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Úvod
Koncepce prevence kriminality města Šluknov na období 2017 – 2022 (dále jen „Koncepce“) byla
vypracována v souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality České Republiky na období
2016 – 2020 (dále jen „Strategie“) a popisuje problémy identifikované v rámci bezpečnostní, sociálně
– demografické a institucionální analýzy města, přičemž navrhuje jejich řešení včetně všech
potřebných zdrojů. Koncepce volně navazuje na předchozí Koncepci prevence kriminality města
Šluknov na období 2012 – 2016.
Priority prevence kriminality pro období 2017 - 2022 byly stanoveny na základě analýzy stavu
veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Šluknov. Zaměřují se na nejčastější druhy trestné
činnosti a cílové skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohroženy či zasaženy pácháním trestné činnosti.
Dále se jedná o priority, které mají preventivní význam a zapojují do řešení jednotlivých témat
prevence kriminality, co nejširší okruh místní komunity.
Hlavním úkolem města je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci
svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám,
které mají bezprostřední vliv na aktuální úroveň bezpečnostní situace ve městě.
Vytvořením Koncepce je dán prostor pro vypracování žádostí o státní účelové dotace na projekty
prevence kriminality, zejména na rozvoj preventivních opatření a dalších dílčích projektů v souladu se
Strategií prevence kriminality a rovněž projektů neinvestičního charakteru, které směřují k řešení
a odstranění bezpečnostních problémů a rizik.
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Socio-demografická a bezpečnostní
analýza
Region prošel v minulosti složitým
historickým vývojem a po druhé
světové

válce

prakticky

úplnou

výměnou obyvatelstva (ztráta tradic,
sociálních

vazeb,

vykořeněnost

a vysoká variabilita přistěhovalců)
a

trpí

celou

řadou

negativních

sociálních jevů.
Okres Děčín má největší romskou
a vietnamskou menšinu v Ústeckém
kraji (údaje z posledního sčítání lidu,
značně

podhodnocené

zvláště

u romské menšiny, kde lze hovořit
téměř

o

statistické

bezcennosti

konkrétního údaje).
Území Šluknovského výběžku spadá podle administrativně správního dělení pod Ústecký kraj, okres
Děčín. V regionu působí na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, tři pověřené obecní úřady
(Šluknov, Rumburk, Varnsdorf) a dvě obce s rozšířenou působností (Rumburk a Varnsdorf), které
v rámci přenesené působnosti vykonávají pro vymezené území státní správu v rozsahu stanovenými
zákony.
Město Šluknov – pověřená obec II. stupně (počet obyvatel ve správním obvodu cca 5 600).
Šluknovský výběžek není z hlediska národnostní struktury homogenní.

Romská menšina patří

k několika dalším národnostním menšinám, které ve Šluknovském výběžku žijí. Z hlediska počtu svých
příslušníků, které se k romské národnosti hlásí, se svou velikostí od ostatních zde žijících menšin
výrazně neliší. Ovšem skutečný počet příslušníků romské komunity se výrazně liší. Na území města
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žije několik etnických menšin (Romové, Vietnamci, Ukrajinci). Nejvyšší míra nezaměstnanosti je
u romského etnika, které zde žije v několika lokalitách.

Změny počtu obyvatel

Změny počtu obyvatel v časové řadě let 2008 až 2014
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Zdroj : Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 - 2025
Úroveň vzdělanosti obyvatelstva je ve sledovaných obcí v porovnání s celou republikou podprůměrná. Ze studie
(Dostupnost krizového a nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v obcích Šluknov,

Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípy) vyplývá, že Šluknov vykazují výrazně vyšší podíl obyvatel s
nejvyšším dosaženým základním vzděláním. Z hlediska struktury uchazečů o zaměstnání patří na trhu
práce k nejohroženějším lidé se základním vzděláním. Je třeba zmínit, že lidé s nízkou kvalifikací nebo
bez kvalifikace představují nejpočetnější skupinu dlouhodobě nezaměstnaných.

Zdroj: Úřad práce
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Specifické charakteristiky jejich sociálního a rodinného života přispívají k jejich vydělování
ze společnosti a vedou k vytváření nové třídy deklasovaných, která žije v trvalé závislosti na systému
podpor sociální zabezpečení. Nezaměstnanost má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu
vážných dopadů. Vedle materiální chudoby se jedná o sociální (vyloučení z participace na sociálním
a ekonomickém životě české společnosti) a psychické důsledky (rezignace na další hledání práce,
ztráta pracovních návyků, podléhání závislostem aj.). Tyto důsledky se pak zpětně negativně odrážejí
ve snížených šancích na začlenění na trh práce.
Graf znázorňuje podíl
nejvyššího ukončeného
vzdělání

ve

měst

Šluknov.
Zdroj: Strategický plán
rozvoje

města

Šluknov

2015 – 2025

V

září

2014

evidovaných
o

počet

uchazečů

zaměstnání

(dále

v textu jen „uchazeči“)
klesl, k 30. 9. 2014 bylo
v okrese
evidováno

Děčín
9

002

uchazečů, což je o 46
méně

než

k

31.

8.

2014.

Dosažitelných uchazečů (tzn. těch,
kteří

mohou

hned

nastoupit

do zaměstnání) ve věku 15 – 64 let
bylo evidováno 8 687. V červenci
2015 počet evidovaných uchazečů
o zaměstnání (dále v textu jen
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uchazeči“) stoupl, k 31. 7. 2015 bylo v okrese Děčín evidováno
7 955 uchazečů, což je o 50 více než k 30. 6. 2015. Dosažitelných uchazečů (tzn. těch, kteří mohou
hned nastoupit do zaměstnání) ve věku 15 – 64 let bylo evidováno 7 649. V září 2016 počet
evidovaných uchazečů o zaměstnání (dále v textu jen „uchazeči“) klesl, k 30. 9. 2016 bylo v okrese
Děčín evidováno 6 896 uchazečů, což je o 69 méně než k 31. 8. 2016.
Dosažitelných uchazečů (tzn. těch, kteří mohou hned nastoupit do zaměstnání) ve věku 15 – 64 let
bylo evidováno 6 591. V dlouhodobém horizontu 1 roku lze nadále očekávat pokračující mírné
zlepšování situace v zaměstnanosti v důsledku celorepublikového ekonomického oživení i stávající
hospodářské situace.
Město Šluknov vykazuje k 30.09.2016 mezi obcemi Šluknovského výběžku nejvyšší míru
nezaměstnanosti, tak jako to bylo v předchozích letech.
Úřad práce ve svém statistickém bulletinu uvádí, že hlavní problém nezaměstnanosti lze spatřovat
v Ústeckém
OBEC

KÓD
OBCE
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PN(v

CELKEM

15-64 LET

%)
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kraji,

že

řada

uchazečů o zaměstnání nadále
zůstává

v evidenci

ÚP

ČR

a využívá systému nepojistných

Dolní Poustevna

562441

80

1 216

6,58

Doubice

530417

5

68

7,35

sociálních dávek, který ČR nabízí,

Jiříkov

562581

247

2 460

9,92

ačkoliv díky vysoké nabídce VPM

Krásná Lípa

562611

185

2 166

8,22

mohou získat zaměstnání i takoví

Lipová

562661

27

399

6,77

uchazeči a zájemci, jejichž situace

Lobendava

545708

19

214

8,41

na trhu práce by za standardních

Mikulášovice

562751

109

1 424

7,58

podmínek byla značně ztížená.

