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ÚVOD 

1. Záměr a cíle 

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží (dále jen Strategie) si klade za cíl zajistit takové 
podmínky pro život mladých lidí ve městě, které přispějí k jejich lepšímu vztahu k regionu, ve 
kterém žijí, a budou motivací k rozhodnutí o setrvání ve městě i v dospělosti.  

Potřeba systematické práce s mládeží se v současné době stává jedním z hlavních témat všude tam, 
kde mladí lidé žijí, studují, pracují a tráví volný čas. Zodpovědnost za řešení problematiky životních 
podmínek mladé generace je v rukou samosprávy, která by měla mít zájem mladým lidem 
naslouchat, vést s nimi permanentní dialog, získávat od nich informace a podporovat jejich aktivity. 
Uvědomujeme si, že úspěch tohoto úsilí je závislý jak na mladých lidech samotných, tak na tom, 
zda jim k tomuto ze strany samosprávy budou vytvořeny náležité podmínky.  

Tento záměr můžeme dosáhnout plněním cílů, které stanoví tato Strategie, hlavně vytyčením směrů 
a možností vedení dialogu s mladými lidmi tak, aby se tento způsob stal přirozenou součástí práce 
zastupitelstva a úřadu města Králíky, přičemž názor mladých bude akceptovaný jako názor partnera.  

Cílem předkládaného materiálu je popsat současný stav (východiska) života mladých lidí 
v Králíkách v duchu moderních principů evropské demokratické politiky mládeže a poukázat na 
problémové oblasti účasti mladých lidí na společenském a politickém životě a trávení volného času 
v duchu zdravého životního stylu. 

2. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v České republice 

Základním dokumentem, kterým se řídí systém podpory dětí a mládeže v České republice je 
Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020, která úzce navazuje na Koncepci státní politiky 
pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013 a Strategii EU pro mládež 2010 – 2018. 

 
Hlavní část Koncepce 2020 určuje 13 strategických cílů státní politiky ve vztahu k mládeži, které 
dále rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů. První dva 
strategické cíle jsou průřezové. Jejich význam pro naplňování Koncepce 2020 je natolik zásadní, že 
v rámci struktury jsou rozpracovány do samostatných dílčích cílů a opatření. Pořadí následujících 
strategických cílů nezohledňuje jejich důležitost. Respektuje řazení témat ve Strategii EU pro 
mládež (EU Youth Strategy: http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm). Na 
základě výsledků zpracované Zprávy o mládeži (Mgr. Hana Maříková, 2013) je třeba klást 
velký důraz při realizaci cílů na témata participace a občanského vzdělávání a zdravého 
životního stylu.     

Přehled strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014 - 2020  
1. Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům  
2. Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím  
3. Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a 

neformálním vzdělávání  
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4. Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k 
jejímu aktivnímu využití   

5. Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže  
6. Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže  
7. Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické a 

duševní zdraví a morální odpovědnost 
8. Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování 

společenského a demokratického života  
9. Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a uznávání 

dobrovolných činností  
10. Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi  
11. Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich 

environmentální gramotnost  
12. Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií  
13. Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím   

3. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v Evropské unii 

 Strategie EU pro mládež (EU Youth Strategy), známá také pod názvem „Obnovený 
rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže“, je strategií pro mládež  na úrovni EU pro 
období devíti let (2010 - 2018). Jejím cílem je investovat do mladých lidí a posilovat jejich 
úlohu a to vytvářením dalších příležitostí pro mladé v oblasti vzdělávání a pracovního 
uplatnění, zlepšením přístupu a zajištěním plné účasti všech mladých lidí ve společnosti a 
posílením vzájemné solidarity mezi společností a mladými lidmi. Strategie EU pro mládež 
si stanovila osm prioritních témat  pro podporu mládeže: vzdělávání; zaměstnanost a 
podnikání; kultura a tvořivost; sociální začleňování; dobrovolné aktivity; participace (neboli 
účast); zdraví a zdravý životní styl; mládež a svět (mobilita). 

