýhradné využití
• Sledování nových hrozeb – migrace, kyberšikana, kyberkriminalita
• Účelné využívání moderních technologií
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Aktéři

Veřejní

Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Soukromé kliniky pro léčbu
závislostí

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:
– odbor sociálních věcí
– odbor sociálně-právní ochrany dětí
– odbor kultury, školství a tělovýchovy

Soukromé psychiatrické léčebny

Městská policie Karlovy Vary
prevence kriminality

Soukromé školy

– komise prevence kriminality
a protidrogové prevence

Probační a mediační služba
Karlovy Vary
Kancelář architektury města, p. o.
Základní, střední a speciální školy
Školní družiny, školní kluby
Domovy mládeže
Střediska pro volný čas dětí
a mládeže – DDM Karlovy Vary

Cílové skupiny
•
•
•
•
•
•
•
•

Karlovarský kraj
Odbory Krajského úřadu
Karlovarského kraje:
– odbor sociálních věcí
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
– odbor bezpečnosti a krizového řízení

Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
Pedagogicko-psychologické poradny
a střediska výchovné péče
Psychiatrické kliniky a léčebny
Školská zařízení pro výkon
ústavní výchovy a ochranné výchovy
– DDÚ, SVP, ZŠ
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•
•
•
•

Děti a mládež
Rodiče, zákonní zástupci
Pedagogičtí pracovníci
Pracovníci pedagogicko-psychologických
poraden
Sezonní zahraniční pracovníci
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
a osoby sociálně vyloučené
Děti a mládež ohrožené kriminalitou jako
potencionální oběti, ale i jako pachatelé
osoby opouštějící zařízení institucionální péče
a pěstounskou péči a další
Senioři
Recidivisté
Závislí
Osoby ohrožené bytovou nouzí
(dle kategorizace ETHOS)

Nestátní neziskové organizace
zabezpečující zejména aktivity,
které v systému prevence chybí
(péče o mladé toxikomany, raná
péče o děti ze sociálně rizikového
prostředí a o předškolní hyperaktivní děti apod.)

Poskytovatelé relevantních
sociálních služeb (odborné sociální
poradenství, NZDM, terénní
programy, noclehárny, azylové
domy atd.)
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Vazba na cíle

A1.1 Efektivní úřad
A1.2 Hospodaření města
A1.3 Image města
A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů
B1.1 Urbanismus a architektura
B2.2 Doprava a veřejný prostor
C1.1 Umění a kultura
C1.2 Sport
C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity
C2.2 Sounáležitost
C3.1 Škola a komunita
C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Vazba
na strategické
dokumenty

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2019–2023
Koncepce prevence kriminality na období 2021–2024 (Statutární město Karlovy Vary)
Územní plán města Karlovy Vary
Statut lázeňského místa Karlovy Vary
Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024
Plán ochrany památkové rezervace Karlovy Vary 2014–2024
Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary
Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary
Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu
Generel cyklodopravy (Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech)
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území statutárního města Karlovy Vary
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027
Krajská protidrogová strategie
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018–2022
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji
Koncepce uspořádání akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji
Strategický rámec Česká republika 2030
Strategie reformy psychiatrické péče
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030
Koncepce sociálního bydlení České republiky
Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
Strategie sociálního začleňování 2021–2030
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

Naplnění hodnot
Hrdé a sebevědomé město
Živé a kreativní město
Zdravé a bezpečné město
Společné a společenské město
Inovativní a iniciativní město
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