Rumburk

562777

491

7 508

6,38

Specifickou

Staré Křečany

562823

79

850

9,06

uchazeči se základním vzděláním,

Šluknov

562858

391

3 714

10,31

pro které se volná pracovní místa

Velký Šenov

562912

106

1 304

8,13

Vilémov

562947

30

617

4,86

1 769

21 940

7,91

KoP Rumburk
Dolní Podluží

562432

59

794

6,93

Horní Podluží

562505

24

540

4,26

Chřibská

562530

77

903

8,42

Jiřetín pod Jedlovou

562572

29

407

6,88

Rybniště

562793

24

7 428

5,61

Varnsdorf

562882

801

10 264

7,43

1 014

13 336

7,27

KoP Varnsdorf

skupinou

tvoří

prakticky nevytváří a jedinou
možností

jejich

zaměstnávání

často zůstávají veřejně prospěšné
práce jako nástroj APZ.

Zejména u dospívajících a mladých nezaměstnaných hrozí nebezpečí, že nezvládnou situaci přemíry
volného času, nemožnosti seberealizace a absence pozitivního sebehodnocení a že období, kdy
nemají práci, u nich zafixuje způsob života podporující rizikové formy dalšího osobnostního vývoje.
Kriminalita se zejména pro lidi, kteří si nestihli vytvořit žádné pracovní návyky, může stát přitažlivým
východiskem.
Celorepublikově se počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách se zvýšil téměř
o

polovinu.

V

absolutních

číslech

přibylo

nejvíce

sociálně

vyloučených

v

Ústeckém

a Moravskoslezském kraji. Celkově lze říci, že se tedy sociálně vyloučené lokality rozpadají do
většího počtu menších celků. Sociálně vyloučení se stěhují nebo jsou stěhováni do více odlehlých
obcí s málo funkční infrastrukturou. Sociální vyloučení v České republice přestává mít svůj
dominantně městský charakter. Podíl nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách je
v průměru přibližně 80 až 85 procent. Nezaměstnanost je vyšší v etnicky homogenních lokalitách a ve
venkovských lokalitách, kde je nedostatek pracovních míst. Přibližně 15 až 20 procentům sociálně
vyloučených ale ani zapojení do trhu práce nezaručilo vymanění se ze sociálně vyloučeného
prostředí. Většina jejich zaměstnávání je krátkodobá, nebo má nejistou délku trvání a generuje velmi
nízký výdělek.
Britský sociální geograf Danny Dorling ( Dorling, D (2010): Injustice: Why social inequality persists.
Bristol: Polity Press) vidí jako základní faktor sociálního vyloučení zadluženost. Nízké příjmy podle
něj automaticky nemusí vést k omezení spotřeby, pokud lidé mají přístup k úvěrům. Nicméně
právě zadluženost, která s nimi v důsledku spojena, vede k propadu do pasti, ze které je jen obtížná
cesta ven.
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR považuje SVL (sociálně vyloučenou lokalitu) takovou
lokalitu, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách
(indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený
prostor (indikováno vnější identifikací).
Vedle materiálně-prostorové dimenze SVL (sociálně vyloučených lokalit) hraje důležitou roli
symbolická dimenze. SVL jsou vnímány jako „romské“, a to i v těch případech, kdy Romové v dané
lokalitě netvoří statistickou většinu. Hranice této lokality mohou být i symbolické.
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Ve Šluknově je dle předchozích analýz
registrováno

několik

vyloučených

lokalit. Vysoká míra migrace je v oblasti
Sídliště jelikož se zde nachází více než
380

bytových

jednotek

Cyklická,

opakovaná migrace je velmi často
způsobena

zadlužením.

Můžeme

souhlasit s autory Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR 2015, kdy
uvádějí nejtypičtější případ mladé páry,
romské či smíšené, jejichž migrační
cesty začínají po odchodu z domácnosti rodičů, kdy se mladý pár začíná vůči majiteli bytu zadlužovat.
Ve většině případů dlužníci odejdou nakonec sami, když už se jim zdá vystěhování nevyhnutelné.
Hledání náhradních forem bydlení se z praxe sociálních pracovníků stává více než problematické.
Pokud se podaří nalezení zajištění rodiny, jedná se především o nestandartní formy bydlení, kdy jsou
nejčastěji využívány možnosti pobytových sociálních služeb a v průběhu několika měsíců klient stejně
z největší pravděpodobností je umístěn v jiných SVL většinou sídlištního typu. Možnosti získání
sociálního bydlení, standartního bytu jsou velmi nízké, taktéž omezením bytového fondu jednotlivých
městech není možné využít jejich bytový fond.

V případě migračních trendů ve Šluknově platí fakt, že push faktory převládají nad pull faktory. Mezi
nejčastěji zmiňované push faktory pak patří zadluženost, nevyhovující stav objektů či neshody
v místě bydliště, mezi pull faktory se objevují příbuzenské sítě či role zprostředkovatelů.

Poznámka autora: v roce 2015-2016 byly spíše výraznější tvz. pull faktory, jelikož došlo nastěhování
vícepočetných rodin v příbuzenském vztahu z oblasti Kolína. Nyní je mnohým hledáno náhradní bydlení, kde
hlavním z faktorů je předlužení.

Nejčastější míra přistěhovalých byla v roce 2016 z Mladé Boleslavi, Anglie, Varnsdorf, Česká Lípa,
Velký Šenov. Přistěhovalí obyvatelé na Sídlišti z okolních obcí, byli ve většině původní obyvatelé
Šluknova.
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Zejména u dospívajících a mladých nezaměstnaných hrozí nebezpečí, že nezvládnou situaci přemíry
volného času, nemožnosti seberealizace a absence pozitivního sebehodnocení a že období, kdy
nemají práci, u nich zafixuje způsob života podporující rizikové formy dalšího osobnostního vývoje.
Kriminalita se zejména pro lidi, kteří si nestihli vytvořit žádné pracovní návyky, může stát přitažlivým
východiskem.
Dovolujeme si říci, že vzhledem k situaci vnímáme celkový socio- ekonomickému propadu regionu,
se na hranici hmotné nouze se dostávají i rodiny, kde příjem z pracovní činnosti zajišťuje jedna osoba.
Předpokládáme, že je to v důsledku růstu cen, nákladů na bydlení, jízdné a také především předlužení
rodin. Mnoho rodin se ocitá v dluhové pasti a terénní pracovník často naráží na to, že rodinám chybí
i základní potraviny, hygiena a finance na zajištění nákladů s bydlením. Celková nejistota a nedostatek
financí nejvíce odrážejí na rodinách žijící ve vyloučených lokalitách. Prostředky určené na živobytí,
často využívají na hrazení nejemného a dluhů. V rámci sociálních šetření sociálních pracovníků
přibývá rodin, kde chybí i základní potraviny. Tato situace samozřejmě zvyšuje riziko páchání
trestných činů.
Výplata sociálních dávek
Výplata sociálních dávek probíhá prostřednictvím systému sociálního zabezpečení. Sociální
zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky státu, představuje jedno z opatření, kterými Česká
republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Sociální zabezpečení tvoří nepojistné dávky a dávky
státní sociální podpory a sociální pomoci. Dávky sociální pomoci zajišťují prostřednictvím dávek
hmotné nouze pomoc osobám s nedostatečnými příjmy. Od roku 2012 vyplácejí všechny sociální
dávky pobočky Úřadu práce. Systém pomoci v hmotné nouzi je upraven zákonem č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou
poskytovány osobám či rodinám, které nemají dostatečné příjmy a jejichž sociální a majetkové
poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnost.
Zároveň nejsou schopny z objektivních důvodů své příjmy zvýšit, a tak vyřešit tuto situaci vlastním
přičiněním. Dávky pomoci v hmotné nouzi zahrnuj.
o