 
 Iniciativa EU „Mládež v pohybu“, která je součástí Strategie Evropy 2020, posouvá mladé lidi 

do centra pozornosti agendy EU tak, aby bylo vytvořeno hospodářství založené na vědomostech, 
inovaci, vysoké míře vzdělanosti a zručností, přizpůsobivosti a kreativitě, inkluzivním trhu práce 
a aktivním zapojování do společnosti  

 
 Doporučení Rady Evropy z 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé (2013/C120/01)  

 

SOUČASNÝ STAV 
K seznámení se s názory současné mladé generace, s jejich problémy a potřebami, jsme využili 
dostupné materiály s celostátní vypovídací hodnotou a současně jsme provedli dotazníkové šetření 
mezi mladými lidmi žijícími v Králíkách. 
 
1. Některé problémy týkající se mladé generace, vyplývající z výzkumů 
v posledním období v ČR 

Děti a mládež jsou věkovou skupinou obyvatelstva od narození do 26 let. Sociologicky je 
zkoumána většinou skupina od ukončení povinné školní docházky do dovršení sociální zralosti, 
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tedy jedinci od 15 do 30 let. Jde o značně rozsáhlou sociální skupinu se specifickou pozicí a úlohou 
ve společnosti. 

Teoreticko-empirická analytická studie Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 
2007 doc. dr. Petra Saka, CSc., výzkum dr. Tomáše Houšky Účast mladých lidí na politickém a 
společenském životě, kontinuální výzkumy Národního institutu dětí a mládeže založené na srovnání 
v dlouhých časových řadách, identifikovaly následující trendy v hodnotových orientacích, jež jsou 
v rozporu s výše zmíněnými pěti klíčovými vlastnostmi:  

Ukazují na růst významu ekonomické prosperity, kariéry jako prostředku k získání majetku, 
materiálních hodnot a smyslového života a jeho prožitkům, včetně drog. Na druhé straně klesá 
význam kvality života v  konkurenci se smyslovým životem a materiálními hodnotami, význam 
odpovědnosti za druhé v konkurenci s odpovědností i za jiné a také význam zdokonalování sebe 
sama a transcendentní dimenze života a idejí. 

Trvale roste význam majetku a náplně volného času podle zájmů a koníčků. Naopak klesá 
především význam „být užitečný druhým lidem“, ale také význam míru, životního prostředí 
a veřejně prospěšné činnosti. Klesá také význam demokracie jako důsledek zkušeností s naším 
politickým systémem, politickou kulturou a pozicí občana v tomto systému.  

Je třeba upozornit, že uvnitř generačního většinového hodnotového pohybu existují skupiny 
s odlišnými hodnotovými orientacemi. Současná mladá generace je však nastavena poměrně 
jednoznačně. Preferuje orientaci na vlastní ego, na sebe sama, avšak na sebe reflektovaného 
smyslově. Vnitřní svět je ochuzován (ideje, myšlenky, transcendentní dimenze) a tato chudoba je 
jedním z důvodů rostoucího zájmu o alkohol, cigarety a drogy. Roste tolerance k drogám a kouření 
marihuany je již v určitých vrstvách společnosti chápáno jako standardní součást životního stylu.  

V roce 1992 uvádělo zkušenost s drogou 6 % respondentů z věkové skupiny 15 až 30 let, v roce 
2005 již zkušenost s drogou uvedlo 48 % z této věkové skupiny. Při srovnání let 2002 (47 % 
z věkové skupiny 15 – 30 má zkušenost s drogou) a 2005 (48 % má zkušenost s drogou) se zdá, že 
se tempo růstu zvyšování podílu populace mající zkušenost s drogami zpomalilo. Ukazuje se, že 
v čím mladším věku je jedinec zasažen drogou, tím negativnější a silnější je dopad na osobnost. 
Zhruba od 13 let začíná období, kdy dítě často prožívá krizi ve vztahu k rodině, hledá svou roli 
mezi vrstevníky a nově začíná vnímat společnost. Zde se také nachází krizové zázemí pro kontakt 
s drogou.  

