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Seznam použitých zkratek

APK

asistent prevence kriminality

APP

aktivizační pracovní příležitost

APZ

aktivní politika zaměstnanosti

ASZ, Agentura Agentura pro sociální začleňování
CAN

Children abuse and neglect

CPPP

Centrum podpory podnikání, o.p.s.

ČT

Česká televize

ČvT

Člověk v tísni, o.p.s.

DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

ESF

Evropské strukturální fondy

EU

Evropská unie

FF UP

filosofická fakulta Univerzity Palackého

FHS UK

fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

FM

Frýdek-Místek

FSV UK

fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

GAC

Gabal Analysis & Consulting

HN

hmotná nouze

IOP

integrovaný operační program

IP

individuální projekt

IPRÚ

integrovaný program rozvoje území

IROP

integrovaný regionální operační program

IQRS

IQ Roma servis

ITI

Integrated Territorial Investments (Integrovaná územní investice)

IVLP

International Visitor Leadership Program

KA

klíčová aktivita

KoP ÚP

kontaktní pracoviště Úřadu práce

KPSS

komunitní plánování sociálních služeb

KPSVL

koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 2014 - 2020

KrP ÚP ČR

krajské pracoviště Úřadu práce

KÚ

krajský úřad

KV kraj

Karlovarský kraj

LA

lokální asistence

LK

lokální konzultant

LP

lokální partnerství

MAS

místní akční skupina

MEPCO

Mezinárodní poradenské centrum obcí

MěÚ

městský úřad

MF ČR

Ministerstvo financí

MMFM

Magistrát města Frýdek-Místek

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MP, MěP

městská policie

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV ČR

Ministerstvo vnitra

NNO

nestátní nezisková organizace

NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti

NSD

nepojistné sociální dávky

NZDM

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OBRaPK

odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

OCK

Olomoucký kraj

OKM

Otevřený klub mládeže

OLK

oddělení lokálních koncepcí

OP

operační program

OP LZZ

operační program lidské zdroje a zaměstnanost

OP VK

operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VVV

operační program věda, výzkum, vzdělávání

OP Z

operační program zaměstnanost

OP ŽP

operační program životní prostředí

ORP

obec s rozšířenou působností

OSF

Open Society Fund

OSPOD, SPOD odbor sociálně-právní ochrany dětí, sociálně právní ochrana dětí
OSS

odbor sociálních služeb

OSOM

odbor správy obecního majetku

OSV

odbor sociálních věcí

PČR

Policie České republiky

PEX

pravicový extremismus

PK

prevence kriminality

PMS

probační a mediační služba

PPP

pedagogicko-psychologická poradna

PS

pracovní skupina

RM

rada města

ROP

Regionální operační program

RVZRM

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

SAS

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

SBSV

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání

SMO

Svaz měst a obcí

SP

strategický plán, strategické plánování

SPLP

strategický plán lokálního partnerství

SPRSS

Strategie rozvoje sociálních služeb

SPSZ

strategický plán sociálního začleňování

SŠ, SOŠ, SOU

střední škola, střední odborná škola, střední odborné učiliště

SV

sociální vyloučení

SVL

sociálně vyloučená lokalita

SVP

středisko výchovné péče

SWOT

strengths, weaknesses, opportunities, threats (silné a slabé stránky, příležitosti,
hrozby)

ŠKS

Štětské komunální služby

TP

terénní práce, terénní pracovník

TSP

terénní sociální práce

UPPM

ubytovna pro potřeby města

ÚP

Úřad práce

ÚV ČR, ÚV

Úřad vlády České republiky

VOŠ

vyšší odborná škola

VPP

veřejně prospěšné práce

VŘ

výběrové řízení

VS

veřejná služba

ZM

zastupitelstvo města

ZŠ

základní škola

A. SHRNUTÍ VÝVOJE AGENTURY V ROCE 2014
V roce 2014 Agentura realizovala druhým rokem tříletý individuální projekt z prostředků OPLZZ.
Agentura působila ve 26 městech, obcích a mikroregionech. K 30. 6. 2014 ukončila spolupráci v 9
obcích a městech, kde působila od roku 2011 a k 1. 7. 2014 zahájila spolupráci v 9 nových lokalitách
(České Velenice, Frýdlantsko, Příbram, Kralupy n. Vltavou, Slaný, Vrbno p. Pradědem, Veselí nad
Moravou, Chodov a Ostrava). Podpora statutárnímu městu Ostravě byla zahájena v samostatném
režimu s 3 členným týmem lokálních konzultantů. Nadále Agentura působila v 9 lokalitách z roku
2013 a v 8 lokalitách z roku 2012. V lokalitách z roku 2012 (Rumburk, V. Hamry, Žlutice, Osoblaha,
Odry, Ralsko, Nové Sedlo a Šternberk) se dokončovaly strategické plány, probíhala jejich realizace,
včetně projektového poradenství ze strany ASZ či přípravy dílčích koncepcí (např. bytová koncepce
v Rumburku). V lokalitách z roku 2013 (Dubí, Frýdek-Místek, Jaroměř, Kraslice, Krnov, Mikulovice, M.
Beroun, Poběžovice a Štětí) probíhalo strategické plánování a dokončování strategických plánů
lokálního partnerství. Do činnosti místních partnerství a jejich pracovních skupin se zapojilo celkem
1594 osob (993 žen a 601 mužů).
V roce 2014 byla Agenturou nově institucionalizována tzv. vzdálená podpora, kterou zajišťoval od 1.
července nový tým v rozsahu dvou úvazků. V rámci vzdálené podpory byly připravovány obce, kde již
Agentura v minulosti působila, na zařazení do koordinované podpory čerpání z ESIF v období 2014+
dle metodiky koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit (KPSVL), kterou
Agentura ve druhém pololetí 2014 připravila a projednala s řídícími orgány tří operačních programů
OPZ, OPVVV a IROP. V průběhu měsíců července až září 2014 bylo seznámeno se vzdálenou
podporou celkem 24 obcí a mikroregionů, z toho 22 obcí/mikroregionů projevilo zájem uzavřít
s Agenturou dohodu o spolupráci. Jednalo se o Broumov, Roudnice nad Labem, Cheb, Most, Litvínov,
Bílina, Bruntál, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Trmice, Teplá, Břeclav, Hodonín, Kadaň, Kolín, Vejprty,
Mělník, Větřní, Sokolov, Krupka a v regionu Jesenicko.
V listopadu 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení (VZMR) na zpracovatele 18 evaluačních zpráv pro
lokality, ve kterých Agentura v rámci projektu působila a které se stanou podkladem pro evaluaci
činnosti Agentury v roce 2015. Pokračovala také výzkumná činnost Agentury se zaměřením na
podporu zavádění opatření ve spolupracujících městech a obcích. K nejzajímavějším výzkumům
patřila analýza ekonomických motivací k práci „Kdy se práce vyplatí“ či Analýza determinantů
zaměstnanosti mezi obyvateli sociálně vyloučených a sociálním vyloučení ohrožených oblastí.
V průběhu roku 2014 probíhalo hodnocení plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení a
příprava evaluační zprávy, která byla v prosinci 2014 připravena k projednání vládou ČR.
K vyhodnocení naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na léta 2011-2015 a k přípravě
východisek pro navazující Strategii na léta 2016-2020 se uskutečnilo 5 tematických pracovních
jednání během srpna 2014. Tato jednání proběhla formou kulatých stolů a byli v nich zastoupeni
experti z resortů, měst a obcí, krajů, nestátních neziskových organizací, Agentury, akademické sféry a
další odborníci
V roce 2014 nadále pokračovala spolupráce s kraji. Agentura se zapojila do činnosti nově vznikajících
Regionálních stálých konferencí a přípravy Regionálních akčních plánů. Nadále se rozvíjela spolupráce
s Národní sítí MAS při sdílení poznatků o potřebách v území při přípravě strategických plánů pro
implementaci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci těchto aktivit byl připraven seminář
„Sociální začleňování a boj s chudobou ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje 2014+“.

Agentura pracovala i na přípravě a připomínkování zákonů. Jednalo se o přípravu věcného záměru
zákona o sociálním podnikání na bázi široce postavené pracovní skupiny (40 zástupců veřejné správy,
zástupců sociálních podnikatelů, NNO a nezávislých expertů) či o přípravu věcného záměru zákona o
sociálním začleňování. Aktivně se Agentura zapojila do připomínkování školského zákona, přípravy
koncepce sociálního bydlení či zákona o veřejných zakázkách.
Experti Agentury připravili v roce 2014 nové metodiky a souhrn dobrých praxí sociálního začleňování
pro témata bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a krizové intervence, sociálních služeb,
prevence předluženosti a posilování občanské společnosti.
V roce 2014 se rozběhla mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti pod značkou Hate Free
Culture, která si klade za cíl přimět zejména mladé uživatele internetu (cílové skupina 15-25) ke
kritické reflexi informací z mediálního prostoru, které se týkají xenofobie a vzájemného soužití.
Konstantním působením zejména na sociálních sítích se snaží kultivovat veřejnou diskusi na tato
problematická a nepopulární témata, poskytuje platformu pro debatu a sdílení důležitých informací.

B. FINANČNÍ PŘEHLED – VÝDAJE AGENTURY V ROCE 2014
Zdroj

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nájemné

Konzultační, poradenské a právní služby

Kč

6 258 503,00

263 618,00

173 847,00

300 863,00

CELKEM

6 996 831,00

6 432 350,00

564 481,00

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

3 937 668,00

3 738 038,00

199 630,00

projekt EHP/Norsko

4 074 330,00

1 454 475,00

2 619 855,00

CELKEM

8 011 998,00

5 192 513,00

2 819 485,00

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

2 614 939,00

2 499 143,00

115 796,00

projekt EHP/Norsko

1 137 269,00

407 087,00

730 182,00

CELKEM

3 752 208,00

2 906 230,00

845 978,00

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

941 368,00

899 704,00

41 664,00

projekt EHP/Norsko

409 441,00

146 558,00

262 883,00

1 350 809,00

1 046 262,00

304 547,00

projekt EHP/Norsko

307 000,00

207 599,70

99 400,30

CELKEM

307 000,00

207 599,70

99 400,30

50 000,00

49 980,00

20,00

106 800,00

84 860,00

21 940,00

státní rozpočet
projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Zůstatek

Kč

474 710,00

CELKEM
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Čerpání

Kč
6 522 121,00

projekt EHP/Norsko

Ostatní osobní výdaje

Rozpočet

projekt EHP/Norsko

1 163 500,00

2 516,80

1 160 983,20

CELKEM

1 320 300,00

137 356,80

1 182 943,20

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

657 621,02

94 967,38

562 653,64

projekt EHP/Norsko

200 000,00

17 208,85

182 791,15

CELKEM

857 621,02

112 176,23

745 444,79

93 704,22

79 690,50

14 013,72

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

862 560,00

97 030,50

765 529,50

projekt EHP/Norsko

706 005,00

9 680,00

696 325,00

CELKEM

1 662 269,22

186 401,00

1 475 868,22

státní rozpočet

1 059 785,00

434 670,00

625 115,00

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

3 639 478,46

910 330,00

2 729 148,46

státní rozpočet

Inzerce

projekt EHP/Norsko

4 789 756,00

417 060,19

4 372 695,81

CELKEM

9 489 019,46

1 762 060,19

7 726 959,27

62 014,00

11 006,00

51 008,00

projekt EHP/Norsko

2 040 000,00

0,00

2 040 000,00

CELKEM

2 102 014,00

11 006,00

2 091 008,00

490 000,00

405 484,50

84 515,50

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

15 272 746,00

6 979 460,52

8 293 285,48

projekt EHP/Norsko

20 747 102,00

1 598 463,12

19 148 638,88

CELKEM

36 509 848,00

8 983 408,14

27 526 439,86

40 000,00

15 306,00

24 694,00
24 694,00

státní rozpočet

Nákup ostatních služeb

Programové vybavení

státní rozpočet

projekt EHP/Norsko
CELKEM

Cestovné tuzemské

40 000,00

15 306,00

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

500 000,00

427 884,00

72 116,00

projekt EHP/Norsko

700 000,00

17 275,00

682 725,00

1 200 000,00

445 159,00

754 841,00

státní rozpočet

90 000,00

59 385,10

30 614,90

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

96 525,01

18 500,50

78 024,51

projekt EHP/Norsko

381 637,00

0,00

381 637,00

CELKEM

186 525,01

77 885,60

108 639,41

0,00

0,00

0,00

65 223,00

62 585,00

2 638,00

CELKEM
Pohoštění ostatní externí

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb

státní rozpočet
projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001
projekt EHP/Norsko

4 250,00

1 739,00

2 511,00

69 473,00

64 324,00

5 149,00

0,00

0,00

0,00

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

56 987,00

21 639,00

35 348,00

projekt EHP/Norsko

25 000,00

0,00

25 000,00

CELKEM

81 987,00

21 639,00

60 348,00

CELKEM
Náhrady mezd v době nemoci

státní rozpočet

CELKEM státní rozpočet

1 845 503,22

1 040 216,10

805 287,12

projekt OP LZZ - CZ.1.04/3.2.00/90.00001

35 274 036,49

22 092 644,90

13 181 391,59

CELKEM projekt EHP/NORSKO

37 200 000,00

4 468 815,66

32 731 184,34

CELKEM

74 319 539,71

27 601 676,66

46 717 863,05

Agentura hospodařila v roce 2014 s celkovým rozpočtem 74 319 539,71 Kč v následujícím členění:
-

Rozpočtované finanční prostředky Odboru pro sociální začleňování (bez individuálních projektů)
ve výši 1 250 000 Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů převedené z roku 2013 ve výši 595
503,22 Kč, tj. úhrnem 1 845 503,22 Kč;

-

Rozpočtované finanční prostředky Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, projekt
číslo CZ.1.04/3.2.00/90.00001 - "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně
vyloučených lokalitách", ve výši 24 404 200,- Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů byly
převedeny
z
roku
2013
ve
výši
10
869
836,49
Kč,
tj.
úhrnem
35 274 036,49 Kč;

-

Rozpočtované finanční prostředky finančních mechanismů EHP/Norska, projekt číslo EHP-CZ05PDP-1-001-01-2013 - "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti" ve výši 14 612 000,- Kč a nároky z
nespotřebovaných výdajů byly převedeny z roku 2013 ve výši 22 588 000,- Kč, tj. úhrnem 37 200
000 Kč.
V roce 2014 byly finanční prostředky vyčerpány v celkové výši 27 601 676,66 Kč

Rozpočet Odboru pro sociální začleňování (mimo projekty)

Z rozpočtu Odboru pro sociální začleňování byly v roce 2014 vyčerpány finanční prostředky ve výši 1
040 216,10 Kč (595 376,10 Kč z rozpočtu roku 2014 a 444 840 Kč z nároků z nespotřebovaných
výdajů) na aktivity související s působením Agentury v lokalitách, potřebu analytických studií a
externího poradenství dle aktuální potřeby v regionech České republiky, které nebyly pokryty z
prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Finančních mechanismů
EHP/Norska.
Z rozpočtové položky poradenské a právní služby byly použity finanční prostředky ve výši
434 670,- Kč na úhradu:
- Mikroanalýz v lokalitách, kam Agentura vstoupila a zahájila spolupráci z městy/obcemi v červenci
roku 2014. Tento postup je v souladu s usnesením Monitorovacího výboru Agentury ze dne 29. 8.
2013.
- Zpracování věcného záměru zákona o sociálním podnikání;
- Zpracování RIA k věcnému záměru zákona o sociálním podnikání;
- Analýzy a zhodnocení praxí rozvoje strukturálně znevýhodněných venkovských regionů;
- Zpracování evaluace plnění 32 indikátorů opatření v oblasti vzdělávání Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení;
- Vytvoření edukačního materiálu na témata úzce spojená s inkluzivním vzděláváním a další.