příspěvek na živobytí

o

doplatek na bydlení

mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen „MOP“)
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Dětí a mladí lidé z vyloučených lokalit přejímají nezdravé mezigenerační modely v rámci rodin, svůj
čas na ulicích, nádražích, v parcích a bohužel i v hernách. Důvod je prostý: buďto nemají zájem
o mimoškolní aktivity nebo si je nemůžou dovolit - důsledkem je přebytečný čas a nuda. Za těchto
okolností jsou vystaveni vyššímu nebezpečí, že budou konfrontováni s drogovými experimenty,
šikanou, kriminalitou nebo sexuálními službami. Mládež žijící v těchto lokalit a jejich nedostatečné
zařazení do nedelikventních referenčních skupin, pohybují se v určitém vzduchoprázdu bez jasného
sdílení pozitivních norem a hodnot. Tato nebezpečí tedy neovlivňují pouze mládež samotnou, ale
dopad mají i na celé rodiny a komunitu jako celek.
Ze statistické ročenky MPSV 2014 vyplývá, že bylo evidováno celkem 8280 případů týraných nebo
zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD, z toho bylo 4044 chlapců a 4236 dívek. Dle statistické
ročenky MPSV bylo v roce 2014 bylo evidováno 1 126 dětí v institucionální péči s nařízenou ústavní
výchovou a 12 dětí s uloženou ochrannou výchovou, celkem tedy 1 138 dětí. Na druhou stranu je
nutno ještě doplnit počet dětí, které jsou umístěny také ve školských zařízeních na základě
předběžného opatření soudu. K 31. 12. 2013 bylo v uvedených zařízeních umístěno 112 těchto dětí.
To znamená, že k 31. 12. 2013 bylo v ústavních zařízeních umístěno celkem 1 250 dětí, což je o 109
dětí méně než v roce 2012.
Vývoj počtu dětí umístěných na základě soudního rozhodnutí do školských zařízení pro výkon
ústavní či ochranné výchovy u většiny správních obvodů obcí s rozšířenou působností Ústeckého
kraje v letech 2011 až 2015 kolísá.
Nejvyšší meziroční pokles (v letech 2014 až 2015) byl zaznamenán v obvodu města Ústí nad Labem,
kdy počet těchto dětí klesl o 43. Následují ho obvod Litoměřice (pokles o 7 dětí) a Bílina (pokles o 7
dětí). Naopak nejvyšší meziroční nárůst byl evidován v Rumburku, kdy zaevidovali nárůst o 11
umístěných dětí, pak Mostě (nárůst o 5 dětí). Přesto vyplývá z analýzy KÚ, že v Ústeckém kraji
dochází každoročně k mírnému poklesu dětí v institucionální péči.
Dle sociální pracovnice OSPOD je situace a vývoj ve Šluknově hodnocena jako z nejproblémovějších
lokalit a proto byla tato lokalita posílena o jednoho pracovníka OSPOD. Na vyšším počtu rodin,
vyžadující intervenci OSPOD má vliv cílená depistáž sociální práce na městském úřadě Šluknov.
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Zdroj: Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2016

V roce 2015 zaznamenali největší index dětských i mladistvých klientů kurátoři pro mládež při
Městském úřadu ve Varnsdorfu – 116,6. Následují je obvody měst Mostu (79,1) a Bílina (76,4). Na
opačném pólu jsou tradičně obvody měst Lovosice a Roudnice n. L. – jejich indexy činí 22,5 a 24,8
dětí na 10 tis. obyvatel. Nejvyšší počet evidovaných dětí do 18 let stále zůstává tradičně ve velkých
městech – Teplice, Ústí n. L., Most a Chomutov, kdy i v těchto velkých lokalitách zaznamenali pokles
klientů.

Zdroj : Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2016
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Nejvyšší podíl nezletilých pachatelů je zaznamenán opět v obvodech Litvínova (76,1 %) a Podbořan
(60 %). Naopak nejnižší podíl nezletilých pachatelů vykazují obvody Louny a Rumburk.

Zdroj: Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2016

V souvislosti s drogovou problematikou v sociálně vyloučených lokalitách je i v Ústeckém kraji
typickým jevem nárůst počtu výrobců a distributorů drog, a to obvykle z důvodu vysoké míry
nezaměstnanosti v těchto lokalitách. S tím souvisí i další častý jev, a to vysoký počet uživatelů drog,
často z důvodu možností úniku od bezperspektivního prostředí a chudoby nebo přebírání vzorců
chování v dané skupině, rodině. V sociálně vyloučených lokalitách klesá věk uživatelů, drogy užívají
a mnohdy prodávají i celé rodiny, roste míra kriminality (majetkové i násilné) i míra agresivity
v lokalitě. Je ohrožena bezpečnost obyvatel, zvyšují se zdravotní rizika plynoucí ze šíření infekčních
chorob, v lokalitách je živná půda pro lichváře a ubytovatele, dochází k zadlužování jedinců a rodin.
Zatížení Ústeckého kraje drogovou kriminalitou patří dlouhodobě k nejvyšším v České republice.
K intenzivnějšímu potírání drogové kriminality bylo k 1. 12. 2014 přijato krajským ředitelstvím nové
opatření, a to zřízení specializovaného pracovního týmu TOXI.
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Jak uvádí výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 romové tvoří až cca 1/3
klientely protidrogových služeb na Ústecku a Mostecku, na Šluknovsku až polovinu. Romští
uživatelé drog vykazují společné specifické rysy:
-

nízká míra kontaktů se službami vzhledem k nízké důvěře k institucím

-

nízký věk zkušeností s legálními drogami

-

nízký věk problémového užívání

-

nevědomost nebo špatná informovanost o nebezpečnosti drog, důsledcích užívání
a o zásadách bezpečnějšího užívání (problém porozumění harm-reduction)

-

riziková aplikace – sdílení injekčního materiálu

Šluknovský výběžek je zajištěn odbornou sociální službou WHITE LIGHT I. Šluknovský výběžek.
Výročná zpráva KÚ za rok 2014 hodnotí region, kde je drogová problematika výrazně doprovázena
celou řadou sociálně-patologických jevů. Typické pro tuto drogovou scénu je nárůst romských
uživatelů a snižování věku uživatelů, průměrný věk je cca 25 let. Naprostou většinu tvoří injekční
uživatelé pervitinu, často společně s marihuanou. Narůstá problém výroby a levné distribuce
pervitinu vietnamskou komunitou, experimentování s touto drogou bylo zjištěno již u žáků 9. tříd
základní školy. Probíhá aktivní spolupráce s OSPOD.