Výrazným trendem ve vývoji mládeže je klesající vliv jakýchkoli sociálně duchovních systémů, ať 
již sekulárních či náboženských a duchovních. Jejich význam od počátku devadesátých let trvale 
klesá. Tento trend je konzistentní s vývojem hodnotové orientace mládeže, která ukazuje na 
hédonizmus a pragmatizmus mládeže, provázený poklesem významu globálních a sociálních 
hodnot.  

Hlavní proud uvnitř mladé generace je adaptován na společnost a se společností se identifikuje. 
Výrazným současným nástrojem společenské konformity jsou „mainstreamová“ média. Média ve 
stále větší míře a rozsahu vtiskávají do mysli a vědomí člověka obsahy, které vůbec či jen v malé 
míře odrážejí realitu přirozeného světa a ve stále větší míře produkují mediální a virtuální realitu. 
Hlavní proud mladé generace je ve značné míře manipulován médii a názory a postoje produkované 
médii přijímá. Tradiční elektronická média a nové technologie - osobní počítač, internet, chytré 
mobilní telefony, sociální sítě typu Facebook, Twitter apod. jsou fenomény, které základním 
způsobem formují současnou generaci mládeže. Význam médií pro mládež dokládá i to, že třetinu 
svého času tráví s některým z médií a z  disponibilního času tráví mládež s médii dvě třetiny. 
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Jedním z důsledků je, že virtuální a mediální realita vytěsňuje z životního pole člověka vitální 
složku. Současné mládeži je bližší digitalizovaná podoba čehokoliv oproti tradiční podobě. To je 
také důvod poklesu četby a to i ve věkové skupině obsahující studenty vysokých škol.  

Z výzkumů vyplývají jasné trendy o tom, že mladí lidé stále více negativně vnímají politiku a 
občanskou angažovanost. Alarmující je především trend volající po uplatnění „silnější ruky“ na 
úkor demokratických principů a rostoucí netolerance vůči imigrantům. 

Cílem současné společnosti by mělo být vychovávat děti a mladé lidi tak, aby se stali 
individualitami, které charakterizují především svědomitost, poctivost, sebeovládání, duševní 
stabilita a odolnost, zvídavost, chuť do učení a touha poznávat nové, otevřenost pro druhé, 
snášenlivost, slušnost, schopnost vytvářet přátelské vztahy a pomáhat druhým. Mladí lidé by 
měli poznat sami sebe jako živé bytosti, pochopit hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i 
hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví, aby poznávali zásadní 
životní hodnoty a postupně si k nim utvářeli postoje. K tomu by měla napomáhat i tato 
Strategie. 

2. Stav práce s mládeží v Králíkách 

2.1. Mladí lidé v České republice a v Králíkách 

Podle údajů v tabulce odpovídá poměr počtu mladých lidí do 30 let v Králíkách stejnému údaji za 
celou Českou republiku. Alarmující je však neustálý celkový úbytek obyvatelstva v Králíkách za 
poslední roky. Lze předpokládat, že při současném trendu odchodu mladých vzdělaných lidí do 
velkých měst bude mít podíl mladých lidí ve městě klesající tendenci. 
 
2.2. Mladí lidé v místním zastupitelstvu  
Do ZM se dohromady po započítání všech komunálních voleb po roce 1990 dostali 4 zastupitelé ve 
věku do 30 let, což jsou necelá 4 % všech zvolených zastupitelů.   

 
Rok voleb Počet kandidujících Počet mandátů 

1994 5 1 
1998 9 1 
2002 17 1 
2006 6 0 
2010 13 1 

 

Mladí lidé v době sepsání tohoto dokumentu (květen 2014) nejeví o práci zastupitelstva zájem, 
který by jakkoli projevili či navenek prezentovali. 