Z rozpočtové položky ostatní služby byly použity finanční prostředky ve výši 405 484,50 Kč na úhradu:
- Odborných příspěvků do Metodik a Manuálů dobrých praxí;
- Rozvozu Metodik a Manuálů dobrých praxí do lokalit Agentury;
- Vytvoření modelů dopadů úpravy veřejné služby a aktivizačních opatření v oblasti zaměstnanosti a
návaznosti na procento započítání příjmů do základu pro výpočet dávek pomoci v hmotné nouzi;
- Zpracování metodiky strategických plánů sociálního začleňování respektující princip
koordinovaného přístupu k podpoře zaměstnanosti, sociálního podnikání, sociálních služeb, služeb
spojených s bydlením, prevence kriminality, pro rodinných aktivit, komunitní práce a inkluzivního
vzdělávání;
- Implementace a aktualizace strategického plánu sociálního začleňování ve Větřní;
- Zajištění lokální asistence na Frýdlantsku;
- Vytvoření podkladů pro model po pochodové intervence na školách;
- Využívání online sdíleného prostoru Capsa.cz pracovníky Agentury;
- Grafických prací na dokumentech zveřejněných na webových stránkách Agentury;
- Přípravu podkladů k jednání pracovních skupin k přípravě věcného záměru zákona o sociálním
začleňování a další.
Nájemné (ve výši 79 690,50 Kč) a občerstvení (ve výši 59 385,10 Kč) bylo využíváno zaměstnanci
Agentury při pracovních jednáních v lokalitách dle aktuální potřeby.
Dále byly ze státního rozpočtu hrazeny výdaje na propagaci v lokalitách ve výši 49 980,- Kč a 11 006,Kč na inzerci v týdeníku Respekt na nově vzniklé pracovní pozice od července 2014 související se
schválením podstatné změny č. 1 projetu OP LZZ "Zavádění systémových nástrojů sociálního
začleňování v sociálně vyloučených lokalitách".

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, projekt číslo CZ.1.04/3.2.00/90.00001 - "Zavádění
systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách"
Odbor pro sociální začleňování realizuje na základě právního aktu Podmínek použití prostředků na
realizaci individuálního projektu č.: OPLZZ-ZS824-805/2012 individuální projekt "Zavádění
systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách". Realizace projektu
byla prodloužena do 31. srpna 2015 na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Podmínek použití
prostředků na realizaci individuálního projektu. V současné době je řídícímu orgánu podána žádost o
podstatnou změnu podmínek projektu č.2 se záměrem prodloužení projektu do 31. prosince 2015.
Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 63 096 779 Kč (85% hradí EU a 15% je financováno ze
státního rozpočtu)
Základem individuálního projektu je spolupráce s městy/obcemi, které projeví zájem o spolupráci a
uspějí ve výběrovém řízení. S jejich zástupci uzavírá Agentura dohodu o tříleté spolupráci. Během ní
je městu či obci přidělen lokální konzultant, který v místě propojí místní subjekty města/obce a jejich
úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a
veřejnost v tzv. lokálním partnerství, aby při sociálním začleňování spolupracovaly. Na základě
důkladného zmapování situace v jednotlivých lokalitách formou situačních analýz jim Agentura
pomůže sestavit strategický plán sociálního začleňování, pomáhá s jeho naplňováním a pomáhá
získávat prostředky na jednotlivé kroky, poskytuje uvedeným subjektům projektové poradenství,
podporuje při přípravě, podávání a administraci projektů do národních i evropských dotačních titulů,
apod.
V roce 2014 působila Agentura ve 26 městech a obcích: České Velenice, Dubí, Frýdek-Místek,
Frýdlantsko, Chodov, Jaroměř, Kralupy nad Vltavou, Kraslice, Krnov, Mikulovice, Moravský Beroun,
Nové Sedlo, Odry, Osoblaha, Ostrava, Poběžovice, Příbram, Ralsko, Rumburk/Staré Křečany, Slaný,
Šternberk, Štětí, Velké Hamry, Veselí nad Moravou, Vrbno pod Pradědem a Žlutice.
Agentura připravuje pro obce podrobné sociologické výzkumy, které jim umožní podrobně poznat
sociální problémy ve městě i v sociálně vyloučených lokalitách a jejich možné řešení.
Dále připravuje metodické materiály pro obce, jak zavádět osvědčené nástroje pro podporu
sociálního začleňování, na jejichž vzniku se podílí odborný aparát Agentury, který sleduje aktuální
trendy, legislativu i situaci v každé oblasti jak v ČR, tak i v zahraničí. Po vypršení tříleté spolupráce
Agentura předá vedení této agendy městu a poskytuje pomoc „na dálku“ - tzv. vzdálenou podporu
zejména při řešení neočekávaných situací či přípravě dalších projektů. Cílem spolupráce je zavést
v obci či městě trvale udržitelné sociální politiky a posílit odborný i politický aparát obce, aby byl
schopen situaci nadále řešit bez podpory Agentury v místě.
Od 3. června 2014 je nově institucionalizována tzv. vzdálená podpora, která připravuje obce, kde již
Agentura v minulosti působila, na zařazení do koordinované podpory čerpání z ESIF v období 2014+
dle metodiky KPSVL (koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám). V průběhu měsíců
července až září 2014 prohloubilo a formalizovalo spolupráci v rámci vzdálené podpory 22
obcí/mikroregionů, které dále projevily zájem využít od roku 2015 také podporu v KPSVL. Vzdálenou
podporu poskytuje nyní Agentura v obcích Broumov, Roudnice nad Labem, Cheb, Most, Litvínov,
Bílina, Bruntál, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Trmice, Teplá, Břeclav, Hodonín, Kadaň, Kolín, Vejprty,
Mělník, Větřní, Sokolov, Krupka a v regionu Jesenicko.
Na implementaci projektu byly v roce 2014 vyčerpány finanční prostředky v celkové výši
22 092 644,90 Kč (21 010 936,54 Kč z rozpočtu roku 2014 a 1 081 708,36 Kč z nároků z
nespotřebovaných výdajů). 85 % výdajů, tj. 18 778 748,17 Kč bude následně hrazeno z fondů EU.
Do konce roku 2014 se podařilo uzavřít smlouvy na základě nadlimitního řízení ve všech 26ti
lokalitách s poskytovateli Asistence v lokálních partnerstvích. Tyto služby zabezpečují podporu

základním činnostem lokálního partnerství. Na tyto klíčové služby byly v roce 2014 čerpány finanční
prostředky ve výši 5 704 454,31 Kč z rozpočtové položky Ostatní služby.
V roce 2014 byly vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 300 000,- Kč na provedení situačních
analýz. Dodavatelé byli vybráni ve zjednodušeném podlimitním řízení.
V rámci projektu byly hrazeny výzkumy v celkové výši 537 880,- Kč.
Jedná se o:
1. Analýzu trajektorií klientů prostupného bydlení. Zhotovitel: Mgr. David Kocman.
http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpsvl/zprava_2_pb_a_individualni_pribehy_v2.docx
2. Analýzu sociálního podnikání v Ralsku. Zhotovitel: Hana Štěpánková.
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-ralsko
3. Analýzu ekonomických faktorů snižující motivaci k zaměstnání. Zhotovitel: Multikulturní centrum
Praha, o.p.s. (dva výzkumy – důraz na systém, důraz na výpovědi respondentů)
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost/kdy-se-pracevyplati-vytah-ze-studie-mkc-2014/download
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost/mezi-davkamia-praci-ktera-neni-spot-2015/download
4. Analýzu strachu z kriminality ve Velkých Hamrech. Zhotovitel: Západočeská univerzita v Plzni.
http://www.velkehamry.cz/e_download.php?file=data/editor/154cs_3.pdf&original=Anal%C3%BDza+bezpe%C4%8Dn
ost+Velk%C3%A9+Hamry+FINAL+verze.pdf
5. Výzkum pocitu bezpečí v Moravském Berouně. Zhotovitel: Univerzita Palackého v Olomouci.
(http://www.morberoun.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9908&id_dokumenty=2830
16)
http://www.morberoun.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9908&id_dokumenty=2830
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6. Analýzu struktury neobydlených bytů bytového fondu ve vlastnictví obce a státu. Zhotovitel:
Univerzita Karlova v Praze.
7. Mapování bytové situace a bytových preferencí obyvatel Krnova. Zhotovitel: Antropohled, o.s.
8. Výzkum politik nulové tolerance, kontrola zločinu a sociální vyloučení. Zhotovitel: Centrum pro
společenské otázky SPOT.

V roce 2014 bylo vytištěno 9 Příruček dobré praxe a 8 Metodik v celkové hodnotě 923 660,- Kč.
Na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a
sociálního pojištění a FKSP byly čerpány finanční prostředky úhrnem ve výši 13 479 612,- Kč.
Realizační tým projektu je ve složení: koordinátorka projektu, finanční manažerka, 20 lokálních
konzultantů, koordinátor spolupráce s kraji, odborníci pro bydlení a regionální rozvoj, sociální služby,
rodinnou politiku, dluhové poradenství, vzdělávání, bezpečnost, zaměstnanost, výzkumy, komunitní
práci, projektový poradce, právník, 3 koordinátoři vzdálené podpory, koordinátor spolupráce s kraji,
koordinátor platforem Strategie boje soc. vyloučení a personalista. Na tuzemské cestovné
realizačního týmu byla vyčerpána částka ve výši 427 884,- Kč a na služby telekomunikací realizačního
týmu 94 967,38 Kč.

V lokalitách, kde již služba lokální asistence zajišťující zázemí lokálním konzultantům k individuálním
jednáním a pořádání setkání pracovních skupin lokálního partnerství, byla ukončena, bylo na základě
uzavřených nájemních smluv vyčerpáno za pronájem prostor celkem 92 357,- Kč.
Ostatní finanční prostředky ve výši 531 830,21 Kč byly vynaloženy na tematické semináře a
workshopy realizované Agenturou (131 253,21 Kč), veřejná setkání s obyvateli (58 900,- Kč), supervizi
a tematicky zaměřené mikrotýmy pracovníků Agentury (78 515,- Kč), video reportáže z lokalit (141
000,- Kč) a publicitu (122 162,- Kč).
Příjmy z fondů EU byly uskutečněny v roce 2014 ve výši 12 954 105,37 Kč v souvislosti se schválením
výdajů řídícím orgánem na základě předložené 1. a 2. monitorovací zprávy projektu za období leden
až prosinec 2013.

Finanční mechanismy EHP/Norsko, projekt EHP-CZ05-PDP-1-001-01-2013 - "Kampaň proti rasismu
a násilí z nenávisti"
Projekt "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti" financovaný z prostředků finančních mechanismů
EHP/Norska je implementován na základě Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního
mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro období 2009 - 2014.
Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 39 749 999 Kč (80% hradí FM a 20% je financováno ze
státního rozpočtu).
Realizace projektu začala 13. března 2014 na základě Výsledku posouzení Žádosti předem
definovaného projektu CZ05 EHP fondů v programové oblasti - Národní, regionální, místní iniciativy
pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování, č.j.: MF56583/2014/5804.
Dne 19. září 2014 byl vydán právní akt na realizaci projektu číslo EHP-CZ05-PDP-1-001-01-2013 "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti".
Cílem této programové oblasti je posílení sociální a ekonomické soudržnosti na národní, regionální a
místní úrovni, což plně odpovídá jak prioritám stanovených v programovém prohlášení vlády ze dne
4. 8. 2010, tak v Národním programu reforem z roku 2011, kterým Česká republika reaguje na
Strategii Evropa 2020. Specifickým zájmem programu a předem definovaného projektu je zaměření
na romskou populaci.
Cíle projektu jsou definované v národních koncepčních dokumentech, jako je Koncepce romské
integrace, Národní akční plán sociální inkluze a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.
Projekt reaguje na narůstající projevy extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi,
zacílené často na Romy, a to v krajích s obecně vysokou nezaměstnaností.
Vzhledem k tomu, že identifikovaný problém je ve svých příčinách i následcích velmi komplikovaný a
prostupuje celou řadu společenských i institucionálních sfér, je projekt složen z 5 klíčových aktivit,
jejichž dílčí cíle jsou provázány tak, aby na problém reagovaly komplexně, se zapojením všech
klíčových aktérů a cílových skupin.
Jedná se o:
1. Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti,
2. Projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky Ústeckého a Moravskoslezského kraje,
3. Regionální vzdělávací aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,
4. Šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách,

5. Výzkum nových forem lichvy a migrace v sociálně vyloučených lokalitách.
Pro realizaci vzdělávacích aktivit byly vybrány kraje Ústecký a Moravskoslezský, které vykazují
dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. Jak je uvedeno ve Zprávě o extremismu za rok 2010 (MV
ČR). Průzkumy ukazují, že jsou to právě existenční nejistota a dlouhodobá nezaměstnanost, které se
promítají do zvyšování napětí mezi skupinami, včetně rasistických projevů a inklinace k zastávání
extremistických postojů a podpory extremistických hnutí a politických stran (DSSS), a to zejména
mezi mladými lidmi.
Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti byla oficiálně spuštěna v listopadu 2014
zveřejněním výstupů výzkumu mezi mladými lidmi na téma "Násilí z nenávisti", který realizovala
agentura MEDIAN. Následovalo uvedení spotů v televizních stanicích, na internetu i v rádiích (TV
Nova - 367 spotů, Evropa 2 - 238 spotů, TV Óčko - 119 spotů, ČT - 50 spotů), a byla spuštěna nová
webová stránka www.hatefree.cz. Mediální kampaň buduje poučené komunity, kterým jsou
distribuovány informace, skrze sociální sítě (Facebook a Twitter), kde dochází denně k průměrnému
dosahu 33 000 uživatelů, a doposud si kampaň na Facebooku získala 10 000 fanoušků.
V rámci mediální kampaně se připravuje vznik tzv. HateFree zón po celé ČR. Půjde o deklarativní
označení, kterým rozličné prostory (např. kavárny, kluby, divadla, galerie, kostely, myčky aut apod.)
dají veřejně najevo, že v jejich prostorách není pro násilí a nenávist místo.
V roce 2014 se připravilo vyhlášení veřejné zakázky na vzdělávací aktivity na školách a pro policisty
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a vyhlásila se první nadlimitní zakázka, na jejímž základě se
podařilo uzavřít smlouvy s některými poskytovateli služeb v rámci mediální kampaně.
Na implementaci projektu byly vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 4 468 815,66 Kč (1 559
918,12 Kč z rozpočtu roku 2014 a 2 908 897,54 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). 80 % výdajů,
tj. 3 575 052,53 Kč bude následně hrazeno z fondů FM.
Na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a
sociálního pojištění a FKSP byly čerpány finanční prostředky úhrnem ve výši 2 183 706,- Kč. Realizační
tým projektu je ve složení: manažer projektu, ekonomka projektu, asistentka projektu, koordinátor
mediální kampaně, asistentka mediální kampaně, koordinátorka výzkumů a evaluace, koordinátorka
vzdělávacích aktivit pro policii, koordinátor šíření dobrých praxí a koordinátorka vzdělávacích aktivit
na školách. Na tuzemské cestovné realizačního týmu bylo vyčerpáno 17 275,- Kč a na služby
telekomunikací realizačního týmu 17 208,85 Kč.
Ostatní finanční prostředky ve výši 2 241 550,81 Kč byly vynaloženy na konzultační služby (432
060,19 Kč), nákup technického vybavení (210 116,50 Kč), nákup softwarového vybavení (15 306,- Kč),
nákup vysílacích časů (1 334 792,57 Kč), registraci ochranné známky HateFree (9 075,- Kč), vysílací
spoty (218 834,55 Kč), správu reklamního kreditu a reklamní kredit na Facebooku (6 291,- Kč),
komiksy (4 800,- Kč) a veřejné promo akce mediální kampaně (19 350,- Kč).
V roce 2014 nebyly uskutečněny žádné příjmy z fondů FM. K 31. prosinci 2014 byla Ministerstvu
financí ČR předložená 1. monitorovací zpráva projektu (období březen až říjen 2014). Příjem ve výši
80 % předložených výdajů v této monitorovací zprávě očekáváme v průběhu roku 2015.
Zdůvodnění a popis příčin nevyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků v roce 2014 a nároků
z nespotřebovaných výdajů z minulých let zapojených do rozpočtu roku 2014
Z celkových rozpočtovaných finančních prostředků zůstalo nevyčerpáno úhrnem 46 717 863,05 Kč, a
to v následujícím členění:

-

ve výši 805 287,12 Kč z rozpočtu Odboru pro sociální začleňování Kč (654 623,90 Kč z
rozpočtu roku 2014 a 150 663,22 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů);

-

ve výši 13 181 391,59 Kč z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, projekt
číslo CZ.1.04/3.2.00/90.00001 - "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v
sociálně vyloučených lokalitách" (3 393 263,46 Kč z rozpočtu roku 2014 a 9 788 128,13 Kč
z nároků z nespotřebovaných výdajů);

-

ve výši 32 731 184,34 Kč z finančních mechanismů EHP/Norska, projekt číslo EHP-CZ05PDP-1-001-01-2013 - "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti" (13 052 081,88 Kč z
rozpočtu roku 2014 a 19 679 102,46 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů).