Vývoj drogové trestní činnosti v Ústeckém kraji v letech 2010 - 2015
Zdroj : Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje – aktualizace 2016
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Z hlediska celkového vývoje kriminality se trestná činnost dle Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL –
aktualizace 2016 v Ústeckém kraji pozvolna v letech 2008-2010 snižovala, v roce 2011 došlo ke
zvýšení (a to v meziročním srovnání o téměř 3%). V roce 2012 pak došlo k výraznému meziročnímu
snížení celkové evidované trestné činnosti v Ústeckém kraji. V roce 2013 byl zaznamenán opětovný
nárůst celkové evidované trestné činnosti, která se blížila roku 2011. To bylo způsobeno několika
faktory – neustále narůstajícím počtem osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v rámci kraje,
celkovou strukturou obyvatel (nízká kvalifikace) a zejména udělenou amnestií na počátku roku 2013.
V roce 2014 došlo k poklesu celkové evidované trestné činnost. Klesající trend pokračoval i v roce
2015. V roce 2015 byl nejvyšší pokles trestné činnosti zaznamenán u majetkové kriminality ( - 4 028
skutků, což odpovídá 27,7%), dále významně poklesla také násilná kriminalita (-267; -14,2%).
Bezpečnostní situace v Ústeckém kraji za rok 2015 v porovnání s rokem 2014 (porovnání s ostatními
kraji ČR) Zdroj: Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2016

V roce 2015 byl průměrný index rizikovosti v ČR 1 651,2 bodů (druhým rokem se snížil – v r. 2014
činil 1817,1 bodů, v roce 2013 činil 1864,3 bodů). Všechny okresy v Ústeckém kraji také dosáhly
většího indexu než je průměrná hodnota v ČR, tj. všechny okresy v Ústeckém kraji jsou prohlášeny
za rizikové.
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Rizikovost krajů České republiky je možné sledovat v níže uvedené tabulce údaje – index
nezaměstnaných, index počtu vyplacených sociálních dávek, index kriminality a součtovou hodnotu
(index rizikovosti) za jednotlivé kraje.

Zdroj: Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2016

V roce 2015 bylo nejvíce trestných skutků v absolutních číslech zjištěno ve správní oblasti Obvodního
oddělení Policie ČR (dále OO PČR) v Děčíně. Nejvíce trestných činů v indexovém vyjádření bylo
spácháno v obvodu OO PČR Rumburk – 352,9 trestných činů na 10 tisíc obyvatel. Na dalších
místech jsou obvody OO PČR ve Šluknově s 313,3 skutky a v Krásné Lípě, kde bylo zaevidováno
312,3 trestných činů na sledovaný počet obyvatel.
Bezpečnostní analýza KÚ ÚK uvádí, že i přes mnohá opatření, která byla zavedena v regionu
Šluknovska, se stále nedaří zcela zvrátit skutečnost, že obce tohoto regionu patří k obcím s nejvyšší
kriminalitou v okrese Děčín (přepočítáno na 10 tisíc obyvatel).

Analýza bezpečnosti KÚ poukazuje na stupňující se sociální napětí mezi sociálně vyloučenými
osobami a ostatní populací, která je vnímá jako osoby využívající systému bez snahy do systému
přispět. Tlak je zvyšován taktéž dopady ekonomické krize na obyvatele. V Ústeckém kraji také přibývá
na významu další kriminogenní faktor, a sice narůstající spotřeba návykových látek, a to zejména
v sociálně vyloučených lokalitách kraje. Lze tedy v budoucnu očekávat obdobný socio-ekonomický
a socio-demografický vývoj i v dalších lokalitách Ústeckého kraje.
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V popředí další z demografických kriminogenních faktorů, a sice početná vietnamská komunita,
která se v Ústeckém kraji významně podílí na drogové kriminalitě. Kriminogenním faktorem je dále
skutečnost, že Ústecký kraj – Šluknov, je příhraniční město, kdy přímé sousedství se SRN a návštěvy
občanů SRN v příhraničí mimo jiné generují podmínky pro krádeže osobních automobilů a vloupání
do osobních automobilů. Mezi další kriminogenní faktory patří jíž zmíněné migrační tendry, vysoká
nezaměstnanost, existence SVL.

V oblasti násilné a mravností kriminality byl nejvyšší index zjištěn v obvodu OO PČR ve Šluknově.
Jeho hodnota činila 46,3 skutků. Na dalších místech skončily obvody OO PČR v Krásné Lípě a České
Kamenici. Nejnižší index byl zjištěn v obvodu OO PČR v Benešově nad Ploučnicí. Jeho hodnota činila
13,3 trestných činů násilné a mravnostní kriminality na 10 tisíc obyvatel. U těchto sledovaných
trestných činů došlo přes celkový klesající trend k nárůstu trestných činů (OOP Šluknov, Krásná
Lípa, Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí).

Trestná činnost v obvodech PČR v okresech Děčín v roce 2015

V oblasti krádeží vloupáním byl nejvyšší index zjištěn v obvodu OO PČR v Rumburku. Na dalších
místech skončily obvody PČR v Krásné Lípě a Šluknově. U krádeží prostých došlo u OOP Česká
Kamenice, Varnsdorf a Rumburk k navýšení těchto trestných činů oproti roku 2014, což je opačný
trend sledovaného roku 2015.
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Přehled jednotlivých obvodních oddělení Policie ČR ve sledovaných oblastech kriminality v okrese
Děčín v roce 2014

Přehled jednotlivých obvodních oddělení Policie ČR ve sledovaných oblastech kriminality v okrese
Děčín v roce 2015

Z uvedených tabulek vyplývá, že trestná činnost ve Šluknově má mírnou klesající tendenci. Největší
pokles je zaznamenán v oblasti prostých krádeží, krádeže vloupáním a násilné a mravnostní
kriminality.
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Vývoj řešených přestupků v jednotlivých letech (jsou zahrnuty i spádové obce, které jsou řešeny
MěÚ Šluknovem)
ROK

Přestupky
občanskému

proti

Přestupky proti

Přestupky proti

majetku

veřejnému

soužití

CELKEM

INDEX na
10.obyvatel

pořádku

2012

40

77

8

125

2013

100

138

5

2014

99

117

2015

201

98

celkem

Odložené
případy

220

178

243

443

196

28

244

445

90

35

334

588,5

227

Odležené případy uvádíme abychom uvedli, že ve většině případů se jedná o domácí násilí, kdy
nedošlo k podání návrhu do 3 měsíců a nebo z důvodu důkazní nouze.
Trestná činnost ve všech vyloučených lokalitách ve Šluknově je nízká, trestná činnost se odehrává
spíše mimo ně. Mezi nejčastější případy na území SVL patří stížnosti na přestupky z oblasti
veřejného pořádku – rušení nočního klidu, občanského soužití, znečišťování veřejného
prostranství. Dále se jedná o drobné krádeže, vykradené sklepy.
Stížnosti se ve většině případů týkají mladých lidí a dětí (hluk, vulgarity), ale i skupinou dospělých
hlučně se bavících do pozdních hodin. Oblast Sídliště koncentruje velké množství dětí a mládeže.
Ve vyloučených lokalitách především Sídliště, dochází k postupnému odlivu majoritní společnosti,
především z důvodu rušení nočního klidu, vandalismu, a dochází ke xenofobiím majoritního
obyvatelstva. Důvodem je taktéž celkový socioekonomický propad regionů, ne-příliš spravedlivě
nastaven sociální systém vůči pracujícím lidem s minimální mzdou a taktéž kumulace obyvatel se
závislostí

na

dávkách

hmotné

nouze

do

lokality

např.