Rok 2013 Počet obyvatel Z toho do 30 let % Průměrný věk 

Česká republika (k 30.6.2013) 10.512.922 3.521.829 33,5 XXXX 

Králíky (k 31.12.2013) 4.444 1.473 33,15 41,5 
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2.3. Aktivity Města Králíky v oblasti péče o děti a mládež 
 
2.3.1. Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo města zatím nepřijalo žádná samostatná usnesení zaměřená na péči o život mládeže 
ve městě. Nelze však říci, že by aktivity, které se mládeže týkají, nepodporovalo. Na mladé lidi se 
zaměřuje prostřednictvím podpory sportu, především finančními příspěvky na práci trenérů, 
podporou kulturních aktivit zaměřených na mládež a podporou zájmových sdružení, která mají ve 
svých řadách děti a mládež. 

Podporou mladé generace do 30 let je také dostatečná síť předškolních a školních zařízení na úrovni 
základního školství a dobře fungující základní umělecká škola. Velkým nedostatkem je však stav 
středního školství, kde po zániku gymnázia zůstalo pouze střední odborné učiliště opravárenské a i 
jeho existence je ohrožena. 

Snahu o zlepšení situace v péči o mládež projevilo zastupitelstvo schválením finanční podpory a 
účasti v projektu Mládež pro Králíky, se kterým se členové seznámili na jednání zastupitelstva 
8. dubna 2013.  

 
2.3.2. Komise rady města 

Sportovní komise – podpora sportovních aktivit pro děti a mládež 
Sociální komise – zabývá se ve své činnosti problémy rodin v sociální oblasti 
Komise pro osadní výbory – pořádá akce, které jsou určeny pro všechny věkové skupiny 

 

2.3.3. Městský úřad 

a) Odbor školství, kultury a tělovýchovy 

Spolupráce s organizátory akcí pro mládež, organizace akcí pořádaných městem Králíky, 
administrativa Dotačního a příspěvkového programu města Králíky, ze kterého jsou 
spolufinancovány aktivity organizací, které na území města pracují s mladou generací	 a 
přeshraniční spolupráce.	

	
b) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je organizačním řádem městského úřadu  svěřena agenda 
sociálně právní ochrany dětí, která je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Agendou 
sociálně právní ochrany dětí  se  rozumí ochrana práv  dítěte na příznivý vývoj, řádnou výchovu, 
ochrana oprávněných zájmů dítěte, ochrana jmění dítěte a působení směřující k obnovení 
narušených funkcí rodiny a zprostředkování náhradní rodinné péče. V rámci své činnosti se 
pracovníci odboru setkávají s rodiči, dětmi, zástupci veřejných institucí,  navštěvují 
domácnosti,  zastupují děti u soudu jako tzv. kolizní opatrovník při sporech rodičů, napomáhají 
hledání řešení obtížných situací rodin s dětmi,  komunikují s lékaři, odbornými  poradenskými 
institucemi, přičemž  částí	klientely jsou i děti s výchovnými problémy.  

 
c) Ostatní odbory 
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Nárazově podle toho, jak mladí lidé využívají jejich služeb – např. vydávání občanských průkazů, 
řidičských průkazů a pasů na odboru vnitřních věcí atp. 

 
2.4. Základní a střední školy v Králíkách (stav k 1.5.2014) 

Na území města Králíky působí školy tří zřizovatelů: 
a) město Králíky  

‐ Gymnázium a základní škola Králíky – 440 žáků 
‐ Základní umělecká škola Králíky – 400 žáků (včetně Červené Vody) 

b) Pardubický kraj: 
‐ Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky – 37 žáků 
‐ Střední odborné učiliště opravárenské Králíky – 180 žáků včetně dálkového studia 

c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Výchovný ústav, dětský domov se 
školou, základní škola a školní jídelna 

 
2.5. Působení neziskových organizací a neformálních skupin organizátorů akcí 

Na území města působí kolem 35 aktivních zájmových organizací a spolků, jejichž činnost je zcela 
či alespoň okrajově otevřena mladým lidem. Rozsah a záměr této Strategie nedává prostor pro 
podrobnější studii, do jaké míry je mládež zapojena do činnosti jednotlivých spolků a organizací. 
Aktuální seznam organizací je k dispozici na Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Organizace, 
které se výrazně věnují mladým lidem, jsou popsány v kapitole Možnosti pro volný čas.  