Rozpočet Odboru pro sociální začleňování (mimo projekty)
Odbor pro sociální začleňování záměrně nečerpal rozpočtované finanční prostředky z důvodu
finančního zajištění Agentury v roce 2015. Agentura má být finančně zajištěna na základě Usnesení
Vlády České republiky ze dne 25.7.2012 č. 570 aktuálně do konce roku 2015. Individuální projekt
"Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách" je
momentálně prodloužen do konce srpna 2015, ale dne 13. ledna 2015 byla řídícímu orgánu
Ministerstvu práce a sociálních věcí předložena žádost o podstatnou změnu projektu č. 2, která žádá
o prodloužení projektu do 31. prosince 2015 a byla podána na základě schváleného referátníku č.j.:
17890/2014-ASZ.
Prodloužením realizace projektu do konce roku 2015, by Agentura překlenula období, než bude
možné čerpat finanční prostředky z navazujícího individuálního projektu v rámci nového
programového období od ledna r. 2016. Z tohoto důvodu požádáme o převedení nevyčerpaných
finančních prostředků v plné výši do nároků z nespotřebovaných výdajů, které využijeme na pokrytí
finanční spoluúčasti státního rozpočtu ve výši 15 %. V současnosti by prodloužení individuálního
projektu znamenalo navýšení finanční spoluúčasti státního rozpočtu o 862 600,- Kč.
K úsporám došlo zejména v rozpočtové položce konzultační, poradenské a právní služby, ze které
měly být hrazeny analýzy související se vzdálenou podporou v sociálně vyloučených lokalitách v
celkové výši cca 500 tis. Kč, v rozpočtové položce nájemné a ostatní služby, ze kterých byly v průběhu
roku finanční prostředky rezervovány, ale ke skutečnému vyplacení dojde až v průběhu roku 2015.
Z rozpočtovaných prostředků na inzerci bylo plánováno hradit inzerci v týdeníku Respekt na nově
vzniklé pracovní pozice od července 2014 na základě schválené podstatné změny č. 1 projetu
"Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách", kde se
projektový tým rozrostl o 12 pracovníků, jak na pracovní poměr, tak na dohodu o pracovní činnosti.
Nákup inzerce byl vyhodnocen jako neefektivní vynaložení finančních prostředků a tak byla využita
bezplatná inzerce, zejména webové stránky a Facebook.
Externí pohoštění bylo využito dle aktuální potřeby v lokalitách.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, projekt číslo CZ.1.04/3.2.00/90.00001 - "Zavádění
systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách"
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13 181 391,59 Kč (3 393 263,46 finanční prostředky
státního rozpočtu a 9 788 128,13 Kč nároky z nespotřebovaných výdajů) budou převedeny
prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2015 na financování aktivit
související s implementací projektu v souladu se schváleným rozpočtem zatím 32 měsíčního projektu.

Čerpání finančních prostředků v rozpočtové položce Ostatní služby bylo zpožděno z důvodu
rozsáhlého a časově náročného výběrové řízení na poskytovatele klíčových služeb v 26 lokalitách,
které bylo vypsáno v režimu nadlimitní zakázky. I přes maximální snahu se nepodařilo výběrové
řízení ukončit tak, aby byly služby lokální asistence v každé lokalitě poskytovány po dobu, jak byla
původně plánována. Doba poskytování služby se tak zkrátila s ohledem na faktický podpis smlouvy a
čerpání finančních prostředků se tak přesune částečně do roku 2015.
U těchto dodávek služeb se podařilo prostřednictvím veřejných zakázek snížit cenu poskytování
služeb, což vedlo k hospodárnému a efektivnějšímu vynaložení finančních prostředků.
Nevyužité finanční prostředky byly zohledněny při přípravě změnového rozpočtu související s
podstatnou změnou projektu č. 2, kterou jsme předložili řídícímu orgánu v lednu 2015.
Finanční prostředky na osobní výdaje byly nedočerpány z několika důvodů:
1) reálné měsíční tarify nejsou čerpány ve výši odpovídající rozpočtu projektu,
2) odměny za 3. čtvrtletí 2014 nebyly uděleny v takovém rozsahu, jak bylo plánováno,
3) některé nové pracovní pozice na základě podstatné změny projektu č. 1 účinné od 1. července
2014 byly obsazeny se zpožděním,
4) v případě ukončení pracovně-právních vztahů nebo odchodem zaměstnankyň na peněžitou pomoc
v mateřství zůstala prodleva v čerpání finančních prostředků do doby, kdy byla pracovní pozice opět
obsazena.
V rozpočtové položce konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpání zpožděno na základě
posunu harmonogramu projektu v realizaci situačních analýz v nových lokalitách a evaluací ve
stávajících lokalitách. Obě tyto aktivity měly být realizovány v průběhu roku 2014. Situační analýzy,
na které jsou podepsány smlouvy v celkové výši 1 034 590,- Kč, mají stanoven ve smlouvě termín
plnění na leden 2015. Z tohoto důvodu se čerpání posune až na počátek roku 2015. Na realizaci
evaluací v 18ti lokalitách bylo 21. listopadu 2014 vyhlášeno výběrové řízení, na jejímž základě budou
podepsány smlouvy s dodavateli služeb a následně budou čerpány finanční prostředky také až v roce
2015.
V ostatních rozpočtových položkách se v rámci implementace projektu generují úspory na základě
reálné potřeby, hospodárného čerpání finančních prostředků a na základě realizovaných výběrových
řízení. Tyto úspory byly zohledněny při přípravě změnového rozpočtu v souvislosti s podstatnou
změnou projektu č. 1 a 2.

Finanční mechanismy EHP/Norsko, projekt číslo EHP-CZ05-PDP-1-001-01-2013 -"Kampaň proti
rasismu a násilí z nenávisti"
Nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky ve výši 32 731 184,34 Kč (13 052 081,88 finanční
prostředky státního rozpočtu a 19 679 102,46 Kč nároky z nespotřebovaných výdajů) budou
převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2015 na financování
aktivit související s implementací projektu v souladu se schváleným rozpočtem 26 měsíčního
projektu.
Primárním důvodem zpoždění v čerpání rozpočtovaných finančních prostředků bylo posunutí
termínu zahájení projektu a vydání právního aktu. Termín zahájení projektu byl Ministerstvem financí
ČR stanoven na 13. března 2014, ale na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ze
dne 7. dubna 2014 byl změněn kurz pro přepočet CZK/EUR z pevného kurzu 24,80 na 26,50 CZK/EUR.
Celkový rozpočet projektu po změně kurzu byl navýšen z původní celkové částky 37 200 000,- Kč na
39 750 000,- Kč. Na základě této skutečnosti byla předložena Ministerstvu financí nová navýšená

žádost v celkové výši 39 749 999,- Kč (80 % 31 799 999,- Kč FM a 20% 7 950 000,- Kč SR), na jejímž
základě byl dne 19. září 2014 vydán právní akt.
Před vydáním právního aktu nebylo možné uzavírat smlouvy s poskytovateli služeb na základě
nadlimitních zakázek, a podstatná část realizace projektu se tak přesouvá do roku 2015 a dále.

Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených výdajů
Při vynakládání výdajů byly dodržovány vnitřní předpisy Úřadu vlády ČR a platná legislativa v oblasti
zadávání veřejných zakázek, kde se podařilo snížit výdaje na nákup klíčových služeb.
Realizací projektu OP LLZ došlo k přesunu značné části nákladů vč. osobních výdajů ze státního
rozpočtu do rozpočtu projektu a tím ke značné úspoře a efektivizaci využití prostředků státního
rozpočtu. V roce 2014 z celkových výdajů ve výši 27 601 676,66 Kč očekáváme, že dojde k refundaci
výdajů ze zdrojů EU a FM ve výši 22 353 800,70 Kč.
V rámci plnění zakázek kontrolujeme kvalitu objednaných plnění.
Pro přepravu v rámci ČR využíváme podle možností veřejnou dopravu, zahraniční služební cesty
realizujeme pouze v odůvodněných případech.

Vyhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest
V roce 2014 byly uskutečněny čtyři zahraniční pracovní cesty zaměstnanců odboru, přičemž náklady
(včetně cestovného) hradili organizátoři akcí. Z rozpočtu Úřadu vlády ČR bylo hrazeno stravné a
kapesné. Následuje stručný popis využití výstupů pro Úřad vlády ČR a Českou republiku.
1) Ředitel odboru pro sociální začleňování Bc. Martin Šimáček byl prostřednictvím velvyslanectví
pozván do Spojených států amerických k participaci na grantovém programu IVLP pro účastníky z
Evropy "America's Multi-Ethnic and Society Role of the Successor Generation".
Tento projekt s názvem "Americká multi-etnická společnost a role nástupnické generace" se
zaměřuje na představení bohaté rozmanitosti etnických, náboženských, jazykových a rasových
skupin, které jsou zastoupeny v americké společnosti a možné výzvy pluralitní a etnicky různorodé
společnosti. Zkoumá řadu problémů, kterým čelí menšiny a nově příchozí přistěhovalci. V rámci
projektu bude zkoumán vliv etnického dědictví a národní identity na schopnost imigrantů a menšin
najít své místo v multi-kulturní společnosti. Projekt se orientuje na modelové vzdělávací a
společenské instituce, které se zaměřují na potřeby mládeže z minorit; politiky, programy a instituce,
které usnadňují integraci přistěhovalců do americké společnosti a právní kanceláře, které bojují proti
diskriminaci.
Účast na programu byla žádoucí z důvodu potřeby aktivního získání nových poznatků a relevantních
informací k tématu sociálního začleňování. Předmětem prezentací byly mimo jiné již v USA
implementované zásady a osvědčené nástroje z inkluzivních projektů v USA. Byly prezentovány
úspěšné lokální programy, např. z New Yorku.
Pracovní cesta byla uskutečněna ve dnech 5. – 23. května 2014.

2) Vedoucí oddělení řízení a koordinace odboru pro sociální začleňování paní Mgr. Alena Zieglerová
byla pozvána do Bruselu na seminář "Zkoumání důsledků veřejné politiky jako nástroje sociální
inovace", kterého se účastnili členové sítě SIMPACT z Velké Británie, Francie, Itálie, Německa,
Chorvatska a ČR.

Seminář se věnoval sociálním inovacím z pohledu podpory Evropské unie v programovém období
2014 - 2020, sociální ekonomice (kam spadá i problematika sociálního podnikání) a souvisejícím
otázkám výzkumu, měření sociálních dopadů a úkolů veřejného sektoru v oblasti sociálních inovací.
Výstupy ze semináře budou podkladem pro nastavování politik sociálního začleňování, zejména
v operačních programech stávajícího programového období. Byly navázány kontakty pro sdílení
národních zkušeností s prosazováním, evaluací a implementací inovativních řešení v oblasti
souvisejících.
Cílem cesty bylo zorientovat se v oblasti sociálních inovací, která bude hrát významnou úlohu při
nastavování programů podpory sociálního začleňování. Dalším cílem bylo získat inspiraci pro tvorbu
věcného záměru zákona o sociálním podnikání, který aktuálně vzniká pod gescí ministra pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu.
Pracovní cesta byla uskutečněna ve dnech 23. - 24. 6. 2014.

3) Zástupci Agentury pro sociální začleňování ve složení Mgr. Karel Straka a Mgr. Bronislav Podlaha
absolvovali studijní cestu do Edinburghu ve Velké Británii v rámci projektu "Centrum sociálně
orientovaných inovací". Setkání se účastnili zástupci organizací, které sdílejí zkušeností se sociálním
podnikáním a sociálními inovacemi (Screenworks Film Collective, Recruit With Conviction, Self Start,
Digital Skills Academy, Cre8te Opportunities, Social Enterprise Academy, Women onto Work,
European Development Innovation Network, Linkne).
Cílem studijní cesty bylo poznat fungování, podmínky úspěšnosti a faktory neúspěchu projektů a
programů cílících na zavádění inovací do řešení nezaměstnanosti či podpory rozvoje podnikání.
Účelem bylo seznámit se s místními podmínkami a zkušenostmi s poskytováním podpory při řízení
projektů a vytváření podmínek, za kterých je možné zavádět tyto inovace do reálného světa,
seznámit se s provozem tzv. co-workingových center a inkubátorů zaměřených na rozvoj malého a
středního podnikání a s fungováním řady neziskových organizací působících na poli sociálního
začleňování a inovací. Podařilo se získat kontakty na iniciátory změn a předběžnou domluvu na sdílení
výstupů z analýz této oblasti a dalších zkušeností se zaváděním obdobných projektů v České
republice. Principy sociálních inovací a konkrétní projekty budou sdíleny s partnery ve
spolupracujících městech a případně využity pro tvorbu projektů v rámci ESIF.
Pracovní cesta byla uskutečněna ve dnech 8. - 12. září 2014.

4) Zástupci Agentury pro sociální začleňování ve složení Ing. Karel Novák a Ing. Vít Lesák absolvovali
studijní cestu na Slovensko do Bardějova a okolí. Cílem studijní cesty bylo poznat fungování,
podmínky úspěšnosti a faktory neúspěchu projektů a programů sociálního a ekonomického rozvoje
realizovaných v menších obcích a městech, aktivní získání nových poznatků a relevantních informací k
tématu sociálního začleňování v obcích, které mají významnou romskou menšinu a programy, které
jsou tímto směrem cílené. Způsoby řešení a rozvoje navštívených obcí byly inspirativní, protože
řešení vycházejí z místních potřeb, fungují na základě úzké spolupráce institucí, v níž hrají významnou
roli obce, zapojují různé skupiny místních obyvatel, využívají místní potenciál a spojují v sobě prvky
regionálního ekonomického rozvoje a sociální integrace. Ve všech místech byla zajištěna diskuse s
představitelem obce a realizátorem konkrétního programu.
Výstupy ze studijní cesty umožní využití dobrých praxí ze Slovenska v lokálních partnerstvích v České
republice, kde Agentura působí, ale i v obecných metodikách, které Agentura zpracovává.
Pracovní cesta byla uskutečněna ve dnech 10. - 12. září 2014.