Sídliště.

Z

praxe

terénních

a sociálních pracovníků je zřejmé, že dochází k socioekonomickému propadu s velkým dopadem
právě na obyvatele vyloučených lokalit. Zaznamenáváme taktéž v rámci terénu nárůst osob závislých
na omamně psychotropních látek, což ztěžuje účinnou sociální práci.
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Na toto se snaží reagovat projekt Asistent prevence kriminality, kdy přirozenou neformální autoritou,
chceme předcházet zhoršování situace a zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich
okolí, eliminace sociálně rizikových jevů. Zkušenosti s tímto projektem máme již druhý rok díky
podpoře Ministerstva Vnitra. Občané se na tento projekt tváří velice kladně a asistenti mohou přinést
svoje zkušenost z evropského projektu, kde byli řádně proškoleni, účastníci supervizích setkání řadu
zkušeností a udržet vysoký kredit této pozice. Za více než dvouleté období můžeme jen konstatovat,
že projekt jako takový shledáváme více než prospěšným. Dvojice asistentů provádí nejen dohled nad
dodržováním veřejného pořádku ve vyloučené lokalitě sídliště, ale svou činnost směřuje též do okolí
škol a středu města. Dnes již automatická je spolupráce asistentů se školskými zařízeními, odbory MÚ
i neziskovými organizacemi. Město Šluknov má zájem v projektu APK pokračovat dle možností
i v dalším letech.
Město Šluknov se snaží oblast prevence kriminality řešit následujícími kroky:
-

existencí funkce manažera prevence kriminality ( Bc. Marcela Postlerová)

-

zřídil pracovní skupinu prevence kriminality jako garanta preventivního působení a udržení
veřejného pořádku a bezpečí (v gesci starostky města Šluknov)

-

existence specializovaných interdisciplinárních týmů

-

zpracovaná Koncepce prevence kriminality na rok 2017-2022

-

v rámci programu prevence kriminality bude realizovat projekty zaměřené na řešení
problematické situace obce např. realizace projektu Asistent prevence kriminality Asistent
prevence kriminality, jehož cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků
(protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučené lokalitě, zajištění vymahatelnosti práva,
prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR
a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší, a změna negativního
pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.
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Institucionální analýza
DOSTUPNOST SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PREVENCE
Sociální infrastruktura zajišťuje veřejné služby s bezprostředním dopadem na kvalitu života.
Současné trendy zvyšují nároky na přizpůsobování sociální infrastruktury novým podmínkám.
Důležitý je především důraz na prevenci, flexibilitu vytvářených struktur a zaměření na sociální
začleňování
Dle Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2017 byly definovány tyto priority
pro rok 2017 v oblasti služeb prevence ve Šluknovském výběžku
Oblast regionu Šluknovského výběžku má síť poskytovatelů sociálních služeb, v oblasti sociální
prevence. Toto plně koresponduje s prioritami Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na rok 2016. Jednotlivé služby vzájemně spolupracují, doplňují se a jsou účinně navázány na
orgány statní správy. Síť služeb není dobudována v okrajových částech regionu. Zároveň je třeba ji
posílit pro cílové skupiny osob se závislostí, rodiny s dětmi a pro mládež v problémových lokalitách.
PRIORITA č. 1 Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené osoby
Cíl 1 Vznik samostatné služby odborné sociální poradenství ve Varnsdorfu
Cíl 2 Rozšíření územní dostupnosti stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na obce
Jiřetín pod Jedlovou a Rybniště
Cíl 3 Rozšíření územní dostupnosti stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v západní části výběžku (Mikulášovice, Velký Šenov, Vilémov, Poustevna)
Cíl 4 Rozšíření územní dostupnosti stávajících terénních programů na obce v západní části výběžku
(Mikulášovice, Velký Šenov, Vilémov, Poustevna)
PRIORITA č. 2 Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající
Cíl 1 Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu
Cíl 2 Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Rumburku
Cíl 3 Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Krásné Lípě
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Cíl 4 Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Šluknově
Cíl 5 Zvýšení frekvence návštěv terénního programu- zaměřeného na osoby se závislostí ve Šluknově
a v Rumburku
PRIORITA č. 3 Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním
Cíl 1 Zvýšit kapacitu stávajících poskytovatelů služeb sociální rehabilitace
Cíl 2 Vyčlenění specializovaného odborníka v rámci služby sociální rehabilitace, který se bude věnovat
pouze podpoře osob s duševním onemocněním
Cíl 3 Zvýšení kapacity stávajících poskytovatelů sociálně terapeutických dílen
Dle Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2017 byly definovány tyto priority
pro rok 2017 v oblasti služeb péče ve Šluknovském výběžku
Oblast regionu Šluknovského výběžku má hustou sít poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují
převážně pobytové formy sociálních služeb, které odpovídají dlouhodobé tradici ústavní péče
v regionu. Terénní služby v regionu pružně reagují na potřeby klientů a umožňují jim žít
plnohodnotný život ve vlastní domácnosti. Již v minulých letech byl zaznamenán velký rozvoj v této
oblasti a jejich rozsah je realizovány uspokojivým způsobem. Značná část seniorů a osob se
zdravotním postižením je zajištěna mimo sociální služby, a to ze strany domácích pečovatelů.
V regionu došlo k nárůstu služeb v oblasti chráněného bydlení z důvodů transformace
velkokapacitního zařízení. Toto plně koresponduje s prioritami Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Naopak nejsou zajištěné služby denních i týdenních stacionářů.
V rámci praxe sociálních pracovníků na obci vzrůstá potřeba rozvoje služeb, především v oblasti
domovů se zvláštním režimem pro osoby s psychiatrickou diagnózou.
PRIORITA č. 1 Rozvoj služeb péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením
v jejich přirozeném prostředí, změna kapacit pobytových služeb a rozvoj služeb transformační
povahy
Cíl 1 Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Rumburk
Cíl 2 Nárůst kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP Varnsdorf
Cíl 3 Příprava vzniku služeb denního a týdenního stacionáře v ORP Rumburk
Cíl 4 Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP Rumburk
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PRIORITA č. 2 Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tvz. duálními nebo kombinovanými
diagnózami přesahující do dalších oblastí (především do zdravotnictví)
Cíl 1 Vznik nových kapacit služby domovy se zvláštním režimem pro osoby s vícečetnou sociálnězdravotní diagnózou
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Město komunitní plán nemá, je však vytvořen komunitní plán pro Šluknovský výběžek. Město Šluknov
se podílelo na realizaci Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Šluknovsko a na
vzniku Strategického plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Koncepčním řešením je Plán
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013–2017.
Rozvoj sociální péče zaznamenal v posledních letech ve Šluknově výrazný posun a rozvoj, jako reakce
na špatné socio-ekonomické podmínky v regionu. Sociální práce města spadá pod Odbor vnitřní
správy - úsek terénní a sociální práce. Na řešení sociálních otázek prostřednictvím tohoto odboru má
město propracovaný model jak postupovat při řešení sociálních potřeb obyvatelstva. Má zavedou
funkci manažera prevence kriminality a má odborný tým připravený zvládat náročné prostředí
s řadou kritických faktorů.
Níže uvádím rozložení sociálních služeb a kapacit stávajících i okamžitých podle místa, tak jak je
uvedeno v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2017.

Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Šluknovský
výběžek

24

25

Oblast služeb sociální péče regionu Šluknovský výběžek
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Sociální služby ve Šluknově jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení. Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální
službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora
osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, alternativní
doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví).
Oblast rodiny, dětí a mládeže
Do této skupiny patří rodiny s dětmi a mládež od narození do 26 let. Cílová skupina pochází nejen ze
zdravého a harmonického prostředí, ale také z prostředí s narušeným dočasným či dlouhodobým
psycho-sociálním vývojem.

Městský úřad Šluknov
Odbor vnitřní správy – úsek sociální a terénní práce

Oblastní charita Šluknov
Ambrela pro rodinu
Ambrela v terénu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela

Vaše Harmonie, o.p.s.
Centrum volného času Harmonie

Kostka Krásná Lípa p.o.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cedr - komunitní centrum
Terénní práce na Šluknovsku

Související aktivity: Teen Challenge International ČR
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Oblast sociální pomoci a péče o staré občany
V oblasti péče o seniory jsou zahrnuty potřeby stárnoucích občanů města, u nichž se projevuje
sociálně zdravotní problematika, kterou tito lidé nejsou bez občasné nebo i trvalé pomoci sami
zvládnout. Jedná se většinou o občany v důchodovém věku nebo občany těžce zdravotně postižené.
Cílem péče o tyto občany je zajistit takové služby, které by vedli co nejdéle k soběstačnosti a v jeho
přirozeném prostředí.

Městský úřad Šluknov
Pečovatelská služba Šluknov

Vaše Harmonie, o.p.s
Centrum pečovatelské služby Harmonie
Pečovatelská služba Šluknov

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace
Domovy pro seniory

NOEMA - komplexní domácí péče, s.r.o
Pečovatelská služba

Domov "Srdce v dlaních"
Pečovatelská služba Šluknovska
Oblast sociální pomoci a péče o dlouhodobě duševně, mentálně a zdravotně nemocné občany
Zdravotně postižení občané naráží více či méně denně na důsledky svého postižení a většina z nich je
schopna zmírnit důsledky svého handicapu jen s využitím pomoci další osoby nebo dostupné sociální
služby. Snahou je podpora a integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

Kormidlo Šluknov o.p.s.
Sociálně terapeutické dílny
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Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna - Dílna u Markétky
Sociálně terapeutické dílny

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Agentura Pondělí
Podpora samostatného bydlení
Sociální rehabilitace

Rytmus D., o.p.s
Služby s regionálním charakterem zahrnující Šluknov: Rytmus D., o.p.s., Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace, Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov, Chráněné bydlení Pastelky
o.p.s.,
Oblast sociální péče o osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a osoby ohrožené závislostí na
návykových látkách
Hlavním cílem je aktivně podporovat sociální začleňování osob se sociálním vyloučením, přispívat
k integraci a současně minimalizovat vznik sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.
Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním
cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž je snahou zapojit
uživatele do širších sociálních struktur.
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Jedná se většinou o občany
•

Osoby bez přístřeší

•

Navrátilci z výkonu trestu aj. pobytových zařízení

•

Závislí (drogy, alkohol, gamblerství,…)

•

Ostatní osoby v akutní nebo dlouhodobé tíživé sociální situaci

•

Osoby sociálně znevýhodněné pocházející z vyloučených lokalit

Městský úřad Šluknov
Terénní práce Šluknov

Občanská poradna Rumburk" - detašované pracoviště Šluknov
Odborné sociální poradenství

Oblastní charita Šluknov
Ambrela pro rodinu
Ambrela v terénu

Kostka Krásná Lípa p.o.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cedr - komunitní centrum
Terénní práce na Šluknovsku

White Light I
Kontaktní centra

Služby s regionálním charakterem zahrnující Šluknov : Azylový dům CEDR Rumburk, Spirála Ústí nad
Labem, Linka duševní tísně Most

Související aktivity: Teen Challenge International ČR Terapeutická komunita Teen Challenge
International ČR
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DOSTUPNOST ŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace
Sídlo: Šluknov, T.G.Masaryka 580, PSČ 407 77
Zřizovatel: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
Škola sdružuje
1. SLŠ a SOŠS kapacita

775 žáků

2. Domov mládeže kapacita

135 žáků

3. Školní jídelna kapacita

200 jídel

Odloučená pracoviště školy: 1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy), 2. Šluknov, Sukova 829 (DM), 3.
Šluknov, Tyršova 720 (DM), 4. Šluknov, Mlýnská – dílny, Dr. E. Beneše – dílny, 5. Kunratice –
Arboretum, 6. Šluknov – Školní střelnice

Škola pevně stojí na třech pilířích – lesnickém, sociálním a bezpečnostně právním

Přehled oborů školy zařazených ve školském rejstříku: lesnictví, ekologie a životní prostředí, sociální
činnost, bezpečnostně právní činnost, pekař, práce ve stravování, pečovatelské práce, lesní
mechanizátor, lesnické práce, lesnictví (dálkové studium)

ZŠ J. Vohradského Šluknov
Sídlo: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, okres Děčín
Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Škola sdružuje:
ZÁKLADNÍ ŠKOLU kapacita

610 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINU kapacita

70 žáků

ŠKOLNÍ JÍDELNU kapacita

400 stravovaných

ŠKOLNÍ KLUB kapacita

200 žáků
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Základní škola je s devíti roky studia. Škola zajišťuje - Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny, Školní vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání „Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima“.
Škola má tři budovy.

Mateřská škola Šluknov
Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Sídlo: Svojsíkova 352, 407 77 ŠLUKNOV
Mateřská škola je umístěna ve třech budovách.
MŠ zajišťuje kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti předškolního věku.
Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí a podle Školního
vzdělávacího programu ČESKÝ ROK – tradice a současnost.

Základní umělecká škola ve Šluknově, příspěvková organizace
Sídlo: T. G. Masaryka 638, 40777 Šluknov (pronájem v objektu města)
Zřizovatel: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
Základní umělecká škola ve Šluknově je pobočkou ZUŠ v Rumburku. Studium v ZUŠ je organizováno
jako přípravné (pro žáky od 5 do 7 let), základní 1. stupně (pro žáky od 7 do 14 let), základní 2. stupně
(pro žáky od 14 do 18 let) a studium pro dospělé (od 18 let). Zaměření pobočky ve Šluknově je
hudební: klavír, zobcová a příčná flétna, fagot, housle, kytara, zpěv.