 
2.6. Možnosti pro volný čas  

 
a) sportovní vyžití v rámci organizované sportovní činnosti TJ Jiskra Králíky (oddíly stolního 

tenisu, ledního hokeje, běžeckého lyžování, tenisu, volejbalu), FC Jiskra 2008 a FC Sokol 
Boříkovice (fotbal) 

b) sportovní vyžití v rámci zájmových kroužků základní školy (florbal, hokejbal, basketbal) 
c) sportovní vyžití v rámci individuálních aktivit v přírodě a na sportovních zařízeních (např. 

víceúčelový sportovní stadion mohou děti do 15 let používat zdarma) 
d) rybářský kroužek 
e) kulturní vyžití v rámci městských organizací - ZUŠ, zájmové kroužky při městských 

organizacích – např. městská knihovna organizuje průběžně čtenářské aktivity, škola 
organizuje aktivity v rámci školního klubu; přednášky pořádané v městském muzeu, 
Evropském domě, promítání kina atd. 

f) aktivity v rámci zájmových skupin – Junák, K.O.T.V.A atd. 
g) letní tábory - K.O.T.V.A 
h) příležitostné akce kulturního a sportovního charakteru pořádané neformálními skupinami 

organizátorů 

V zásadě je ve městě dostatek příležitostí pro trávení volného času aktivních dětí a mládeže, kteří 
svůj volný čas věnují svému dalšímu rozvoji např. hudebnímu, tanečnímu či výtvarnému vzdělávání 
na místní ZUŠ či sportu, kde si mohou vybírat ze široké škály možností z části závislých na ročním 
období a povětrnostních podmínkách. V oblasti sportu vidíme problém v nevyhovujícím stavu 
místních tělocvičen, které vyžadují rekonstrukci a dále v absenci umělé ledové plochy pro místní 
hokejisty a bruslaře.  
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Velkým problémem je neorganizovaná nemotivovaná mládež, která se z různých důvodů nechce 
věnovat organizovaným volnočasovým aktivitám. Tato část si zaslouží podrobnější studii v rámci 
budoucí Strategie města Králíky v prevenci sociálně patologických jevů. 

 
2.7. Pracovní příležitosti 

Po roce 1989 prošel náš region velkými sociálně-ekonomickými změnami, které se projevily 
úpadkem místních velkých zaměstnavatelů – Hedva, Tesla, Státní statek… V současné době působí 
na území několik menších a středně velkých firem, s řádově desítkami až stovkami zaměstnanců, 
které nejsou schopny uspokojit místní poptávku po pracovních místech. Z velké většiny nabízejí 
nízko ohodnocenou práci, což nevyhovuje odborně vzdělaným absolventům škol, kteří z tohoto 
důvodu po ukončení studia Králíky opouštějí a za lepšími pracovními podmínkami se stěhují jinam. 
Výsledkem je, že v regionu roste procento lidí bez vyšší kvalifikace či se základním vzděláním a 
lidí s vyšším vzděláním ubývá. 

Významným místním zaměstnavatelem je rozvíjející se cestovní ruch, např. horská střediska v 
okolí. Nevýhodou je hlavně sezónnost nabízených pracovních míst. 

3. Zjišťování potřeb a očekávání mladých lidí  

Jednou z činností, kterou se zabýval tým projektu Mládež pro Králíky, bylo zjišťování potřeb a 
očekávání mladých lidí, kteří ve městě žijí, pracují nebo studují. K tomu bylo použito několik 
metod. Největší počet respondentů mělo dotazníkové šetření provedené mezi žáky a studenty škol a 
v různých zájmových uskupeních. Menší vzorek mladých lidí z cílové skupiny projektu se zúčastnil 
kulatých stolů a workshopů. Zajímali jsme se i o názory lidí, kteří s mladými lidmi pracují a to 
především v rámci místních neziskových organizací. Byla provedena i SWOT analýza života 
mladých lidí v Králíkách. 