5) Vedoucí oddělení řízení a koordinace odboru pro sociální začleňování paní Mgr. Alena Zieglerová
byla pozvána do Budapešti v Maďarsku k účasti a prezentaci příspěvku na semináři "Problémy
integrace Romů v Maďarsku se zaměřením na ekonomické a zaměstnanostní otázky", kterého se
zúčastnili zástupci maďarských, slovenských a německých služeb zaměstnanosti, výzkumného ústavu
práce a ministerstva vnitra.
Mgr. Zieglerová byla panelistkou v části Mezinárodní perspektivy spolu se zástupci Institutu pro
výzkum zaměstnanosti a rodiny Slovenska. Přítomní akademici a praktici z Maďarska, Slovenska
a Německa byli seznámeni se způsobem založení a fungování Agentury pro sociální začleňování
Úřadu vlády ČR a v rámci panelové diskuze kladli četné dotazy ohledně propojování státní, regionální
a místní úrovně politik sociálního začleňování. Druhý den proběhl workshop Výboru pro ekonomiku
lidských zdrojů Maďarské akademie věd. Toto setkání bylo blíže zaměřeno na postupy aktivní politiky
zaměstnanosti v Maďarsku, na Slovensku (zejména na aktivační práce) a v České republice. Mgr.
Zieglerová odpovídala na velmi detailní otázky k principům české aktivní politiky zaměstnanosti a na
roli Agentury při její aplikaci v obcích a krajích se sociálně vyloučenými lokalitami.
Na workshopu byl distribuován právě vydaný sborník s daty o maďarských službách zaměstnanosti v
roce 2014, z nichž bude Agentura moci čerpat srovnávací data pro výzkumy v ČR. Mgr. Alena
Zieglerová byla oslovena ke zpracování písemného příspěvku do publikace maďarského výzkumného
ústavu práce a sociálních věcí. Předpokládáme, že spolupráce a sdílení zkušeností s maďarskou i
slovenskou stranou budou nadále pokračovat.
Pracovní cesta byla uskutečněna ve dnech 25. - 26. listopadu 2014.

C. ČINNOST AGENTURY NA CENTRÁLNÍ ÚROVNI
I. Realizace Národního individuálního projektu
Agentura pro sociální začleňování (dále Agentura) realizuje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 individuální
projekt „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“,
který navazuje na tříletý individuální projekt „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských
lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách“, který Agentura
realizovala od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Projekt Zavádění nástrojů začleňování (zkrácený název) je
hrazen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je ověřit účinnost politik sociálního začleňování
na místní úrovni jako zdroj informací pro formování státní politiky sociálního začleňování a zavádět
inovativní postupy na místní úrovni. K oblastem intervence, na kterých Agentura dlouhodobě pracuje
(oblast vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb, péče o rodinu, dluhové poradenství
a bezpečnost) přibyla témata nová (systematizace práce s kraji, zapojování obyvatel sociálně
vyloučených lokalit do místních řešení, provádění výzkumů ve spolupráci s univerzitami, mediace
vyhrocených konfliktů v lokalitách).
Kromě systematické práce lokálních konzultantů s místními partnery (obce, Úřad práce, PČR, školy,
NNO) je v rámci projektu posílena expertní činnost Agentury při zavádění prostupného bydlení,
prostupného zaměstnávání, při práci s rodinami, při poskytování dluhového poradenství. Výstupem
projektu jsou kromě nabytých zkušeností a zlepšení situace v lokalitách, také metodické příručky
a příručky dobré praxe pro další širší využití. V roce 2014 bylo připraveno 17 metodik a příruček

dobré praxe shrnujících dosavadní zkušenosti Agentury ve všech tematických oblastech, ve kterých
Agentura působí. Dobré praxe jsou sdíleny také na tematických seminářích, které Agentura
pravidelně organizuje a kterých se za dobu trvání projektu účastnilo již 340 účastníků a účastnic.
Partnerská spolupráce byla posílena i na úrovni některých krajů (zejména Ústeckého, Olomouckého
a Moravskoslezského, nově také Libereckého), a to jak v oblasti samostatné působnosti (plánování
rozvoje sociálních služeb, prevence kriminality a primární prevence rizikového chování dětí), tak
i přenesené působnosti (krajští koordinátoři pro národnostní menšiny, odbory školství, mládeže
a tělovýchovy, metodika a kontrola: sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce).
V prvním pololetí 2014 působila Agentura v 25 lokalitách (8 lokalit z roku 2011, 8 lokalit z roku 2012
a 9 lokalit z roku 2013), ve druhém pololetí ve 26 lokalitách (8 lokalit z roku 2012, 9 lokalit z roku
2013 a 9 lokalit z roku 2014). K 30. 6. 2014 Agentura ukončila svoji činnost v 8 lokalitách z roku 2011
(Mělnicko, Hodonín, Kadaň, Krupka, Sokolov, Kolín, Vejprty, Větřní) a zároveň k 1. 7. 2014 zahájila
svoje působení v 9 lokalitách z roku 2014 (České Velenice, Frýdlantsko, Příbram, Kralupy n. Vlt., Slaný,
Vrbno p. Pradědem, Veselí nad Moravou, Chodov a Ostrava).
V lokalitách z roku 2011 probíhala v prvním pololetí 2014 příprava a realizace projektů, revize
a aktualizace strategických plánů (Krupka, Kolín, Sokolov) a příprava „exit strategií“, tedy přípravy na
odchod ASZ z lokalit. V lokalitách z roku 2012 (Rumburk, V. Hamry, Žlutice, Osoblaha, Odry, Ralsko,
Nové Sedlo a Šternberk) se dokončovaly strategické plány, probíhala jejich realizace, včetně
projektového poradenství ze strany ASZ či přípravy dílčích koncepcí (např. bytová koncepce
v Rumburku). V lokalitách z roku 2013 (Dubí, Frýdek-Místek, Jaroměř, Kraslice, Krnov, Mikulovice,
Moravský Beroun, Poběžovice a Štětí) probíhalo strategické plánování a dokončování strategických
plánů lokálního partnerství. V lokalitách z roku 2014 byla ustavena lokální partnerství, která zahájila
práci na strategickém plánu sociálního začleňování. V roce 2014 byly dokončeny a prezentovány
situační analýzy pro lokality z roku 2013 a byly zadány situační analýzy pro lokality z roku 2014.
Podstatnou změnou projektu z 3. 6. 2014 došlo k posílení intervence ASZ v Ostravě a rozšíření KA
o vzdálenou podporu, což fakticky znamená posílení týmu lokálních konzultantů v Ostravě z jednoho
polovičního úvazku lokálního konzultanta (běžná praxe ASZ v lokalitách) na 2 plné úvazky a 1 experta
na celý úvazek na oblast bydlení a regionálního rozvoje. K tomu je navýšena služba asistence
v lokálním partnerství. Nově byla institucionalizována od 3. 6. 2014 také vzdálená podpora, tedy
zajištění asistence min. 20 obcím, ve kterých Agentura již ukončila intenzivní tříletou spolupráci.

II. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení
V průběhu roku 2014 probíhala na základě usnesení vlády č. 462 ze dne 14. června 2010 evaluace
plnění opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011 – 2015 a příprava Zprávy
o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015.
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení je strategickým dokumentem vlády ČR k eliminaci sociálního
vyloučení a chudoby v sociálně vyloučených lokalitách, byla připravována Agenturou pro sociální
začleňování v letech 2010-2011 a výsledkem bylo 71 konkrétních opatření v oblastech bezpečnosti,
bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb a rodiny a regionálního rozvoje. Naplňování

opatření Strategie bylo pravidelně vyhodnocováno, a to zejména v pracovních jednáních mezi
odpovědnými resorty a Agenturou pro sociální začleňování a při jednáních meziresortní koordinační
skupiny na úrovni náměstků odpovědných resortů. V roce 2014 se konala dvě jednání meziresortní
pracovní skupiny (26. 3. 2014 a 16. 10. 2014).
V průběhu léta 2014 se uskutečnilo 5 tematických pracovních jednání formou kulatých stolů, kde byli
zastoupeni experti z resortů, měst a obcí, krajů, nestátních neziskových organizací, Agentury,
akademické sféry a další odborníci. Na těchto kulatých stolech bylo projednáno hodnocení
naplňování jednotlivých opatření i celkový pokrok v dané oblasti, a následně byla formulována
východiska k přípravě navazující Strategie na období 2016-2020.
Z procesu vyhodnocování Strategie vyplynulo, že z celkového počtu 71 opatření bylo zcela splněno
18, částečně splněno 26 a nesplněno 24 opatření (vypuštěna byla 3 opatření). Z výsledků
hodnocení je patrné, že nebylo dosaženo žádoucího synergického efektu plněním většiny opatření
všech odpovědných gestorů. Nedostatečné zlepšení situace v oblasti sociálního vyloučení, resp. její
stagnace a v určitých odhledech i další propad (zvyšující se počty vyloučených lokalit, nárůst
zadlužení jejích obyvatel, nárůst migrace, trendy úpadku chudých obyvatel do komerčních
ubytoven, atd.), v kombinaci s doposud nedostatečnou reakcí veřejné správy na tento významný
sociální problém, zakládají potřebu další koordinované aktivity veřejné správy. To je také důvodem
ke zpracování inovované Strategie pro období let 2016-2020, která navazuje na Strategii 2011-2015.

III. Zapojení ASZ do přípravy čerpání z ESIF v období 2014 - 2020
KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM 2014 - 2020
Agentura usiluje o účinnější využívání strukturálních fondů EU pro řešení situace v sociálně
vyloučených lokalitách již od svého vzniku. Prvním výsledkem těchto snah byly dvě koordinované
výzvy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v Integrovaném operačním programu
otevřené od roku 2009 a zaměřené na zvýšení dostupnosti sociálních služeb v obcích a městech
spolupracujících s Agenturou. V 18 lokalitách byly realizovány projekty za téměř 240 mil. Kč zavádějící
nové nebo rozšiřující stávající sociální služby (např. terénní programy, nízkoprahová zařízení nebo
azylové domy) a dále byla vybudována zázemí pro kvalitní poskytování těchto služeb (rekonstrukce
budov, novostavby a pořízení vybavení). Tyto výzvy byly spravovány Zprostředkujícími subjekty
Ministerstva práce a sociálních věcí, Agentura pro sociální začleňování měla poradenskou, asistenční
a evaluační roli při realizaci projektů. Dalším nástrojem, který zaváděl určité prvky koordinace, byly
Integrované plány rozvoje měst zaměřené na opravy bytového fondu a revitalizaci veřejných
prostranství v sociálně vyloučených lokalitách doplněné o projekty sociálních služeb.
Zprostředkujícím subjektem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, Agentura zde měla zejména roli
monitorovací. Po závěrečném hodnocení dopadů a změn vyvolaných projekty realizovanými v obou
opatřeních se Agentura rozhodla v rozvíjení koordinovaného přístupu při čerpání strukturálních
fondů pokračovat a soustředila se na vytváření podmínek pro rozšíření tohoto přístupu
v programovém období 2014 až 2020, kde se bude týkat oblastí zaměstnanosti, sociálních služeb,

boje s diskriminací, prevence kriminality, sociálního podnikání, sociálního bydlení a inkluzivního
vzdělávání.
V roce 2014 probíhalo intenzivní vyjednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj (na úrovni Dohody
o partnerství) a s Řídícími orgány na úrovni Operačních programů Zaměstnanost, Výzkum-vývojvzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu, které vyústilo v zakotvení
koordinovaného přístupu jako principu financování řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách napříč implementací strukturálních fondů v ČR na příštích 6 let. Agentura zpracovala
metodiku „Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám“, kterou přijaly jak autority
v ČR, tak Evropská komise, uzavřela memoranda o spolupráci se všemi třemi Řídícími organy, které se
za asistence Agentury setkávají a společně plánují další činnost. Agentura se dále stala členem
programových partnerství či obdobných struktur zmíněných operačních programů a bude se tak
podílet na plánování výzev apod., a spolupracuje také na dokončování programových dokumentů
(nastavování odborných parametrů jednotlivých nástrojů, výběr a definice cílových skupin apod.).
Koordinovaný přístup k sociálnímu začleňování v sociálně vyloučených lokalitách bude fungovat
následujícím způsobem:
-

obce/města vybraná Monitorovacím výborem Agentury pro spolupráci uzavřou s Agenturou
Dohodu o spolupráci a začnou připravovat Strategické plány sociálního začleňování, jejichž
součástí budou i celkové alokace očekávané z jednotlivých operačních programů

-

Řídící orgány budou po schválení Strategických plánů vyhlašovat „koordinované výzvy“ ze
všech tří operačních programů, v nichž budou mít daná města vyhrazeny finanční prostředky

-

žadatelé budou do koordinovaných výzev předkládat své projekty, které projdou hodnocením
kvality a budou-li úspěšné, budou schváleny k realizaci

-

v rámci lokálního partnerství vznikne pracovní skupina „Projekty“, která bude monitorovat
a hodnotit realizaci projektů

Koordinovaným přístupem bude dosaženo současného působení projektů řešících nezaměstnanost,
zadlužování, krizi bydlení, sociálně-patologické jevy, vzdělávání apod. v určité sociálně vyloučené
lokalitě - na komplexní problém bude odpovídat komplexní nástroj. Pro koordinovaný přístup je např.
v Operačním programu Zaměstnanost je uvedena možná indikativní alokace až do 4 % celkové
alokace OP a předpokládáme, že do něj bude zapojeno přes 70 obcí a měst spolupracujících s
Agenturou.

IV. Odborná činnost
Odborná činnost Agentury probíhá v oddělení řízení a koordinace prostřednictvím expertů na
jednotlivé problematiky související se sociálním začleňováním. Experti plní zejména tyto úkoly:

a) poskytují odbornou podporu lokálním konzultantům v klíčových oblastech (bydlení, sociální služby,
podpora zaměstnanosti, inkluzivní vzdělávání, prevence kriminality a bezpečnost, prevence
předlužení, práce s rodinou),
b) provádějí sběr dat v lokalitách působení agentury, průběžně je analyzují a zjišťují pokrok
v sociálním začleňování na všech úrovních veřejné správy,
c) z podkladů uvedených v bodě b) připravují návrhy legislativních změn a návrhy zefektivňování
systémů řízených státní správou (sociálně-právní ochrana dětí, sociální služby, aktivní politika
zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnost, prevence kriminality, atd.)

Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách
Podpora procesů v lokalitách
V první polovině roku poskytoval expert konzultace v lokalitách s intenzivní podporou (Sokolov,
Větřní, Mikulovice, Kadaň a Hodonín) a dále v Kraslicích, Litvínově, Poběžovicích. Náplní konzultací
byla podpora v oblasti rodinných skupinových a případových konferencí, konzultace strategických
plánů (Sokolov) a příprava obcí na projektové výzvy D1 související se systémovou podporou
standardizace OSPOD (jako předpokladu lepší práce s rodinami v SVL) a vedoucí také k posílení
personálního stavu OSPOD (např. Kraslice a Litvínov). Výsledky konzultací se odrazily jak při přípravě
projektových žádostí, tak při následné aplikaci nástrojů, u nichž díky získané podpoře došlo
k zefektivnění činnosti (například Tým pro mládež Hodonín, Tým pro mládež Kadaň).
V červnu 2014 Agentura ukončila spolupráci s lokalitami Sokolov, Hodonín a Kadaň a postupně
probíhal výběr nových lokalit do intenzivní podpory. Ve sledovaném období se uskutečnila úvodní
jednání a konzultace v lokalitách Frýdlantsko a Příbram. Ve Větřní byla spolupráce ve formě
intenzivní podpory ukončena s tím, že zde došlo k personálnímu posílení OSPOD a nastolení
multidisciplinární spolupráce. V rámci intervence Agentury v Červeném Újezdu expert připravil
analýzu k roli opatrovníka a jeho odpovědnosti za chování opatrovance jako podklad pro řešení zdejší
napjaté situace.
Koncepční výstupy
Byly vytištěny a expertem distribuovány připravené publikace „Manuál pro práci s rodinou v SVL“
a „Příklady dobré praxe s rodinami ohroženými sociálním vyloučením“.
Semináře a workshopy
Byl realizován mikrotým „Zdraví a rodiny v SVL“ pro lokální konzultanty, jehož podstatou bylo
nalezení možných nástrojů prevence a intervence v oblasti zdraví rodin ohrožených sociálním
vyloučením (14. 4. 2014). Dne 25. 9. se konal v České Lípě workshop „Práce s rodinou v sociálně
vyloučených lokalitách“, jehož výstupem je shoda na potřebě přípravy metodiky Case managementu,
na které se expert bude podílet. Dne 30. 10. se konal v Praze workshop „Vybrané aspekty

multidisciplinární spolupráce při práci s rodinou v sociálně vyloučených lokalitách“, kde byla
představena dobrá praxe z lokalit.
Činnost na centrální úrovni
Expert se podílel na připomínkování OP Potravinová pomoc, Strategie romské integrace do roku
2020, Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020, návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve
školských zařízeních" (MŠMT), Národního programu reforem či OP Zaměstnanost. Expert se podílel
také na vyhodnocení opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v oblasti sociálních služeb
a rodiny, připravoval odborné podklady a aktivně se účastnil kulatého stolu 12. 8. 2014.

Kombinovaná sociálně-pedagogická intervence pro děti v rodinách a mladé lidi
Podpora procesů v lokalitách
V roce 2014 byla intenzivní podpora poskytována v lokalitách Krnov, Odry, Šternberk, Žlutice,
Osoblažsko, Frýdek-Místek, Příbram a Chodov.
V Krnově proběhlo 14. 4. 2014 setkání pro maminky s předškolními dětmi a 23. 6. 2014 „exkurze“ pro
sociální pracovnice z Frýdku-Místku a Krnova po dobrých praxích v zařízeních pro děti a mládež
v Ostravě. Probíhala zde také spolupráce s odborem školství (forma konzultace k realizovanému
projektu) a místním nízkoprahovým klubem Devítkou, který je přímo v jedné ze sociálně vyloučených
lokalit.
V Odrách byla za účasti expertky domluvena potřeba metodiky pro koordinaci prostupnosti ZŠ a SŠ
a pro tuto funkci byly také zajištěny finance z OSF Praha, proběhlo setkání s metodikem záchranné
sítě, jehož pozici pomohla expertka zřídit prostřednictvím Nadace Open Society Fund. Dále zde
proběhlo jednání s vedoucí školského odboru a zástupci místní školy a byla domluvena užší
spolupráce s místními terénními a sociálními pracovníky a zorganizování besedy pro místní rodiče
a žáky z posledních ročníků ZŠ, kde lze informovat o Roma Education Fund, který nabízí granty pro
středoškolské studenty.
Ve Žluticích probíhaly konzultace k připravovaným projektům, řešil se probíhající projekt na místní ZŠ
a MŠ, proběhlo setkání se zástupci městského úřadu a zástupci obou škol a byla domluvena exkurze
pro získání zkušenosti s dobrou praxí. Ve Šternberku byla připravována exkurze po dobrých praxích
inkluzivního vzdělávání a programy pro asistenty pedagoga. Pro Osoblahu byl zpracován tzv. katalog
aktivit pro školy, který reaguje na aktuální potřeby a uvádí příklady dobré praxe a proběhlo zde
26. 8. 2014 setkání se zástupci místní ZŠ k možné podpoře školy a k výběru vhodných podpůrných
opatření. Ve Frýdku-Místku byla na pracovní skupině řešena spolupráce škol a rodičů a podpora dětí
při nástupu do MŠ. Pro lokalitu Štětí byl připraven dotazník pro analýzu situace ve zdejší škole.
V Příbrami se expertka pro vzdělávání zúčastnila pracovní skupiny pro vzdělávání, na které
představila katalog pro ZŠ a aktuality v oblasti vzdělávání. Příbram byla nově doplněna do lokalit

s intenzivní podporou. Byla domluvena užší spolupráce s několika školami, také účast na další
pracovní skupině, která se bude konat v lednu 2015. Zástupci škol ocenili informace o možných
grantech a výzvách, několik škol si v této návaznosti zažádalo o asistenta pedagoga. Novou lokalitou
s intenzivní podporou se stal i Chodov. Setkání zde proběhlo ve dne 11. 11. 2014 na místní MŠ,
městském úřadě a předškolním klubu Člověka v tísni. Se zástupci MŠ byla domluvena spolupráce ve
formě návštěvy ZŠ Sadov, dále je s nimi úzce komunikováno ohledně možných výzev, grantů
a seminářů, kterých by se zástupci mohli zúčastnit. Vedoucí odboru školství byl představen problém
určité exkluzivity škol, která v Chodově je a domluvena další spolupráce.
Semináře a workshopy
V prvním pololetí 2014 byly expertkou pro vzdělávání připraveny také tři větší akce (dva pracovní
semináře a jeden mikrotým). Dne 25. 2. 2014 se konal v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem
seminář „Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – jejich role při posilování
inkluzivity vzdělávacího systému“. Dne 15. 4. 2014 se konal v Mostu seminář na téma „Dobrá praxe
spolupráce středních škol se zaměstnavateli“. Pro lokální konzultanty byl připraven na 18. 6.
mikrotým „Jak podpořit školu v inkluzivním vzdělávání“.
Ve druhé polovině roku se expertka aktivně účastnila několika seminářů. Dne 22. 9. se konal seminář
ke katalogu podpůrných opatření. Na semináři pořádaném o.p.s. IQRS v Brně 9. 10. 2014 byla
prezentována pozice Agentury pro sociální začleňování na téma „Systém podpory romského žáka“,
byla na něm představena pozice metodika záchytné sítě i katalog dobré praxe pro ZŠ. Ve dne 24. 11.
2014 se expertka účastnila workshopu o.p.s. Rytmus ke spolupráci mezi speciálními pedagogy
a pedagogy. Dne 4. 12. 2014 Agentura ve spolupráci s EDUin a SKAV pořádala kulatý stůl k roli
zřizovatele v procesu vzdělávání, kde byla domluvena i další spolupráce na konferenci na toto téma
na jaře 2015.
Koncepční výstupy
Ve sledovaném období byly dokončeny publikace „Dobré praxe kombinované sociálně pedagogické
intervence” a „Metodika kombinované sociálně pedagogické intervence. Expertka se podílela na
připomínkování novely školského zákona (především paragrafů 16 a 183), Strategie vzdělávání 2020,
Strategie romské integrace a vyhlášek ke školskému zákonu č. 72 a č. 73.
Činnost na centrální úrovni
Kromě dalších seminářů a kulatých stolů se expertka účastnila pravidelných jednání školského výboru
Poslanecké sněmovny (2. 10. 2014, 20. 11. 2014) a kulatých stolů pořádaných ve sněmovně (30. 10.
2014, organizace Nadace Open Society Fund), kde prezentovala stanovisko Agentury k novelizaci
školského zákona. Expertka se také podílela na vyhodnocení Strategie boje proti sociálnímu
vyloučení, kulatý stůl proběhnul 26. 8. 2014. Ve sledovaném období byly také dokončeny a vytištěny
metodika a manuál dobré praxe pro Kombinovanou sociálně-pedagogickou intervenci.

Systém prostupného bydlení s garancí v nejvyšším stupni

Podpora procesů v lokalitách
V první polovině roku došlo k personální výměně na pozici experta pro bydlení, kdy od května 2014
Jana Snopka nahradil Roman Matoušek. Expert poskytoval intenzivní podporu v lokalitách Rumburk
a Jaroměř. V obou případech šlo o spolupráci na přípravě analytických podkladů koncepce městské
sociální bytové politiky (např. pasportizace bytového fondu, zmapování cílových skupin aj.) a na
následné přípravě samotné koncepce. V případě Ralska se expert podílel na zpracování inovativních
pravidel prostupného bydlení, jež – na rozdíl od většiny dosavadních praxí – nepředpokládají při
posunu mezi jednotlivými stupni systému také fyzické stěhování (pouze se mění režim, ve kterém
domácnost užívá byt). V lokalitě Krnov se expert zúčastnil zasedání pracovní skupiny k přípravě
rekonstrukce městských bytových domů v sociálně vyloučené lokalitě.
Pokud jde o lokality s nižší intenzitou podpory, poskytnul expert na bydlení konzultace
k problematice nezaložených Společenství vlastníků bytových jednotek ve městě Kadaň, konzultace
k tématu řešení bytové nouze skupiny chronických bezdomovců v Osoblaze nebo konzultace
k podkladové analýze pro formulaci koncepce bytové politiky města Kolín. V Kutné Hoře konzultoval
podněty na změnu pravidel přidělování městských bytů, v Příbrami podněty k vypracování strategie
bytové politiky a záměry při řešení problematiky bydlení v lokalitě Moravský Beroun. Dále byla
poskytnuta vzdálená podpora (odpověď na různé otázky vztahující se k oblasti bydlení) v lokalitách
Litvínov, Litoměřice, Břeclav, Ostrov, a Chodov.
Z lokalit, kde Agentura již nepůsobí, podporoval expert prostřednictvím konzultací realizaci modelu
prostupného bydlení v Chebu (do projektu začleněny 4 tréninkové byty) a dále zavádění
garantovaného bydlení v Mostě (do projektu začleněny prozatím 3 byty s garancí). Vedle Mostu
vyjednal expert spolupráci na testování prostupného bydlení také v Brně, kde by roli prostředníka
mezi nájemci a pronajímateli hraje nezisková organizace IQ Roma servis.
Systémy prostupného bydlení se dosud podařilo zavést ve městech Kadaň, Kolín, Krnov a Ralsko
a v dalších obcích je jeho zavádění připravováno. Zavádění systémů prostupného bydlení se
v lokalitách setkává s řadou překážek. Problematika sociálního bydlení (definice, cíle, odpovědnosti
jednotlivých aktérů) není komplexně legislativně ošetřena na národní úrovni. I z tohoto důvodu je
následně na lokální úrovni velmi složité dosažení široké shody na potřebě opatření v oblasti bydlení.
Semináře a workshopy
Dne 11. dubna uspořádala Agentura seminář na téma „Dobré praxe v oblasti správy obecního
bytového fondu“. Na workshopu byly představeny dobré praxe v oblasti správy obecního bytového
fondu v lokalitách, kde žijí domácnosti ohrožené sociálním vyloučením nebo v lokalitách, jež již
vyloučené jsou. V rámci prezentace byly představeny systém domovnictví, domovních samospráv
a komunitní práce a dále systém tzv. prostupného bydlení. Dne 14. května 2014 pořádal Úřad vlády
společně s Armádou spásy a Platformou pro sociální bydlení celodenní seminář „Zkušenosti
s přípravou a implementací koncepce sociálního bydlení ze Skotska a Anglie – inspirace pro Českou
republiku?“. V rámci programu vystoupili významní britští odborníci na sociální bydlení, např. Nigel
Parrington, výkonný ředitel SAHA (Bytové asociace Armády spásy) nebo Robert Aldridge, výkonný

ředitel Homeless Scotland Action Scotland (střešní organizace sdružující skotské organizace pracující
s lidmi bez domova).
Expert pro oblast bydlení se také aktivně zúčastnil několika konferencí a seminářů zaměřených na
problematiku sociálního začleňování nebo sociálního bydlení. Dne 22. října se zúčastnil konference
Přístup Romů k bydlení: dilemata přístupu „Housing First“ a „Housing Ready“, který spolupořádal
Úřad vlády ČR. Dne 1. prosince vystoupil na kulatém stolu na téma Sociální bydlení pořádaném
v Českých Budějovicích a dne 15. prosince na konferenci Problematika sociálního vyloučení pořádané
Středočeským krajem.
Koncepční výstupy
Expert se věnoval přípravě metodiky a manuálu dobrých praxí Prostupného bydlení, které byly
v listopadu vydány tiskem a zveřejněny na webových stránkách Agentury.
Činnost na centrální úrovni
V průběhu prvního pololetí zpracoval expert materiál o aplikaci normativní instrukce MPSV č. 10
(k výplatě doplatku na bydlení). Dále byly zpracovány připomínky k návrhu zákona o hmotné nouzi.
Během května a června zpracovali experti na bydlení připomínky k návrhu Integrovaného
regionálního operačního programu (části zaměřené na sociální začleňování a sociální bydlení). Od
června se experti začali podílet na aktivitách pracovních skupin k přípravě koncepce a zákona
o sociálním bydlení.
Ve druhé polovině roku se expert účastnil prací na přípravě Koncepce sociálního bydlení jako člen
pracovní skupiny Financování. V průběhu srpna expert připravil podklady pro hodnotící zprávu
k plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení od roku 2011 a prezentovali ji v rámci kulatého
stolu k této problematice. Dále se věnoval přípravě podkladů pro přípravu Operačního programu
zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu na programové období EU 20142020.

Zavádění prostupného zaměstnávání, osvěta v oblasti sociálního podnikání
Podpora procesů v lokalitách
V roce 2014 byly za asistence expertky pro oblast zaměstnávání připravovány ve všech lokalitách
s intenzivní podporou implementační plány a jejich průběžné aktualizace. V Rumburku proběhla
konzultace týkající se založení sociálního podniku a přípravy setkání se zaměstnavateli. Protože se
nedařilo plánované kroky naplňovat, byla nakonec po konzultaci s metodikem OLK intenzivní podpora
ukončena. V Novém Sedle je implementační plán naplňován a je zde předpoklad vzniku sociálního
podniku, čeká se zde na vyhlášení nových výzev ESIF na podporu sociální ekonomiky. Proběhlo zde
také připomínkování situační analýzy. V Osoblaze poskytovala expertka konzultace při vytváření cílů,
opatření a úkolů v implementačním plánu a při ustavování lokální sítě zaměstnanosti. V Krupce byl
zaveden systém prostupného zaměstnávání, ke konci roku byl realizován 2. stupeň 1. cyklu

(společensky účelná pracovní místa) a 1. stupeň 1. cyklu (veřejně prospěšné práce), realizace je
průběžně sledována.
Expertka poskytovala konzultace i v dalších lokalitách. V Kraslicích a Poběžovicích připomínkování
analýzy nezaměstnaných, připomínkování strategického plánu a projektových záměrů do výzvy D6.
Ve Žluticích připomínky k projektovému záměru do výzvy D7. V Kolíně připomínkování hodnocení
činnosti pracovní skupiny zaměstnanost, ve Štětí připomínkování strategického plánu. V Krnově
konzultace k prostupnému zaměstnávání, v Odrách konzultace k činnosti soc. podniku STAVZEM Odry
a připomínky k sociálně podnikatelským záměrům. V Sokolově připomínkování strategického plánu,
seminář o sociálním podnikání a společensky odpovědné zadávání veř. zakázek, ve Frýdku Místku
připomínkování strategického plánu. V Ralsku průběžné připomínkování a konzultace ke studii
proveditelnosti sociálního podniku.
Konzultační podpora expertky byla směřována do lokalit zejména v souvislosti s pilotovaným
nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti aktivizační pracovní příležitosti, v souvislosti s realizací
regionálních individuálních projektů vzniklých a realizovaných ve spolupráci KrP ÚP ČR a ASZ
Příležitost dělá(t) zaměstnance (MS kraj) a Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji, v souvislosti
se zaváděním systému prostupného zaměstnávání v Olomouckém kraji apod.
Konzultace byly poskytovány rovněž lokalitám, s nimiž ASZ nespolupracuje – Valašské Meziříčí,
Kopřivnice apod. (sociální podnikání).
Na krajské úrovni došlo k uzavření memoranda o spolupráci s Ústeckým a Libereckým krajem
a k zapojení ASZ do Paktů zaměstnanosti Ústeckého, Karlovarského, Moravskoslezského
a Libereckého kraje. Lokální síť zaměstnanosti je postupně vytvářena ve všech lokalitách
spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování, funkčnost sítí je závislá zejména na
angažovanosti lokálního konzultanta Agentury a zároveň na prioritách vedení obce. Funkční sítě
zaměstnanosti se utvořily zejména v Kadani, v Ralsku, v Novém Sedle, v Krupce, ve Šternberku,
v Mikulovicích, v Moravském Berouně, ve Štětí. V Kadani, ve Štětí a ve Frýdku-Místku probíhají
setkání se zaměstnavateli. V Ralsku byly prezentovány výsledky studie výchozí situace k založení
sociálního podniku a našel se nositel budoucího sociálního podniku (CPPP o.p.s.), ve kterém by mělo
město majetkový podíl ve výši max. 49 %. Obdobná studie proveditelnosti sociálního podniku je
připravována pro Žlutice.
V programovacím období 2014 – 2020 bude v rámci tzv. koordinovaného přístupu pro lokality
spolupracující s ASZ vyhrazená část finančních prostředků ESIF, mezi přednostně podporovanými
aktivitami bude vytváření lokálních sítí zaměstnanosti a sociální podnikání coby součást systému
prostupného zaměstnávání.
Semináře a workshopy
Agentura se podílela na organizaci seminářů se společností P3 na téma „Společensky odpovědné
veřejné zakázky a sociální podnikání“ (12. 3. Brno, 16. 4. Hradec Králové). Expertka připravila na
10. 6. 2014 mikrotým pro lokální konzultanty na téma „Prostupné zaměstnávání a společensky
odpovědné zadávání veřejných zakázek“, kde lokální konzultanti s expertkou hodnotili stav a vývoj
situace v jednotlivých lokalitách.