Speciální základní škola a Praktická škola
Sídlo: Tyršova 710, Šluknov
Zřizovatel: Zřizovatel: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
Speciální základní škola a Praktická škola je zřízena za účelem poskytnout základní všeobecné
vzdělání se zřetelem na mentální, tělesné nebo smyslové postižení.
Speciální ZŠ má jednu školní budovu.
Vyučuje se zde podle oboru: Základní škola, dobíhající obor (dříve zvláštní škola), Základní škola,
kurikulární reforma, Pomocná škola,
Školství je ve Šluknově zastoupeno střední , základní, speciální a praktickou a základní uměleckou
školou. Předškolní vzdělávání je zajištěno mateřskou školou.
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DOSTUPNOST SPORTOVNÍCH A DALŠÍCH AKTIVIT
Dle Strategického plánu města Šluknov spolková činnost je ve městě široce rozvitá, o čemž svědčí
široká škála a pestrost organizací. Zaměření spolků na činnosti (počet): kulturní (3), duchovní
a církevní (2), rybaření a myslivost, včelařství, kynologie, ochrana přírody (6), hasiči (3), pro lidi
s hendikepem (1), senioři (1), Sport (5) a ostatní (9).
Financování spolkové činnosti je převážně z členských příspěvků, dotací města a nadačních příspěvků
(Nadace ČEZ, Česko-německý fond budoucnosti).
Město rozvíjí občanskou společnost a podporuje zájmové organizace a kluby, sdružení a sbory, které
pracují s mládeží, kde došlo v poslední době k nárůstu počtu organizací. Město podporuje činnost
i seniorských organizací a pravidelně i pořádá speciální kulturní akce pro seniory (např. Den úcty ke
stáří, Šramlík apod.). Příspěvky města na zájmovou činnost jsou každoročně v řádu jednotek až stovek
tisíc korun. Příspěvky putují zejména na rozvoj volnočasových aktivit a práce s mládeží. Dalšími
oblastmi podpory jsou kultura, sport, na činnost hasičů, sociální aktivity, ale i další zájmové činnosti.

Fotbalový Klub SK PLASTON ŠLUKNOV
Aktivní soutěže
I.A třída dospělých - skupina A, I.A třída starších žáků - skupina A

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.
Středisko Seveřan – Šluknov
Je jednotkou Junáka, která působí ve Šluknově a okolí. Naším cílem je poskytnout mládeži
plnohodnotný program zaměřený na všestraný rozvoj osobnosti, výchovu v kolektivu a život
v přírodě. K naplnění tohoto cíle používáme především klasické skautské metody, jakými jsou
sportovní hry, táboření, výpravy do okolí, estetická činnost a další. Dá se říci, že nenajdete nic, co by
se nedalo schovat pod záštitu skautského programu, proto aktivity obměňujeme a některé
přizpůsobujeme dnešní mládeži a jejím potřebám a problémům. I přes naši snahu, můžeme jako
volnočasová organizace pouze mírně přispět k výchově dětí a mládeže. Můžeme však po boku školy
a hlavně rodičů být platnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu, kterým šluknovské děti
projdou.
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Dětské centrum Klokan Teen Challenge Internacional
Služba poskytuje bezpečný prostor ke zkvalitnění a všestrannému rozvoji života dětí a mládeže, volnočasové
aktivity zaměřené na primární prevenci.

Cílová skupina: děti a mládež

Červený kříž Šluknov
•

.působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof
a jiných mimořádných událostí;

•

.poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

•

působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

•

šíří znalost Ženevských úmluv;

•

působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.
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Priority a cíle v oblasti prevence
kriminality pro roky 2017 - 2022
Obecným cílem je zvyšování pocitu bezpečí občanů, snižování kriminality a výskytu negativních
jevů, zvyšovat právní vědomí občanů, obecně dostatečná a objektivní informovanost, dostupnost
programů a služeb sociální prevence. Systém prevence kriminality by měl být koordinovaný,
stabilně financovaný a schopný pružně reagovat na aktuální situaci.
SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•

v místě pracuje Obvodní oddělení Policie ČR
existence Městské policie Šluknov
existence interdisciplinárního pracovní skupiny se
zaměřením na prevenci kriminality a sociální práci
manažer prevence kriminality
existence koordinační dohody vymezující činnost MP a
PČR
znalost prostředí
projekt asistent prevence kriminality
zřízení KDS – dohlížecí systém
realizace preventivních programů
rozvoj sociálních služeb a realizace osvědčených
nástrojů

•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI

existence vyloučených lokalit
fluktuace obyvatelstva se znaky sociálního vyloučení
vysoká míra kriminogenních faktorů
zvyšující se sociální napětí
dlouhodobé setrvávání na dávkách hmotné nouze bez
motivace zvýšit si příjem vlastním přičiněním
v legálním systému
nárůst protiprávního jednání přestupkového
charakteru
drogová problematika má stoupající tendenci
nízká motivace pro dobrovolný vstup do sociální služby
vysoká školní neúspěšnost a nízká motivace dětí pro
další vzdělávání

OHROŽENÍ

koncepce prevence kriminality
navýšení počtu strážníků MP a policistů PČR
rozšíření KDS na riziková místa
stabilní finanční zajištění oblasti prevence kriminality
dotační tituly pro oblast prevence kriminality a
zajištění sociálních služeb
realizace dílčích aktivit projektu v oblasti prevence
kriminality a sociálních služeb
aktivní spolupráce složek Policie ČR, Městské policie
udržení interdisciplinárních pracovních skupin
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fluktuace obyvatelstva se znaky sociálního vyloučení
negativní dopady předluženosti za hranici řešitelnosti
sociální prací
snížení počtu policistů PČR a strážníků MP
uzavřená drogová scéna, vysoká dostupnost OPL –
Pervitin z důvody nízké ceny
snižování věku prvních experimentů s OPL

Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni města včetně
PRIORITA

oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního
jednání

Cíl 1

Zajištění pravidelného monitoringu, depistáže rizikových a vyloučených lokalit
a sledování jejich vývoje. Zajištění realizace adresných opatření v oblasti
systému prevence kriminality.

Opatření

Postupní zasíťování kamerovým dohlížecím
systémem na rizikových místech

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

Město Šluknov

Opatření

Navýšení počtu strážníků MP Šluknov
s důrazem na pěší hlídkovou činnost

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

Město Šluknov

Opatření

Realizace terénních sociálních práce s důrazem
na vyloučené lokality

Realizátor

Město Šluknov, Městský úřad, sociální služby
v oblasti prevence v souladu se Základní sítí
poskytovatelů KÚ ÚL

Finanční zdroje

Město Šluknov, KÚ ÚL, MPSV, RV ČR, EU fondy

Opatření

Realizace dílčích projektů v gesci MVČR Asistent prevence kriminality

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, Úřad práce ČR

Opatření

Zajištění pravidelné analytické činnost o vývoji
ve vyloučených lokalitách, rizikovém způsoby
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života dětí a mládeže ve Šluknově.
Realizátor

Město Šluknov, potencionálně VŠ

Finanční zdroje

Město Šluknov, MŠMT, EU – fondy, MVČR,
Nadace

Opatření

Pravidelný průzkum pocity bezpečí u občanů
města Šluknov

Realizátor

Město Šluknov – MP, manažer PK

Finanční zdroje

Město Šluknov

Opatření

Pravidelně a dlouhodobě dbát na vzdělávání
zainteresovaných subjektů veřejné správy
v oblasti prevence kriminality

Realizátor

Město Šluknov – MP, manažer PK

Finanční zdroje

Město Šluknov

Opatření

Koncepce prevence kriminality

Realizátor

Město Šluknov – manažer PK, pracovní skupina
prevence kriminality

Finanční zdroje

-

Opatření

Akční plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit ve Šluknovském výběžku

Realizátor

Město Šluknov, KÚ Ústí nad Labem

Finanční zdroje

v gesci realizátora

Cíl 2

Zajištění včasné informovanosti mezi zainteresovanými subjekty v systému
prevence kriminality.

