Příloha č. 2 PSZ Pomocné analýzy 2019
Kromě výzkumné zprávy Vstupní analýza města Žatec vznikly v rámci mapování stavu sociálního vyloučení i tři pomocné analýzy v oblasti
bydlení, zadluženosti a prevence na základě metodiky sociálních interakcí, které zobrazují hlavní problémy, příčiny a souvislosti mezi nimy.
Dotváří celkový obraz o stavu sociálního vyloučení v Žatci.
Každá z analýz je tvořena třemi totožnými schématy. První mapuje problémy a jejich příčiny. Druhé schéma reflektuje cíle a povahu řešení
vztažené k identifikovaným problémům prvního schéma. V této příloze je pouze druhé schéma. Díky souvislostem a zacílení lze vyvodit efekt
pro trvalou změnu. Vazba na opatření plánu sociálního začleňování (část B) je barevně označena.
Každá analýza má část Cílová skupina a část Lokální úroveň. Pomocné analýzy obsahují také část systémovou, kde jsou definované problémy
a příčiny na úrovni státu. V této příloze není tato část uvedena, protože není v možnostech tyto problémy v rámci lokální úrovně změnit.
Nicméně má na ostatní části analýzy významný vliv. Opatření v návrhové části plánu sociálního začleňování řeší jen některé z polí analýz. Je
žádoucí řešit i ostatní, dosud nepokrytá pole problémů. Zde vzniká prostor pro další cíle a návazná opatření.
Limity analýzy:
1. Výsledná analýza vychází ze znalosti místních aktérů její podoba je tedy podmíněná identifikovanými problémy, se kterými se místní
aktéři ve své praxi setkali.
2. Struktura problémů a příčin není lineární. Jedná se o zachycení vrstevnatého problémů spojených se sociálním vyloučením, které je
vrstevnaté. Některé problémové projevy jsou zároveň i příčinami a dopady jiných definovaných problémů. Analýzy vyobrazují poznané
souvislosti, podmíněné kauzální vztahy, sdružují související příčiny. Obecně však platí, že spodnější problémy jsou příčinami vrchních
problémů. Současné uspořádání se bude v čase proměňovat.

Složení pracovních skupin
Pracovní skupina bydlení a rodina

Pracovní skupina dluhy a zaměstnanost

Pracovní skupina prevence

Vavřinec, z.s.

Sociální centrum pro rodinu

MěÚ Žatec

MěÚ Žatec

Oblastní charita Most

Městská policie Žatec

Oblastní charita Most
Kamarád Lorm
Pomoc - poradenství, podpora, z.s.
Spirála, z.s.
Žatecký spolek handicap, z.s.
Český červený kříž
OO SPCCH Louny
Město Žatec

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
MěÚ Žatec
SNN v ČR, KOÚK Most
Město Žatec

Komise prevence kriminality
Oblastní charita Most
Sociální centrum pro rodinu
Most k naději
Město Žatec
SNN v ČR, KOÚK Most
Český červený kříž
Pomoc - poradenství, podpora, z.s.

Cíle a řešení reagující na problémy a příčiny spojené se zadlužeností

Hlavní cíl: Nízký počet zadlužených osob
Obrázek č. 1: část analýzy Cílová skupina (Pracovní skupina dluhy a zaměstnanost)-

Obrázek č. 2: část analýzy Lokální úroveň (Pracovní skupina dluhy a zaměstnanost)

Opatření ve strategii řeší jen některé z polí. Je žádoucí řešit i ostatní, dosud nepokrytá pole problémů. Zde vzniká prostor pro další cíle a
návazná opatření.
V oblasti zadlužení se jedná o tvorbu a přizpůsobení pracovních úvazků pro exekuované.

Cíle a řešení reagující na problémy a příčiny spojené s bydlením

Hlavní cíl: Dostatečné kapacity dostupného bydlení odpovídající potřebám obyvatel města Žatce
Obrázek č. 3: část analýzy Cílová skupina (Pracovní skupina bydlení a rodina)

Obrázek č. 4: část analýzy Lokální úroveň (Pracovní skupina bydlení a rodina)

Opatření ve strategii řeší jen některé z polí. Je žádoucí řešit i ostatní, dosud nepokrytá pole problémů. Zde vzniká prostor pro další cíle a
návazná opatření. V oblasti bydlení je možné uvažovat o posilování sousedství, domovních schůzích včetně facilitace sporů, rozšíření bytového
fondu. Propagace parterů ve firmách, podpora terénních zdravotních a pečovatelských služeb a domácí péče.
Cíle a řešení reagující na problémy a příčiny spojené s prevencí

Hlavní cíl: Navýšení pocitu bezpečí
Obrázek č. 5: část analýzy Cílová skupina (Pracovní skupina prevence)

Obrázek č. 6: část analýzy Lokální úroveň (Pracovní skupina prevence)

Opatření ve strategii a opatření Místního komunikačního plánu řeší jen některé z polí. Je žádoucí řešit i ostatní, dosud nepokrytá pole
problémů. Zde vzniká prostor pro další cíle a návazná opatření. V oblasti prevence je možné uvažovat o preventivních programech, zvýšení
podpory rodin (posilování rodičovských kompetencí, výchovné problémy dětí), podrobnější zmapování výskytu drog ve městě (distribuce,
uživatelé).