Činnost na centrální úrovni
Na celostátní, regionální i lokální úrovni bylo prezentováno téma lokálních sítí zaměstnanosti,
prostupného zaměstnávání a sociálního podnikání. Jednalo se o celostátní poradu ředitelů Úřadu
práce ČR, konference a semináře pořádané kraji a pakty zaměstnanosti, společností P3, společností
MEPCO, společností Nová ekonomika, místními akčními skupinami, obcemi apod.
Expertka se také podílela na hodnocení naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení a na
přípravě věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Připomínkovala Program Záruka (resort
MPO), v rámci něhož bude podporováno sociální podnikání. Expertka dále připomínkovala novelu
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, materiál MPSV „Aktivizační opatření k řešení nepříznivé
situace na trhu práce“, vládní „Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR“,
podílela se na přípravě fiše pro ITI Ústecko-chomutovské a Olomoucké aglomerace a na zadání
analýzy ekonomických motivací k zaměstnání „Kdy se práce vyplatí“, kterou pro Agenturu pro sociální
začleňování vypracovalo Multikulturní centrum.

Vytváření sítí dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách
Podpora procesů v lokalitách
V roce 2014 expertka poskytovala konzultace při řešení odprodeje obecních bytů v souvislosti
s možným zadlužením obyvatel obce (Žlutice) či s přípravou programů finančního vzdělávání pro žáky
ZŠ (Odry). Konzultace pro lokální partnerství poskytovala také ve Velkých Hamrech, ve Štětí,
v Krnově, v Rumburku/Starých Křečanech, dále v Kralupech nad Labem a v Chodově.
V Odrách poskytla konzultace při přípravě a realizaci projektu finanční gramotnosti na ZŠ. Ve Žluticích
a Rumburku se podílela na zavedení lokální sítě dluhového poradenství, která zde již funguje.
V Kralupech nad Vltavou poskytla konzultace k přihlášení trvalého pobytu v případě nájemního
bydlení a ochrany majetku pronajímatele před případnou exekucí na nájemce, v Chodově konzultace
k předávání informací o dlužných nájemnících v rámci prevence ztráty bydlení. Expertka se podílela
na zpracování osnovy kurzu finanční gramotnosti pro nezaměstnané uchazeče o zaměstnání pro kurz
realizovaný Úřadem práce v rámci RIP Moravskoslezského kraje, kde je ASZ spolupracující organizací.
Ke konci roku byla zavedena lokální síť dluhového poradenství v sedmi lokalitách: Kadaň, Sokolov,
Žlutice, Krnov, Nové Sedlo, Osoblažsko, Rumburk – Staré Křečany. V pěti dalších lokalitách lze
předpokládat, že opatření bude splněno (Ralsko, Velké Hamry, Dubí, Kraslice, Mikulovice).

Semináře a workshopy
Expertkou byly připraveny dva semináře pro lokální partnery a jeden mikrotým pro lokální
konzultanty. Dne 31. 3. 2014 se konal v Praze na Úřadu vlády ČR workshop „Dobré praxe v oblasti
prevence a řešení zadluženosti“, dne 19. 6. 2014 se konal na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí
n. Labem workshop „Základy dluhového poradenství pro sociální pracovníky“. Dne 14. 4. 2014 se

konal mikrotým Dluhy, kde expertka řešila s lokálními konzultanty témata současných změn
v legislativě týkajících se dluhové problematiky a finanční gramotnosti.
Činnost na centrální úrovni
Expertka zpracovávala za Agenturu pro sociální začleňování podklady pro ministra pro lidská práva
a připomínky k projednávaným zákonům - doplnění a připomínkování k návrhu Ministerstva
spravedlnosti na vyhodnocení institutu oddlužení v rámci řešení sociálních nepokojů, připomínkování
k návrhu novely o.s.ř. a exekučního řádu a novely vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Podílela
se také na připomínkování novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, na Analýze
ekonomických motivací k zaměstnání zpracovaných pro ASZ, na přípravě zadání Analýzy právní
úpravy ochrany spotřebitele, oddlužení a vymáhání pohledávek pro ministerstvo spravedlnosti.
Expertka se účastnila jednání Platformy pro odpovědné finance, jednala se společností SOLUS
o možné spolupráci s obcemi a připomínkovala návrh zadání výzkumu lichvy, který Agentura
připravuje. Dále se účastnila jednání pracovní skupiny pro analýzu insolvence a oddlužení na
Ministerstvu spravedlnosti a pracovní skupiny zaměstnanost, sociální dávky a dluhy k vyhodnocení
plnění SBSV.

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek podporující zaměstnanost
Podpora procesů v lokalitách
V tomto roce se expertka poskytla podporu při naplňování opatření ze strategických plánů či jejich
aktualizaci. V Novém Sedle byla expertkou připomínkována situační analýza a proběhly konzultace
k zakotvení podmínky zaměstnávání min. 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob na veřejných
zakázkách ve směrnici obce, což se podařilo, podmínka byla zapracována a uplatňuje se v praxi.
V Osoblaze byl připomínkován strategický plán, podmínka 10 % byla představena obcím na
Osoblažsku, ale zatím není v praxi aplikována. V Odrách byla konzultována podpora sociálních
podniků prostřednictvím veřejných zakázek. V Krupce byla také poskytnuta konzultace, ale podmínka
zde zavedena nebude. Ve Velkých Hamrech proběhly konzultace, ale podmínku se nejspíše nepodaří
zavést.
Další konzultace proběhly v Kolíně, v Břeclavi, ve Štětí, v Kraslicích, v Sokolově, v Ralsku, v Břeclavi,
v Hodoníně.
Kromě konzultací v lokalitách spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování proběhly
konzultace s řadou dalších subjektů, ať už s veřejnými zadavateli (MF ČR, Liberecký kraj,
Moravskoslezský kraj…) nebo s dalšími subjekty (Nová ekonomika apod.). Naplňování tohoto
opatření bylo silně ovlivněno komunálními volbami na podzim roku 2014. Před volbami nebyla
ochota vedení obcí realizovat opatření, která by mohla být veřejností vnímána negativně. Ke konci
prosince 2014 byla klíčová aktivita naplňována v Novém Sedle (směrnice, praxe), Kolíně (praxe),
Kadani (praxe). Z evaluace vyplývá, že bude nutné směřovat podporu do lokalit, kde existuje naděje,
že by se aktivita mohla v některé z úrovní (směrnice či uplatňování společensky odpovědného

zadávání veřejných zakázek bez směrnice) naplnit. Jde zejména o lokality Břeclav, Osoblaha, Ralsko,
Štětí.
Semináře a workshopy
Expertka připravila seminář ke společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek (Strakova
akademie 27. 3. 2014), vystupovala na seminářích ve Středočeském kraji k tématu sociálního
podnikání a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek (Mladá Boleslav, Praha). Agentura
se podílela na semináři „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek“, který proběhl 25. 6.
v Jeseníku. Expertka dále připravila mikrotým pro lokální konzultanty (10. 6. 2014).
Činnost na centrální úrovni
Téma společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek bylo propagováno jak na celostátní
úrovni, tak na úrovni regionální a lokální. Proběhla schůzka s vedoucí oddělení veřejného zadávání
MPSV, téma bylo prezentováno a konzultováno na celostátní poradě Úřadu práce ČR, při uzavírání
memorand o spolupráci s Ústeckým a Libereckým krajem a v rámci Paktů zaměstnanosti Ústeckého,
Karlovarského, Moravskoslezského a Libereckého kraje. Téma bylo dále prezentováno na seminářích
pořádaných Agenturou pro sociální začleňování, společností P3, společností MEPCO, společností
Nová ekonomika, kraji, Úřadem práce ČR, místními akčními skupinami, obcemi apod.
V hodnocení Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, opatření 5.5.3.1 „Společensky odpovědné
zadávání veřejných zakázek v sociálně vyloučených lokalitách - uplatňování institutu zvláštní
podmínky“ Agenturou bylo konstatování, že opatření je průběžně plněno.
MMR ČR provedlo po vzájemných konzultacích s ASZ úpravy návrhu na doplnění metodiky zadávání
veřejných zakázek. Od ledna 2015 bude tak v metodice zadávání veřejných zakázek, kterou vydává
MMR ČR dopracována a rozšířena část pojednávající o sociálně odpovědném zadávání.

Mediace krizových situací a zavádění bezpečnostních opatření v obcích se SVL
Podpora procesů v lokalitách
V roce 2014 se expert pro mediaci (Filip Pospíšil) účastnil jednání s Radou Českých Budějovic na
prezentaci výzkumné zprávy, kterou si ASZ nechala v reakci na nenávistné protesty ve městě v roce
2013 zpracovat. V lednu a únoru proběhly krizové intervence v Příbrami. V únoru proběhla mediace
v Cítolibech mezi zástupci samosprávy, Policie ČR a vlastníkem objektu využívaným jako ubytovna.
V květnu F. Pospíšil moderoval veřejnou diskusi v Hrobčicích v souvislosti s místním referendem
o odkoupení areálu v Červeném Újezdě využívaném jako ubytovna. V červnu se mediátor účastnil
veřejné debaty v souvislosti s nárůstem napětí na kladenském sídlišti.
Dále byla realizována řada krizových intervencí ať již na předchozí vyžádání obcí, či na základě
monitoringu realizovaného ASZ. Expert poskytoval konzultace samosprávám v Úpici, Vimperku, Luži,
Třebechovicích pod Orebem ohledně chystaných ubytoven a o možnostech obce regulovat podobné
podnikatelské záměry. Další konzultace proběhly v obci Budišov nad Budišovkou, v obcích Dolní

Poustevna a Mikulášovice, ve městě Blansko. V Olomouci řešil mediátor ve spolupráci s Úřadem
veřejného ochránce práv a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje stížnost na
diskriminaci v bydlení od nájemníků městského bytového domu v Holické ulici. Expert dále pomáhal
při přípravě prvního jednání Pracovní skupiny pro legislativu – Ústí, která byla ustavena ministrem
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Situace byla monitorována v Duchcově, Hradci Králové, Dolní Poustevně, Budišově nad Budišovkou,
Bystřici pod Hostýnem a Strýčkovicích. Podpora či konzultace v těchto lokalitách byly realizovány ve
spolupráci s bezpečnostním pracovníkem, lokálními konzultanty a metodiky ASZ či krajskými
romskými koordinátory.
Expert pro oblast bezpečnosti (M. Krebs) zajišťoval intenzivní podporu v lokalitách Dubí, Krupka,
Odry, Šternberk a ve Velkých Hamrech. V Dubí proběhla konzultace při přípravě projektů a při
přípravě „protidrogové politiky“ ve městě. Spolu s LK bylo připraveno veřejné setkání k problematice
drog a uspořádali Kulatý stůl k problematice dětí v kriminogenním prostředí.
V Krupce, v Odrách a ve Šternberku proběhly konzultace při přípravě projektů prevence kriminality
a žádostí na Program prevence kriminality MV ČR 1. a 2. kolo. V Odrách byly připravovány dokumenty
pro jednání Komise prevence kriminality. Ve Šternberku expert připravoval podklady k problematice
regulace hazardu. Ve Velkých Hamrech se expert podílel na přípravě podkladů pro jednání PS
bezpečnost Velké Hamry a na přípravě podkladů k opatřením před demonstrací PEX v Tanvaldu.
V Bruntále připomínkoval expert návrh zadání analýzy drogové situace. Ve Frýdku-Místku poskytl
konzultace k práci drogové terénní služby v SVL, v Moravském Berouně připomínkoval průzkum
pocitu bezpečí. V Ostravě konzultoval aktivity v oblasti prevence kriminality, v Ralsku/Mimoni
problematiku hazardu a jeho možné regulace.
Další konzultace při přípravě projektů, při přípravě strategických plánů a konkrétních opatření
proběhly také v lokalitách Kraslice, Rumburk a Staré Křečany, Frýdek-Místek, Hodonín, Krnov,
Žlutice, Poběžovice, Větřní, Kolín,, České Velenice, Žlutice, Veselí n. Moravou, na Domažlicku a ve
Strýčkovicích.
Semináře a workshopy
Na 15. května 2014 připravil expert pro bezpečnost mikrotým zaměřený na vyhodnocení projektů
1. kola Programu prevence kriminality MV ČR 2014 a na problematiku drog v sociálně vyloučených
lokalitách. Dne 13. listopadu 2014 proběhl seminář pro místní partnery Agentury „Bezpečnost
v sociálně vyloučených lokalitách a vybrané metody konceptu community policing“.
Koncepční výstupy
Hlavním písemným výstupem bylo vydání manuálu dobrých praxí „Bezpečnost, prevence a krizová
intervence“, který je ke stažení na webu ASZ: http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodiky-amanualy-dobre-praxe. Mediátor zpracoval návrh Manuálu pro řízení krizových situací, který bude po
korekturách zveřejněn na začátku roku 2015.