Opatření

Pravidelná realizace interdisciplinárních týmů
v systému prevence kriminality

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

-
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Opatření

Pravidelná realizace interdisciplinárních týmů
v oblasti realizace a rozvoje sociální práce ve
Šluknově

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

-

Cíl 3

Zvyšování informovanosti obyvatel o bezpečnostních rizicích a obraně proti nim.
Motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Opatření

Zajištění informačního servisu pro ohrožené
skupiny obyvatel formou přednášek a
seminářů

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK, PČR

Finanční zdroje

Město Šluknov, RV ČR, MVČR, MZČR, MVČR, EU
– fondy, Nadace

Opatření

Podpora ohrožených skupin obyvatel
v odlehlých částí města Šluknov ve zvýšení
vlastního bezpečí a ochrany majetku

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK, PČR

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, Nadace

Opatření

Zajištění informačního servisy formou
informačních letáků a všech dostupných
informačních nástrojů

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK , PČR

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, MVČR,
Nadace

Opatření

Motivace a zvyšování občanské zodpovědnosti
při přestupkovém jednání nebo páchání
trestního činu.

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK, PČR

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, MVČR,
Nadace
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Cíl 4

Omezování příležitostí k páchání násilné a majetkové kriminality

Opatření

Zajištění přítomnosti bezpečnostních složek
v oblasti dohledu na veřejný pořádek.

Realizátor

Město Šluknov – MP, PČR

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR

Opatření

Navýšení počtu strážníků MP Šluknov
s důrazem na pěší hlídkovou činnost

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

Město Šluknov

Opatření

Projekty typu situační prevence, jejichž cílem
je znesnadnění páchání trestné činnosti a
zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden KDS, obnova veřejného osvětlení

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, MVČR,
Nadace

Opatření

Projekty typu sociální prevence – Asistent
prevence kriminality s důrazem na vyloučené
lokality

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, Úřad práce
ČR

PRIORITA

Cíl 1

Opatření

Minimalizace výskytu delikventních činností a rizikového chování u cílových
skupin.
Systematická podpora preventivních aktivit pro děti a mládež ve Šluknově
s návazností na sociální služby prevence.

Podpora a rozvoj sociálních služeb v oblasti
bezpečného prostoru pro bezpečného trávení
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volného času, poskytováno ambulantní
formou
Realizátor

Město Šluknov, sociální služby prevence
v souladu se Základní sítí sociálních služeb KÚ
ÚK, dobrovolné spolky

Finanční zdroje

Město Šluknov, KÚ ÚL, MPSV, MŠMT, EU –
fondy, MVČR, Nadace, Úřad práce ČR

Opatření

Minimalizace rizikových forem chování u dětí a
mládeže formou specifické primární prevence

Realizátor

Město Šluknov – MP, manažer PK,PČR, sociální
služby s certifikací pro realizaci PP, školská
zařízení, realizátoři s dlouhodobou tradicí – TK
Teen Challenge

Finanční zdroje

Město Šluknov, KÚ ÚL, MPSV,MŠMT,MVČR,
MZČR EU – fondy, Nadace

Opatření

Realizace aktivit zaměřených na vznik terénní
práce pro mládež – stretwork, a to v souladu
se Základní sítí poskytovatelů sociálních služeb
KÚ ÚL

Realizátor

Pracovní skupiny pro služby prevence v rámci
Akčního plány rozvoje sociálních služeb KÚ ÚL

Finanční zdroje

MPSV, RV ČR , EU – fondy, Nadace, Úřad práce
ČR

Opatření

Podpora vzniku, rekonstrukce hřišť a
sportovních plácků

Realizátor

Město Šluknov

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy,

Opatření

Realizace edukačních pobytu

Realizátor

Město Šluknov, sociální služby prevence a
dobrovolné spolky

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU –
fondy, Nadace

Opatření

Realizace projektových dnů v oblasti specifické
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primární prevence
Realizátor

Město Šluknov – MP, OVS, manažer PK, sociální
služby prevence a dobrovolné spolky

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV,MZČR, EU
– fondy, Nadace

Cíl 2

Podpora a rozvoj sociálních služeb zaměřených na rizikové cílové skupiny - děti
a mládež s rizikovým chováním, rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování
u jejich členů, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi nebo cílová
skupina senioři

Opatření

Podpora a rozvoj v oblasti sociálních služeb
SAS a terénních sociálních programů ve
Šluknově

Realizátor

Město Šluknov, sociální služby prevence
v souladu se Základní sítí poskytovatelů
sociálních služeb KÚ ÚL

Finanční zdroje

Město Šluknov, Městský úřad Šluknov, MVČR,
MPSV RV ČR, MPSV, EU – fondy, Nadace

Opatření

Podpora a rozvoj v oblasti služeb realizující
terénní programy pro uživatele omamně
psychotropních látek.

Realizátor

sociální služby prevence v souladu se Základní
sítí poskytovatelů sociálních služeb KÚ ÚL

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU –
fondy, Nadace

Opatření

Podpora a rozvoj služeb zajišťující odborné
sociální poradenství

Realizátor

sociální služby prevence v souladu se Základní
sítí poskytovatelů sociálních služeb KÚ Úl

Finanční zdroje

Město Šluknov, Městský úřad Šluknov, MVČR,
RV ČR, MPSV, EU – fondy, Nadace
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Cíl 3

Eliminace následků kriminálního jednání u obětí zejména násilných trestných
činů a prevence viktimnosti

Opatření

Poskytnou dostatečný informační servis pro
poskytování pomoci obětem trestných činů a
domácího násilí.

Realizátor

Město Šluknov – MP, manažer PK,PČR, sociální
služby prevence v souladu se Základní sítí
poskytovatelů sociálních služeb KÚ ÚL.

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU –
fondy, Nadace

Opatření

Posilovat a profesionalizovat přístupy
pracovníků veřejné správy, městské policie
směrem k obětem trestných činů

Realizátor

Město Šluknov – MP, manažer PK, sociální
služby prevence a dobrovolné spolky

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU –
fondy, Nadace

PRIORITA

Cíl 1

Systemická podpora komunitní práce a jiných aktivit s cílem minimalizovat rizika
spojené se sociálním vyloučením na podporu integrace a zdravých norem a chování

Aktivní snižování konfliktních situací v rámci soužití a snižování sociálního napětí

Opatření

Podpora sociální komunitní práce s důrazem
na vyloučenou lokalitu

Realizátor

Městský úřad Šluknov – OVS, sociální služby
prevence v souladu se Základní sítí
poskytovatelů sociálních služeb KÚ ÚL a církevní
společnosti

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, MKČR, EU
– fondy, Nadace
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Opatření

Projekty typu sociální prevence – Asistent
prevence kriminality s důrazem na vyloučené
lokality

Realizátor

Město Šluknov – MP, Manažer PK

Finanční zdroje

Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, Úřad práce
ČR

Cíl 2

Rozvoj potřebných dovedností, důležitých pro uplatnění na pracovním trhu,
odpovídajících poptávce trhu práce, podpora sebedůvěry, znalosti vlastních
možností a dovedností.

Opatření

Spolupráce obcí, škol a Úřadu práce při
zkvalitňování pracovní síly a udržení si
pracovních návyků osob z cílové skupiny
(vzdělávání, rekvalifikace, VPP, VS, projekty a
dotovaná pracovní místa)

Realizátor

Interdisciplinární pracovní skupiny

Finanční zdroje

v gesci realizátora
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