B. Vysoký podíl recidivistů na
kriminalitě a přestupkové činnosti
C. Snížená motivace klientů
• Snížená možnost uplatnění na napříč službami spolupracovat
A. Strach z kriminality/úzkost
trhu práce
• Demotivující předlužení,
obyvatel města
• Problémy předlužení a
D. Problémy spojené se
• Narušování veřejného pořádku
nestabilní bydlení a migrace
• Citlivost majority na přítomnost
nestabilního bydlení
• Snížená dostupnost zkrácených
závislostmi
viditelných skupin menšin ve
• Ztížená dostupnost PMS pro
či jinak upravených úvazků
• Skrytý alkoholismus
veřejném prostoru
obyvatele některých obcí
• Zaměstnávání načerno
• Narušené rodinné prostředí
• Hotspoty/místa se špatnou
• Problémy spojené s
• Nízká kvalifikace
• Majetková a násilná kriminalita
pověstí
nezvládnutými emocemi a
• Nízká relevance práce a
spojená s obstaráváním
• Polarizace společnosti
agresivitou
vzdělávání pro některé klienty
nelegálních látek
Oblast/Opatření
Zaměstnanost
Zajištění informativních tematických schůzek
ze strany ÚP pro pracovníky MěÚ a NNO
(dávky, zaměstnanost)
Zvyšování kvalifikace, podpora vzniku
pracovních míst se sníženým úvazkem
Podpora sousedské výpomoci a hledání zdrojů
pomoci v rodině, okolí (hlídání dětí), podpora
dětských skupin u zaměstnavatelů v době
pracovních směn (případně vyzvednutí z
družiny, školy - NNO individuálně)
Zajištění komplexního přístupu při práci s
nezaměstnanými (odborná podpora vycházející
ze zkušenosti - zjišťování míry motivace, délka
podpory, vzdělávání a spolupráce s ÚP,
zahrnutí osob ve VTOS)
Nabídka rekvalifikací sladěná s potřebami
zaměstnavatelů (ÚP)
Vytipování zaměstnavatelů/pracovních míst
vhodných pro snížené úvazky (bez směn, ne
pouze výkonnostní systém práce, spíše
pomocné práce) i pro osoby se závislostí

Zřízení sociálního podniku
Posilování osobních kompetencí utvářejících
pracovní kompetence (zručnost, soustředěnost,
výdrž, pravidla) při NZDM

E. Problémy spojené s post covidovou situací
• Domácí násilí a agresivní
vzorce v rodině
• Prohloubení problému
záškoláctví a předčasných
odchodů ze vzdělávání

Zadluženost
Zachování a rozšíření registrované dluhové
poradny
Podpora mzdových účetní u zaměstnavatelů
(poradenství, konzultace)
Zajistit vzdělávání ve finanční a dluhové
gramotnosti děti 9-15 let
Prevence oběti
Prohloubení spolupráce NZDM, SAS, OSPOD,
školy - společné setkání (role, kompetence,
odpovědnost)
Vzdělávání odborných pracovníků (MěÚ, NNO,
policie) - podpora obětí, práva obětí, trestní
řízení
Posílení kapacit Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi
Podpora vzniku kapacit PMS v Žatci
Zajištění terapeutických kapacit
Zvýšení infomovanosti klientů o možnostech
podpory - vytvoření letáku o právech obětí
formou komiksu a vytvoření rozcesníku pomoci

Prevence
- veřejný
pořádek
Předcházení
negativním
pocitům/stížnostem
prostřednictvím komunikace s veřejností a
podpory komunitního života - různé informační
kanály, rúzné CS, zpětná vazba, veřejná
setkání (příklad: vznik cyklistické dráhy
svépomocí dětí)
Zřízení herních prvků pro mladší děti u
stadionu Mládí - (dohled starších sourozenců
na mladší, možnost být na jednom místě)
Nákup sportovního/volnočasového vybavení
určené pro využívání U rampy
Rekonstrukce zázemí - hřiště Bezděkov
(propojení Žatec- Bezděkov)

Modernizace skateparku
Vytvoření prostoru pro mládež (Bufo) + Discgolf
v parku (pod nemocnicí)

Doplnění mobiliáře workout hřiště
Zvýšený dohled MP - hotspoty včetně
mapování
Zachování a rozvoj NZDM včetně terénní
formy, rozšíření prostor, úprava CS

Prevence agrese
Zajištění prostor a odborníků pro práci s dětmi
s výchovnými problémy (emoce, agrese)
Certifikované programy primární prevence na
školách - rozvoj
Zajištění poradenství pro dospělé včetně
technik na zvládání emocí a agrese
Bydlení
X
X
X
X
řeší
přispívá
Týká se dětí a mládeže NEBO i dětí a mládeže