 
3.1. Dotazníkové šetření 

Toto šetření jsme v průběhu září 2013 uskutečnili na vzorku 179 respondentů ve věku 12 - 30 let a 9 
respondentů nad 30 let. Kombinovali jsme klasické papírové dotazníky s elektronickou formou. 
Otázky v dotazníku byly sestaveny s cílem zjistit co nejvíce informací o názorech mladých lidí na 
život ve městě, jejich záměrech do budoucnosti a potřebách, které podle jejich názoru město 
dostatečně nebo vůbec nezajišťuje. Při zpracování výsledků nebyly použity žádné statistické 
metody. 
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Pozn. Nejvíce odpovědí jsme získali od respondentů ve věku 12 – 18 let. 

 

 

 

Pozn. Mezi respondenty měli mírnou převahu muži 
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Pozn. Téměř všichni odpovídající byli svobodní 

 

 

 

Pozn. Většina odpovídajících byli žáci a studenti 
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Pozn. Odpovídá věkové struktuře respondentů, více než ¼ studuje mimo město 

 

 

 

Pozn. Většina respondentů s ukončeným vzděláním má střední nebo vysokou školu 
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Pozn. Vzhledem k velkému počtu žáků základní školy mezi respondenty je množství dojíždějících 
za prací a studiem velmi vysoké 

 

 

Pozn. Převážná většina odpovídajících hodnotila kvalitu života v Králíkách jako průměrnou 
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Pozn. Výsledky odpovídají věkové struktuře respondentů 

 

 

Pozn. Většina respondentů buď nemá zájem podílet se na veřejném životě, nebo neví, co tato 
činnosti představuje 
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Pozn. Výsledek je ovlivněn věkovou strukturou respondentů 

 

 

 

Pozn. Jednotlivé sloupce vyjadřují celkový součet číselných hodnot, které  respondenti přiřadili ke 
každé oblasti od 1 (co mi chybí nejméně) do 8 (co mi chybí nejvíce) 
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Pozn. Jednotlivé sloupce vyjadřují celkový součet číselných hodnot, které  respondenti přiřadili ke 
každé oblasti od 1 (nejslabší stránka města) do 8 (nejsilnější stránka města) 

 
3.2. Kulaté stoly a workshopy s mládeží  

a) Workshop „Politik nekouše“ 9.11.2013 – s mládeží jsme diskutovali nad tím, jak vidí práci 
vedení města, zastupitelstva a městského úřadu a zda je dobré s nimi komunikovat a 
vyjadřovat se k dění ve městě. Mladí lidé se v naprosté většině vyjádřili, že komunikovat 
s vedením města a městským úřadem chtějí. 

b) Workshop „Příprava na kulatý stůl“ 11.1.2014 – s mladými lidmi jsme si ujasnili, o čem 
chtějí s vedením města na kulatém stolu mluvit. 

c) Kulatý stůl pro mládež, zastupitele a širokou veřejnost 1.3.2014 – v šesti smíšených 
pracovních skupinách mladí lidé spolu se zastupiteli a dalšími zástupci organizací a 
veřejnosti diskutovali na téma, proč je dobré vést mezigenerační dialog a které oblasti ve 
městě je třeba řešit, aby se mladým lidem žilo lépe.  

d) Projekt byl ukončen na Festivalu neziskovek 17.5.2014, na kterém byl prezentován průběh a 
výsledek projektu 

 
3.3. Besedy a diskuse na základní škole 

Besedy proběhly v průběhu února 2014 a účastnilo se jich kolem 100 žáků osmých a devátých 
tříd. 
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3.4. Komunikace o potřebách mladých lidí s místními neziskovými organizacemi pracujícími 
s dětmi a  mládeží 

Rozhovorů se zúčastnili zástupci organizací K.O.T.V.A., Mateřské centrum EMMA, Mlýn o.s., 
Junák, Český rybářský svaz, TJ Sokol Boříkovice, FC Jiskra 2008 a  Sbor Jednoty bratrské 
v Králíkách. 