V březnovém čísle časopisu Státní správa byl zveřejněn článek o koordinovaném postupu při konání
nenávistných akcí a dobrých praxích, který zpracoval bezpečnostní expert na základě podkladů
z agenturní Příručky pro obce (http://www.mvcr.cz/clanek/spojeni-ruznych-lidi-za-jednim-dobrymucelem-prineslo-sve-ovoce.aspx).
Činnost na centrální úrovni
Expert pro mediaci zajišťoval vypořádání připomínek k materiálu „Souhrnná informace o plnění
opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády ČR ze dne 11. prosince 2013 č. 935“,
která byla následně předložena na jednání vlády.
Expert pro bezpečnost připravil podklady pro kulatý stůl k vyhodnocení naplňování Strategie boje
proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 v oblasti bezpečnosti (14. 8. 2014) a zpracoval
Zprávu o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 v oblasti
bezpečnosti. Vystoupil na několika odborných akcích.
Jedním z hlavních výstupů, popisujících situaci v lokalitách, kde ASZ působí, z hlediska bezpečnostních
rizik a opatření, byla Průběžná zpráva o bezpečnostních rizicích v sociálně vyloučených lokalitách za
druhé pololetí 2013 a Průběžná zpráva o bezpečnostních rizicích v SVL za první pololetí 2014.

Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství
Podpora procesů v lokalitách
V roce 2014 probíhaly v lokalitách aktivity zaměřené na práci s veřejností a zapojení obyvatel SVL
v návaznosti na zpracované komunikační plány místních partnerství. Jednalo se např. o Den soužití
a setkávání s Romy ve Šternberku či Moravském Berouně, promítání filmu Cesta ven v přímo
v lokalitě s následnou besedou v Krnově, Jaroměři a Rumburku, integrační workshop pro mládež či
promítání filmu Všichni spolu ve Žluticích, pouliční liga v kopané v Kadani či akce „Společně proti
drogám“ v Dubí. Dále se uskutečnily akce Spolu ve Frýdku-Místku, komunitní odpoledne
v Mikulovicích, focus group ke zjišťování potřeb obyvatel SVL v Chodově. Byla podporována PS pro
rozvoj Josefova připravující Den pro obnovu Josefova.
V roce 2014 pokračovala realizace domovnictví spojeného se setkáváním nájemníků v Kadani,
Hodoníně a Frýdku-Místku. Ve Štětí bylo zavedeno domovnictví spojené s pravidelným setkáváním
nájemníků se zástupci města a konala se zde brigádní akce na zlepšení veřejného prostranství.
Svépomocná akce na veřejném prostranství se uskutečnila i v Ralsku. V Krnově se konalo komunitní
setkání k bydlení. Úvodní setkání s obyvateli SVL ke zřízení domovnictví jsou plánovány na
Osoblažsku, v Jaroměři-Josefově a v Moravském Berouně.
Semináře a workshopy
Dne 7. 4. 2014 byl připraven odborný workshop na téma participativních přístupů ve veřejné správě,
jehož cílem byla výměna zkušeností mezi odborníky, kteří se v praxi zapojováním veřejnosti do
rozhodování zabývají.

Ve druhé polovině roku byl realizační tým posílen o expertku na komunitní práci, jejímž úkolem je
ustavit platformu pro komunitní práci a podněcovat odbornou debatu na toto téma. První setkání
platformy proběhlo 4. 12. v Olomouci. Odborný seminář pro místní partnery ke komunitní práci
a zahraničním zkušenostem s Drs. Schuringou a Drs. Helmerem proběhl 11. 12. v Praze. Mikrotým
ke komunitní práci pro lokální konzultanty se konal 12. 11. v Praze.
Koncepční výstupy
Byla připravena metodika pro posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství, kde byly kromě
teoretických konceptů shrnuty zejména dosavadní zkušenosti Agentury z lokalit.

Podpora zavádění a koordinace sociálních služeb v obcích se SVL
Podpora procesů v lokalitách
Expertka pro oblast sociálních služeb poskytovala intenzivní podporu ve Frýdku-Místku při konzultaci
projektové žádosti v rámci výzvy C2 a konzultaci opatření vedoucích ke koordinaci práce sociálních
pracovníků OSPOD a poskytovatelů sociálních služeb (konzultace workshopu a přípravy analytické
části koncepce, jednání s potenciálními dodavateli analýzy). Podpora města Šternberk se zaměřovala
na přípravu pilotního ověření metod komunitní práce. Konzultace pro obec Odry se týkaly nastavení
spolupráce mezi terénními pracovníky (obec – sociální služby).
Dále bylo poskytováno ad hoc poradenství na dotazy lokálních partnerů či konzultantů v oblasti
připravovaných novel v sociální oblasti, zavádění sociální práce na úroveň ORP, která má být osou
koordinace na místní úrovni.
Semináře a workshopy
Dne 6. 5. 2014 byl v Ostravě realizován seminář Ochrana osobních údajů v interorganizační
spolupráci, který byl zaměřen na ochranu osobních údajů při spolupráci různých subjektů sociální
práce, s důrazem na předávání informací mezi poskytovateli sociálních služeb, orgány SPOD
a sociálními pracovníky na úrovni ORP. Předmětem workshopu byla zejména právní hlediska,
aplikace, možnosti předávání informací, které je pro koordinaci služeb nezbytné.
Dále expertka zorganizovala tři prezentace pro lokální partnery: 1. 7. 2014 v Praze pro NNO,
5. 9. 2014 v Praze pro koordinátory inkluze příspěvek k aktuálním změnám v oblasti sociálních služeb
a 25. 11. 2014 k možnostem čerpání na poskytování a koordinaci služeb sociální práce ve spolupráci
s ASZ na setkání s lokálními partnery v Ostravě. Dne 4. 9. 2014 se uskutečnil mikrotým k tématu
Sociální služby ve výhledu (plánované legislativní změny).
Koncepční výstupy
Ve sledovaném období Dana Nedělníková připravila příručky na téma koordinace sociálních služeb
v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, tj. metodiku a soubor příkladů dobré praxe.

Činnost na centrální úrovni
Expertka připomínkovala návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, návrhy
programových dokumentů IROP a operačního programu zaměstnanost, Koncepci sociálního bydlení,
Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2015-2020 a Národní strategii rozvoje sociálních služeb
2015. Dále expertka zastupovala ASZ v pracovní skupině sociálního bydlení „Nástroje sociální
politiky“ a v pracovní skupině MPSV pro přípravu zákona o sociálních pracovnících (tzv. profesní
zákon). Na toto téma se zúčastnila celkem pěti jednání (semináře, kulaté stoly, jednání s
poskytovateli služeb) a vytvořila stanovisko Agentury pro sociální začleňování k návrhu zákona.
Dalším sledovaným tématem, ke kterému se za ASZ vyjadřovala, byl převod financování sociálních
služeb na kraje, role sociálních služeb v dostupném bydlení, 12. 8. 2014 spolupracovala na realizaci
kulatého stolu k hodnocení Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, jejíž opatření v oblasti
sociálních služeb a sociální práce sleduje.

Provádění vlastních výzkumů ve spolupráci s univerzitami
V lednu 2014 byly dohotoveny korektury výzkumů zadaných v roce 2013, konkrétně Bezpečnost
a možnosti jejího zlepšování v Hodoníně. (Zhotovitelé: Jana Jíchová, Zuzana Kopecká, Jakub Novák)
a Zmapování migračních trajektorií a sociální a bytové situace rodin odstěhovaných v posledním
roce z Prunéřova do soukromých nájemních bytů v Kadani a v Tušimicích a zmapování lokality
Tušimice. (Zhotovitel Roman Krištof). Tato analýza pomohla Agentuře reagovat na měnící se situaci
v Kadani a popsala možnosti intervence v momentě vzniku sociálně vyloučené lokality a možnosti
intervence v případech podnikání s chudobou, využitelné v dalších obcích ČR.
Dokončeny byly situační analýzy v lokalitách z první a především druhé vlny výběrových řízení:
Kraslice, Poběžovice, Ralsko, Nové Sedlo, Mikulovice, Moravský Beroun, Šternberk, Rumburk,
Jaroměř. Ve druhé polovině roku byly vyhodnoceny nabídky na situační analýzy obcí přistupujících ke
spolupráci s ASZ v roce 2014. V září 2014 byly podepsány smlouvy pro osm situačních analýz:
v Českých Velenicích, na Frýdlantsku, v Chodově, Kralupech nad Vltavou, Příbrami, Slaném, Veselí nad
Moravou a Vrbnu pod Pradědem. V průběhu podzimu probíhaly konzultace a kontrolní schůzky,
finální verze bude odevzdána v lednu 2015. Odbornice na výzkumy spolupracovala na podkladech
k výběrovému řízení na evaluaci lokalit, které bylo vyhlášeno v listopadu a poskytovala konzultace
k výzkumu mapování sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s firmou GAC a MPSV.
Zcela nově byly zadány či vyhotoveny následující výzkumy:
V závěrečném čtvrtletí roku 2014 byla mimo dané aktivity, realizována individuální střetnutí
s vedením města, která se věnovala především otázkám prevence kriminality, řešení bezpečnostní
situace ve městě a formě další spolupráce v příštích letech (režim KPSVL).
1. Sociální podnikání v Ralsku – Studie výchozí situace k založení sociálního podniku. Zhotovitelé:
Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ. 2014.
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-ralsko

2. Prostupné bydlení jako nástroj podpory standardního nájemního bydlení: mechanizmy
fungování dvou systémů. Zhotovitelé: David Kocman, Jaroslav Klepal
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCE
QFjAAahUKEwi3rMiq68HHAhWC2CwKHRHnDdY&url=http%3A%2F%2Fsocialnipece.brno.cz%2Fuseru
ploads%2Ffiles%2Fkpsvl%2Fzprava_2_pb_a_individualni_pribehy_v2.docx&ei=6x3bVfeKPIKxswGRzre
wDQ&usg=AFQjCNEX7PhN43xfoEzUh6uTxsBSmsYGng&sig2=V7cg5wzX1DJDDXkuozUpMA
Bydlení a sociální začleňování: kvalitativní analýza trajektorií uživatelů prostupného bydlení.
Zhotovitelé: David Kocman, Jaroslav Klepal – v připomínkování.
http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpsvl/zprava_2_pb_a_individualni_pribehy_v2.docx
3. Nulová tolerance. Zhotovitelé: Megy Korábová, Michal Tošovský, Lucie Trlifajová, Václav Walach,
odborný garant Štěpán Ripka.
4. Příklady dobré praxe rozvoje strukturálně znevýhodněných venkovských regionů. Zhotovitel: Jiří
Guth. Odevzdáno, v připomínkování. Cílem analýzy je představit souhrn dobrých praxí regionálního
rozvoje a vytvořit zásobník praxí jako podklad možných budoucích projektů, zejména pro malé obce.
Na konci roku 2014 proběhla závěrečná editace, výstupy budou publikovány formou brožované
publikace.
5. Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání. Zhotovitelé: Lucie Trlifajová,
Jakob Hurrle, Blanka Kissová. 2014. MKC Praha, o. p. s. Výzkum byl dokončen a publikován s velkým
mediálním ohlasem. Viz: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-nizko-hodnocena-zamestnanise-nemusi-vzdy-vyplatit.
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost/kdy-se-pracevyplati-vytah-ze-studie-mkc-2014/download
6. Analýza strachu z kriminality ve Velkých Hamrech. Zpráva z šetření. 2014. Centrum aplikované
antropologie a terénního výzkumu (CAAT) při Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské
univerzity v Plzni. Vypracoval: Laco Toušek a Bohdan Ganický.
http://www.velkehamry.cz/e_download.php?file=data/editor/154cs_3.pdf&original=Anal%C3%BDza+bezpe%C4%8Dn
ost+Velk%C3%A9+Hamry+FINAL+verze.pdf
7. Výzkum pocitu bezpečí občanů města Moravský Beroun. Zhotovitel: Katedra sociologie,
andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. Pod vedením ASZ vznikla koncepce prevence
kriminality, výzkum ověřuje funkčnost navržených nástrojů. Proběhlo šetření s 300 respondenty
a focus groups.
8. Analýza determinantů zaměstnanosti mezi obyvateli sociálně vyloučených a sociálním vyloučení
ohrožených oblastí (na datech UNDP ROMA STUDY 2011). Zhotovitel: Median – v připomínkování.
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-vzdelavani/vyzkumna-zpravavzdelani-a-pracovni-aktivita-median/download

9. Mapování bytové situace a bytových preferencí obyvatel sociálně vyloučené lokality v Krnově.
Zhotovitelé: Anežka Pelikánová, Martin Šmoldas – v připomínkování.
10. Komunitní činnost veřejných knihoven v obcích do 25 tisíc obyvatel v procesech integrace
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Zhotovitel: Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti – zadáno.

ASZ i nadále rozvíjí spolupráci s univerzitami, někteří studenti, kteří se zapojili do situačních analýz
pod vedením Štěpána Ripky (FSV UK), nyní pod jeho vedením zpracovávají i specifičtější tematické
studie. Expertka ASZ pro výzkumy vystoupila na FHS UK v rámci Evaluační konference, kde
přibližovala vývoj metodologie evaluací v ASZ.
Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, Centrem pro aplikovanou antropologii, proběhlo
výzkumné šetření ve Velkých Hamrech. Se studenty Katedry andragogiky a kulturní antropologie FF
UP v Olomouci pro změnu šetření bezpečnosti v Moravském Berouně. S těmito subjekty ASZ již dříve
spolupracovala. Nová je spolupráce s Katedrou studií občanské společnosti FHS UK a neobvyklé
inovativní výzkumy na možnost využití veřejných knihoven k podpoře sociálního začleňování.

V. Spolupráce s médii a informování veřejnosti
Hlavními komunikačními kanály k veřejnosti byly i v roce 2014: webové stránky, emailový newsletter
„Aktuality Agentury pro sociální začleňování“ a články a reportáže o činnosti Agentury v celostátních
i regionálních médiích.
Webová stránka Agentury www.socialni-zaclenovani.cz pravidelně přináší aktuální informace
o činnosti Agentury na celostátní úrovni i v jednotlivých lokalitách. Archiv článků, dokumentů
a dalších materiálů u jednotlivých lokalit i oblastí, kterým se Agentura věnuje, vytváří jeden
z nejpodrobnějších zdrojů odborných materiálů týkajících se problematiky sociálního vyloučení
v České republice. Stránky mají vesměs pravidelnou návštěvnost více než 4000 unikátních návštěv
každý měsíc.
Emailový newsletter1 byl opakovaně rozesílán na více než 1200 emailových adres partnerů Agentury
v lokalitách i zájemců, kteří se o jeho odebírání přihlásili na webové stránce Agentury. Newsletter
shrnoval aktuální události na úrovni celé Agentury i ve vybraných lokalitách.
Podpora šíření mediálních výstupů, které o Agentuře vznikly, pokračovala i prostřednictvím profilu
Agentury na sociální síti Facebook2.
Mediální výstupy o činnosti Agentury se nadále objevovaly jak na celostátní, tak na regionální
úrovni.

