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Dokumenty od ASZ 

• Vstupní analýza 
• SPSZ statutárního města Chomutova 2017 – 2020 
• Místní plán inkluze včetně revize 2017 - 2020 
• Život za třináctkou – tematický výzkum k obchodu  
     s chudobou, 2017 
• Revize SPSZ (do roku 2023, cíl 120 sociálních bytů) 
• TAP – podpora osob bez přístřeší (schválen) – mimo jiné vznik 

NDC a rozšíření noclehárny pro muže o místa pro ženy, od 
ledna 2020 

• Každodennost a potřeby mládeže a mladých dospělých 
ohrožených sociálním vyloučením, tematický výzkum, 2019 

• TAP – podpora mládeže a mladých dospělých ohrožených 
sociálním vyloučením (ke schválení) 

 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Statutární město Chomutov  
KA1: Podpora osob v přístupu k bydlení 
KA2: Podpora ohrožených rodin a jednotlivců  
KA3: Prevence a řešení zadluženosti  
KA4: Systémová opatření a inovativní metody práce 
s předlužeností  
(vznik pozice protidluhového koordinátora města a 
protidluhové koncepce) 
KA5: Evaluace projektu 
Celkem 589 podpořených osob v rámci projektu. 
 
 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Sociální služby Chomutov, p. o. 
(příspěvková organizace města)  

KA1: OSP- sociální a dluhová poradna (včetně 
podávání insolvenčních návrhů) 

KA2: Evaluace 

Celkem 2500 podpořených osob v rámci 
projektu. 
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OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Sociální služby Chomutov, p. o. ,  

KA1: Služba azylového domu – rozšíření pro 
cílovou skupinu rodiny s dětmi 

KA2: Podpora osob v přístupu k zaměstnání a 
jeho udržení 

Celkem 60 podpořených osob v rámci projektu. 

 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Oblastní charita Most 
KA1: Vybudování nového NZDM Zahrada  
KA2: Terénní programy  
KA3: OSP 
KA4: Protidluhová poradna 
KA5: Bulleteen – vydávají mladí z NZDM 
KA6: Cyklus seminářů  
KA7: Tréninkové zaměstnání 
KA8: Evaluace projektu 
Celkem 650 podpořených osob v rámci projektu. 
 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Člověk v tísni, o. p. s. 

KA1: Terénní programy 

KA2: Resocializační služba 

KA3: Preventivní služba pro mladé 15+ 

Celkem 319 podpořených osob v rámci 
projektu. 

 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: K srdci klíč, o. p. s.  

KA1: Vznik služby Domu na půl cesty (dva byty 
na půl cesty pro děti opouštějící ústavní 
výchovu)  

Celkem 20 podpořených osob v rámci projektu. 

 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Světlo Kadaň, z. s. 

KA1: Ambulantní poradna (OSP, drogová 
tematika) – poradenství pro uživatele, ex-
uživatele a jejich příbuzné 

Celkem 150 podpořených osob v rámci 
projektu.  

 



OPZ KPSVL výzva č. 52 

Žadatel: Masopust, z.s. 

KA1: Oslovení a nábor z CS  

KA2: Podpůrné aktivizační a motivační programy 
vedoucí k socio-ekonomické stabilitě 

KA3: Aktivizačně motivační program k podpoře 
vstupu a udržení na trhu práce 

Celkem 50 podpořených osob v rámci projektu. 

 



OPZ a OP VVV KPSVL  

Shora uvedené OPZ KPSVL projekty  

- za celkem cca 70 milionů Kč,- 

 

OP VVV KPSVL: 

- vznik pozice koordinátora inkluze a metodika 
asistentů pedagoga statutárního města 
Chomutov 

- rozšíření předškolních klubů (Člověk v tísni) 

 

 

 

 



IROP SVL 

IROP SVL infrastruktura ZŠ: 

- projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace 
učebny ve vazbě na klíčové kompetence – do 
projektu zahrnuty všechny základní školy 
Statutárního města Chomutov, modernizace 
učeben a IT konektivita škol 

Projekt za 98 996 315,83 Kč. 



IROP SVL 

Projekt Rekonstrukce a modernizace učeben ve 
vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, komunikace v cizích 
jazycích a práci s digitálními technologiemi: 

- podpořeno Středisko volného času Domeček,  

- podpořen Zoopark Chomutov, Statutární město 
Chomutov. 

Projekt za cca 15 000 000,- Kč 

 



Obchod s chudobou 

• Obchod s chudobou – pronájem bytů ve 
špatném stavu za vyšší než obvyklé nájemné a 
to především příjemcům dávek na bydlení. 

• Neplacení příspěvků a záloh SVJ jako 
specifická strategie některých pronajímatelů 

– zvýšení individuálního zisku, 

– „přenesení“ nákladů na správu domu na 
ostatní vlastníky. 

 



Agentura k tématu  
obchodu s chudobou  

 

• Tematický výzkum Život za třináctkou (2017) a 
fokusní skupiny se zástupci ohrožených SVJ 

• Metodika ASZ pro SVJ - Jak řešit (spekulativní) dluhy 
vlastníka bytové jednotky? (2018) 

• Semináře k právní metodice pro SVJ (2018) 

• Skupinová a individuální setkávání s SVJ a dalšími 
aktéry v Chomutově (2017 – dodnes) 

 



 
Setkávání s SVJ a dalšími aktéry   

(skupinová a individuální)  
- koordinováno Agenturou  

• společenství vlastníků jednotek(cca 10 zástupců ohrožených SVJ) 
• Statutární město Chomutov (včetně politické reprezentace), 

Centrum komunitního plánování, sociální odbor, MP, technické 
služby 

• Agentura pro sociální začleňování (LK - koordinace a facilitace) 
• NNO 
• ÚP 
• PČR 
• správci lokalit  (Společně to dokážeme, ÚP – 10 pozic  a jiné OPZ 

projekty, poté systemizovaná pracovní místa v rozpočtu města – 
nově 6 pozic) 

• veřejnost 
• a další 

 
 

 



Sociální bydlení 

V roce 2019 proběhlo vykupování bytů městem, 
momentálně má město 26 sociálních bytů (12 v 
rámci pilotního projektu pro MPSV, 14 vykoupeno v 
rámci IROP ITI). 

IROP propojen s velkým OPZ KPSVL projektem 
města – vznik 10 nových pozic – z toho 5 sociálních 
pracovníků určených pro sociální bydlení. 

 

Cíl do roku 2020 - 60 sociálních bytů, cíl do roku 
2023 - 120 sociálních bytů. 

 



Děkuji za pozornost. 