3.5.  SWOT analýza  

SWOT analýza proběhla na workshopu se skupinou mladých lidí 11.1.2014 formou řízené 
diskuse a brainstormingu.  

 

Slabé stránky Silné stránky 

Nedostatek bytů 
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Nedostatek volnočasových aktivit pro mládež 
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organizacemi 

Vedení města dostatečně nerozumí potřebám mladé 
generace 

Mladí lidé se neangažují v komunální politice 

Nedostatek kulturních aktivit zaměřených pro mladé 
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Volné prostory v budově bývalého gymnázia 
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4. Problémové oblasti podle mladých lidí v Králíkách  

Během rozhovorů s mladými lidmi na workshopech, u kulatého stolu se zastupiteli, na základní 
škole i z osobních rozhovorů jsme zjistili témata, která považují za problematická. Lze je rozdělit 
do několika oblastí: 

 
Rodinné  nedostatek startovacích bytů 
   nedostatek pracovních příležitostí 
   špatná dopravní obslužnost 
Kulturní možnost podílet se na činnosti a programu příspěvkových organizací 
   absence místa na setkávání mladých lidí s měsíčním rozpisem aktivit  
    (nízkoprahový klub, středisko volného času, …) 
Sportovní  není umělá ledová plocha (nejčastěji zmiňováno) 
   špatné koupaliště 
   není krytý bazén 
   není bikepark 
Společenské  nedostatek porozumění ze strany střední a starší generace 
   nedostupnost lékařské pohotovosti 

VIZE MĚSTA 

V zájmu zajištění celého věkového spektra obyvatel města Králíky je třeba věnovat největší 
pozornost mladé generaci, která v posledních letech stále častěji hledá lepší podmínky k životu 
v jiných částech republiky. Pečovat nejen o její vzdělávání, ale také poskytnutí možnosti rozvoje 
osobnosti v celém spektru mimoškolních a mimopracovních aktivit. Naším cílem je spokojený 
mladý člověk, který ve městě nalezne dostatek aktivit odpovídajících jeho věku a zájmům v oblasti 
sportovní, kulturní i společenské.  

1. Strategické záměry města Králík 

Mládežnická politika v Králíkách bude směřovat k: 

a) udržení současného rozsahu školství a jeho rozvoji: mateřské školy, základní škola, ZŠ 
praktická, SOU opravárenské, rozvoj spolupráce s Výchovným ústavem Králíky, 

b) hledání cest k udržení současných a k podpoře vytváření nových pracovních příležitostí pro 
mladé lidi, 

c) zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity mladých lidí, 
d) vytvoření podmínek pro participaci (účast) mladé generace na společenském a politickém 

životě, 
e) prevenci sociálně patologických jevů a sociální integraci, 
f) rozvoji rodinné politiky, podpoře a ochraně rodin. 

 

2. Cíle strategie města Králíky 

Cílem strategie je vytváření podmínek pro optimální tělesný, duševní a občanský rozvoj mladé 
generace a k využití jejího tvůrčího potenciálu při dalším rozvoji města a okolí. 
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Konkrétní cíle v jednotlivých oblastech: 

a) školy, které vzdělávají a připravují pro život mladou generaci, která bude schopna převzít 
zodpovědnost za další rozvoj města,  

b) rozvíjející se trh práce na Králicku s přihlédnutím k pracovním příležitostem pro absolventy 
škol, 

c) dostatek možností k účelnému a smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže, 
d) pravidelné aktivity mládežnického zastupitelstva, 
e) vytvoření a realizace dlouhodobé strategie města Králíky v prevenci sociálně patologických 

jevů, 
f) vytvoření a realizace dlouhodobé strategie města Králíky v rozvoji rodinné politiky. 

 

REALIZAČNÍ PLÁN 

Tento realizační plán rozvoje mládežnické politiky je vypracován na roky 2015-2016. V roce 2016 
bude vypracován aktualizovaný realizační plán na roky 2017-2018 a v roce 2018 bude vypracován 
realizační plán na období 2019-2020 a v roce 2020 bude připraven nový Strategický plán města 
v práci s mládeží do roku 2026.   

1. Monitorování úrovně vzdělávání ve školách, kde je zřizovatelem město Králíky: GaZŠ 
Králíky, ZUŠ Králíky, monitorování materiálních a personálních potřeb škol, tvorba 
dlouhodobého plánu rozvoje škol včetně získávání zdrojů na nezbytné investice, opravy a 
udržování budov a majetku, které školy využívají ke své činnosti. 

Podpora komunikace s vedením škol na území města Králíky zřizovaných Pardubickým 
krajem a MŠMT. 

Odpovědný: Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Odbor výstavby a technické správy 

2. Zřízení pozice koordinátora práce s mladou generací s pracovní náplní: 
a) vytvoření a vedení pracovní skupiny, která bude ve spolupráci s Úřadem práce a 

místními zaměstnavateli monitorovat vývoj na trhu práce na Králicku a bude 
hledat cesty ke snižování nezaměstnanosti mládeže, 

b) založení centra volného času s přihlédnutím k využití volných prostor v budově 
bývalého gymnázia, 

c) koordinace práce mládežnického zastupitelstva od roku 2015, 
d) komunikace s neziskovými organizacemi a dobrovolníky, kteří se věnují práci 

s mládeží, koordinace činnosti, hledání cest ke vzájemné spolupráci a sdílení 
zdrojů při realizaci aktivit pro mládež. 

Odpovědný: ZM a RM, Odbor školství, kultury a tělovýchovy 

3. hledání příkladů dobré praxe v tuzemsku i v zahraničí a jejich aplikace podle místních 
potřeb a možností. 

Odpovědný: Odbor živnostenský 
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4. vytvoření pracovní skupiny, která vypracuje dlouhodobou Strategii města Králíky v 
prevenci sociálně patologických jevů.  

 

Odpovědný: RM, sociální komise RM, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 
5. Vytvoření pracovní skupiny, která vypracuje dlouhodobou Strategii města Králíky v rozvoji 

rodinné politiky.  

Odpovědný: RM, sociální komise RM, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 
6. Vytvoření komise RM pro práci s mládeží, která naváže na práci týmu projektu Mládež pro 

Králíky a bude v průběhu každého kalendářního roku monitorovat naplňování vize 
Strategického plánu města Králíky v práci s mladou generací do roku 2020 a tuto vizi bude 
spolu se všemi zainteresovanými subjekty uvedenými v této strategii koordinovat a 
realizovat dle schváleného dvouletého realizačního plánu. Nejpozději do doby konání 
druhého řádného jednání ZM v daném kalendářním roce vypracuje tato pracovní skupina 
Zprávu o realizaci mládežnické politiky na území města Králíky za uplynulý kalendářní rok 
a tuto zprávu přednese ZM. Na základě aktuální Zprávy o realizaci pracovní skupina 
navrhne v průběhu sudého kalendářního roku ZM aktualizovaný realizační plán Strategie na 
další dva roky.  

 
Odpovědný: RM 

 

ZÁVĚR 

Tato Strategie si klade za cíl aktivní zapojení samosprávy města ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi a neformálními skupinami pracujícími s mládeží k vytváření podmínek pro život 
mladých lidí ve městě. Ke splnění tohoto cíle je potřeba jak materiální zajištění a finanční podpora, 
tak odpovědný přístup. Cesta, která vede k tomuto cíli, je ve Strategii zpracována. 

 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží schválilo Zastupitelstvo města Králíky dne ……… 
usnesením č. ZM/2014/  /   . 