1
2

http://www.socialni-zaclenovani.cz/aktuality-asz
http://www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani

Mezi nejvýznamnější mediální výstupy uplynulého roku patřilo: reportáž v Událostech ČT
o příručkách vydaných Agenturou (30. 3. 2014)3, řada výstupů k výzkumu o tom, jak mladí lidé
důvěřují nenávistným hoaxům o menšinách na internetu (26. 11. 2014)4 rozhovor s M. Šimáčkem
o sociálním začleňování v celostátní části regionálních Deníků (13. 12. 2014)5, podrobná analýza ČT 24
o situaci ve Varnsdorfu (5. 6. 2014)6 a nebo reportáž týdeníku Respekt o situaci ve Šluknově
a Rumburku (30. 3. 2014)7.
Další významná tématav této době propagována byla: výsledky spolupráce s osmi městy, se kterými
Agentura po dobu tří let spolupracovala (1. 7. 2014)8, výsledky výzkumu Kdy se práce vyplatí o
nevýhodnosti přijímání nízko placených zaměstnání (10. 11. 2014)9 anebo promítání filmu Cesta ven v
komunitních centrech a na veřejných místech ve městech, se kterými spolupracuje Agentura10.
Začali jsme také spolupráci se serverem Datová žurnalistika a zveřejňováním výsledků některých
výzkumů v grafických přehledech (17. 10. 2014)11.
Agentura pokračovala ve vydávání tiskových zpráv ke všem významným událostem, a to zejména
v regionech. Cílem bylo vytvořit funkční dynamickou síť spolupracujících médií, která jsou s to aktivně
a objektivně informovat o problematice sociálního začleňování.
V regionech se Agentura zaměřila i na pravidelné informování o aktivitách v oblasti sociálního
začleňování prostřednictvím radničních listů a regionálních periodik, do kterých pravidelně
přispívali lokální konzultanti Agentury nebo jejich asistenti.
Během roku 2014 pokračovala i příprava a postupné zveřejňování krátkých reportáží v lokalitách, ve
kterých Agentura začala působit od roku 2013. Během roku realizátor veřejné zakázky připravil
10 krátkých reportáží představujících dobré praxe v sociálním začleňování i činnost Agentury. Ty
budou sloužit k propagačním účelům Agentury, ale i jako instruktážní materiály pro konference a pro
školení nových lokálních konzultantů Agentury. Reportáže jsou ke shlédnutí na kanále Youtube na
adrese http://youtube.com/agenturasz. Během natáčení reportáží pokračoval i sběr materiálu pro
časosběrný snímek týkající se sociálního začleňování, který je součástí zakázky. Snímek se bude
zaměřovat na oblast sociálního bydlení.

VI. Mezinárodní spolupráce

3

http://www.socialni-zaclenovani.cz/udalosti-ct-nove-prirucky-agentury-pro-socialni-zaclenovani-proobce-a-mesta
4
http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-mensinach-mame-dostatek-informaci-rikaji-mladi-casto-ale-verinenavistnym-famam
5
http://www.socialni-zaclenovani.cz/martin-simacek-nejlepsi-darek-pro-dite-z-ubytovny-prestehovani
6
http://www.socialni-zaclenovani.cz/ct-24-kdyz-je-lekem-na-ubytovnu-ghetto
7
http://www.socialni-zaclenovani.cz/respekt-dva-svety-v-jednom-vybezku
8
http://www.socialni-zaclenovani.cz/agentura-pro-socialni-zaclenovani-po-trech-letech-uzaviraspolupraci-s-osmi-mesty
9
http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-nizko-hodnocena-zamestnani-se-nemusi-vzdy-vyplatit
10
http://www.socialni-zaclenovani.cz/agentura-se-spolupodili-na-promitani-filmu-cesta-ven-vkomunitnich-centrech
11
http://www.socialni-zaclenovani.cz/datova-analyza-zadluzenost-se-presouva-smerem-k-nejchudsim

V roce 2014 byla Agentura pro sociální začleňování spolupracující organizací mezinárodního projektu
„Sociálně odpovědné municipality 2020“, jehož realizátorem byla společnost MEPCO, s. r. o, a na
němž se vedle deseti českých měst (Rumburk, Děčín, Trmice, Obrnice, Kadaň, Vejprty, Bruntál,
Havířov, Frýdek-Místek, Kutná Hora) podíleli také tři zahraniční partneři z Rakouska, Polska a
Nizozemska. Cílem projektu byl přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční
tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v
zapojených českých městech a obcích.
Vedle toho bylo v roce 2014 uskutečněno pět zahraničních pracovních cest zaměstnanců Agentury
pro sociální začleňování. Tyto cesty, specifikované níže v seznamu, přispěly k navázání nebo
prohloubení mezinárodní spolupráce Agentury a podobně orientovaných zahraničních subjektů
a současně poskytly řadu inspirativních řešení, která mohou být využita jako příklady dobrých praxí
v lokalitách v České republice.
1) Ředitel odboru pro sociální začleňování byl prostřednictvím velvyslanectví pozván do Spojených
států amerických k participaci na grantovém programu IVLP pro účastníky z Evropy "America's
Multi-Ethnic and Society Role of the Successor Generation".
Tento projekt s názvem "Americká multi-etnická společnost a role nástupnické generace" se
zaměřuje na představení bohaté rozmanitosti etnických, náboženských, jazykových a rasových
skupin, které jsou zastoupeny v americké společnosti a možné výzvy pluralitní a etnicky různorodé
společnosti. Zkoumá řadu problémů, kterým čelí menšiny a nově příchozí přistěhovalci. V rámci
projektu bude zkoumán vliv etnického dědictví a národní identity na schopnost imigrantů a menšin
najít své místo v multikulturní společnosti. Projekt se orientuje na modelové vzdělávací a společenské
instituce, které se zaměřují na potřeby mládeže z minorit; politiky, programy a instituce, které
usnadňují integraci přistěhovalců do americké společnosti a právní kanceláře, které bojují proti
diskriminaci.
Účast na programu byla žádoucí z důvodu potřeby aktivního získání nových poznatků a relevantních
informací k tématu sociálního začleňování. Předmětem prezentací byly mimo jiné již v USA
implementované zásady a osvědčené nástroje z inkluzivních projektů v USA. Byly prezentovány
úspěšné lokální programy, např. z New Yorku.
2) Vedoucí oddělení řízení a koordinace odboru pro sociální začleňování byla pozvána do Bruselu
na seminář "Zkoumání důsledků veřejné politiky jako nástroje sociální inovace", kterého se
účastnili členové sítě SIMPACT z Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Chorvatska a ČR.
Seminář se věnoval sociálním inovacím z pohledu podpory Evropské unie v programovém období
2014 - 2020, sociální ekonomice (kam spadá i problematika sociálního podnikání) a souvisejícím
otázkám výzkumu, měření sociálních dopadů a úkolů veřejného sektoru v oblasti sociálních inovací.
Výstupy ze semináře budou podkladem pro nastavování politik sociálního začleňování, zejména
v operačních programech stávajícího programového období. Byly navázány kontakty pro sdílení
národních zkušeností s prosazováním, evaluací a implementací inovativních řešení v oblastech
souvisejících.

Cílem cesty bylo zorientovat se v oblasti sociálních inovací, která bude hrát významnou úlohu při
nastavování programů podpory sociálního začleňování. Dalším cílem bylo získat inspiraci pro tvorbu
věcného záměru zákona o sociálním podnikání, který aktuálně vzniká pod gescí ministra pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu.
3) Zástupci Agentury pro sociální začleňování absolvovali studijní cestu do Edinburghu ve Velké
Británii v rámci projektu "Centrum sociálně orientovaných inovací". Setkání se účastnili zástupci
organizací, které sdílejí zkušeností se sociálním podnikáním a sociálními inovacemi (Screenworks Film
Collective, Recruit With Conviction, Self Start, Digital Skills Academy, Cre8te Opportunities, Social
Enterprise Academy, Women onto Work, European Development Innovation Network, Linkne).
Cílem studijní cesty bylo poznat fungování, podmínky úspěšnosti a faktory neúspěchu projektů
a programů cílících na zavádění inovací do řešení nezaměstnanosti či podpory rozvoje podnikání.
Účelem bylo seznámit se s místními podmínkami a zkušenostmi s poskytováním podpory při řízení
projektů a vytváření podmínek, za kterých je možné zavádět tyto inovace do reálného světa,
seznámit se s provozem tzv. co-workingových center a inkubátorů zaměřených na rozvoj malého
a středního podnikání a s fungováním řady neziskových organizací působících na poli sociálního
začleňování a inovací. Podařilo se získat kontakty na iniciátory změn a předběžnou domluvu na sdílení
výstupů z analýz této oblasti a dalších zkušeností se zaváděním obdobných projektů v České
republice. Principy sociálních inovací a konkrétní projekty budou sdíleny s partnery ve
spolupracujících městech a případně využity pro tvorbu projektů v rámci ESIF.
4) Zástupci Agentury pro sociální začleňování absolvovali studijní cestu na Slovensko do Bardějova
a okolních obcí. Cílem studidní cesty bylo poznat fungování, podmínky úspěšnosti a faktory
neúspěchu projektů a programů sociálního a ekonomického rozvoje realizovaných v menších obcích
a městech, aktivní získání nových poznatků a relevantních informací k tématu sociálního začleňování
v obcích, které mají významnou romskou menšinu a programy, které jsou tímto směrem cílené.
Způsoby řešení a rozvoje navštívených obcí byly inspirativní, protože řešení vycházejí z místních
potřeb, fungují na základě úzké spolupráce institucí, v níž hrají významnou roli obce, zapojují různé
skupiny místních obyvatel, využívají místní potenciál a spojují v sobě prvky regionálního
ekonomického rozvoje a sociální integrace. Ve všech místech byla zajištěna diskuse s představitelem
obce a realizátorem konkrétního programu.
Výstupy ze studijní cesty umožní využití dobrých praxí ze Slovenska v lokálních partnerstvích v České
republice, kde Agentura působí, ale i v obecných metodikách, které Agentura zpracovává.
5) Vedoucí oddělení řízení a koordinace Agentury byla pozvána do Budapešti v Maďarsku k účasti
a prezentaci příspěvku na semináři "Problémy integrace Romů v Maďarsku se zaměřením na
ekonomické a zaměstnanostní otázky", kterého se zúčastnili zástupci maďarských, slovenských
a německých služeb zaměstnanosti, výzkumného ústavu práce a ministerstva vnitra.
Zástupkyně Agentury byla panelistkou v části Mezinárodní perspektivy spolu se zástupci Institutu pro
výzkum zaměstnanosti a rodiny Slovenska. Přítomní akademici a praktici z Maďarska, Slovenska
a Německa byli seznámeni se způsobem založení a fungování Agentury pro sociální začleňování
Úřadu vlády ČR a v rámci panelové diskuze kladli četné dotazy ohledně propojování státní, regionální

a místní úrovně politik sociálního začleňování. Druhý den proběhl workshop Výboru pro ekonomiku
lidských zdrojů Maďarské akademie věd. Toto setkání bylo blíže zaměřeno na postupy aktivní politiky
zaměstnanosti v Maďarsku, na Slovensku (zejména na aktivační práce) a v České republice.
Na workshopu byl distribuován právě vydaný sborník s daty o maďarských službách zaměstnanosti
v roce 2014, z nichž bude Agentura moci čerpat srovnávací data pro výzkumy v ČR. Vedoucí oddělení
řízení a koordinace byla oslovena ke zpracování písemného příspěvku do publikace maďarského
výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Předpokládáme, že spolupráce a sdílení zkušeností
s maďarskou i slovenskou stranou budou nadále pokračovat.

D. ČINNOST ODDĚLENÍ LOKÁLNÍCH KONCEPCÍ
I. Systematizace spolupráce s kraji v oblasti sociálního začleňování
V první polovině roku proběhla jednání koordinátora spolupráce s kraji s představiteli a pracovníky
následujících krajů: Moravskoslezského, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského
a Jihomoravského. Kromě individuálních jednání se zástupci krajů a výměny informací s krajskými
romskými koordinátory se koordinátor podílel na práci Komise pro národnostní menšiny a sociální
začleňování Libereckého kraje a Pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje.
Nově se stal členem Krajského akčního týmu pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Dále se
koordinátor Agentury účastnil některých schůzek krajských romských koordinátorů, jako například
semináře spojeného s přípravou nové Analýzy sociálně vyloučených lokalit zpracovávané firmou GaC.
Ve druhé polovině roku koordinátor prohluboval spolupráci s kraji za účelem jejich podpory
v koncepčních procesech nastavování politik sociálního začleňování. Tato pozice je obsazena
v realizačním týmu od července 2014 Petrem Čápem, do té doby ji vykonával Filip Pospíšil. Kraje díky
implementaci postupů územní dimenze definované v Dohodě o partnerství začaly ve sledovaném
období a v souladu s Metodikou integrovaných nástrojů ustanovovat Regionální stálé konference
a připravovat Regionální akční plány, kde se mají synergicky protínat plány a záměry zadavatelů
a poskytovatelů sociálních služeb. V rámci přípravy Regionálních akčních plánů se koordinátor
osobně účastnil jednání odpovědných orgánů ve čtyřech krajích, Královehradeckém, Ústeckém,
Pardubickém a Jihomoravském. Činnost koordinátora byla přinášet informace na Regionální stálé
konference krajů o aktivitách v oblasti sociálního začleňování uskutečňovaných v obcích, které
spolupracují s ASZ, dále přinášet poznatky o potřebách v území a monitorovat, zda nedochází
k duplicitám při přípravě strategických plánů pro implementaci Operačního programu Zaměstnanost
pro dané cílové skupiny na území.
Koordinátor se dále podílel na připomínkování řady strategických materiálů krajů, především pak
Priorit Středočeského kraje v oblasti prevence kriminality, Návrhu SPRSS Ústeckého kraje, Strategie
romské integrace Jihomoravského kraje, Rozvoj zaměstnanosti Karlovarského kraje a některých
krajských projektů, jako například Tvorby Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje
lidských zdrojů v Libereckém kraji. Koordinátor rovněž připomínkoval materiál k metodickému vedení

krajských romských koordinátorů připravovaný kanceláří Rady vlády a připravovanou Strategii
romské integrace.
Koordinátor se ve druhé polovině roku zapojil do úzké spolupráce s krajskými sítěmi místních
akčních skupin a pomáhal jejich členům, jednotlivým místním akčním skupinám s konzultací tvorby
strategií komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti prevence sociálního vyloučení. V souladu
s Manuálem tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Metodikou integrovaných
nástrojů konzultoval s manažery místních akčních skupin tvorbu jejich strategie, tak aby zohledňovala
strategické dokumenty na národní a krajské úrovni a vedla k naplňování politik sociálního
začleňování. Konzultacemi a školením bylo podpořeno 53 místních akčních skupin ze všech krajů
v České republice. Speciální pozornost při tvorbě strategických rozvojových dokumentů byla
věnována místním akčním skupinám v těch krajích, kde je zvýšený výskyt sociálně vyloučených lokalit,
převážně vnitřní i vnější periferní části Plzeňského, Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského
kraje.
Ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin připravil koordinátor seminář „Sociální
začleňování a boj s chudobou ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje 2014+“, kterého
se v září 2014 v starém tiskovém sále Strakovy akademie zúčastnilo přes 60 zástupců z krajů
a místních akčních skupin. Politika sociálního začleňování byla koordinátorem prezentována na
několika konferencích a seminářích. V Plzeňském kraji na semináři pro starosty obcí byla
prezentována politika sociálního začleňování v návaznosti na Dohodu o partnerství a Operační
program Zaměstnanost. Semináře na stejné téma pak byly ve sledovaném období uskutečněny ještě
v Moravskoslezském a Středočeském kraji.
Ještě v první polovině roku byl dokončen Manuál dobré praxe krajů, publikován byl pak na podzim
2014. V návaznosti na publikaci tohoto materiálu byl uspořádán seminář o spolupráci ASZ a krajů.

II. Spolupráce s obecními samosprávami, lokální strategie sociální inkluze
České Velenice
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Před formálním zahájením spolupráce města České Velenice s Agenturou pro sociální začleňování
proběhl předběžný průzkum situace a byla zpracována mikroanalýza. V posledním kvartálu proběhlo
zpracování komplexní situační analýzy.
Od července do října lokální konzultantka síťovala místní partnery a jednala s představiteli města
a významných místních institucí, tj. základní a střední škola, mateřská škola, městská policie a také
klíčových regionálních institucí ve městě Třeboň, např. Městský úřad a OSPOD. Na základě požadavku
pana starosty byla činnost platformy lokálního partnerství zahájena až po komunálních volbách.

V listopadu 2014 se uskutečnilo první setkání lokálního partnerství, jehož obsahem byla prezentace
problematiky sociálního začleňování a činnosti ASZ. Výstupem tohoto setkání byla definice
tematických oblastí, kterými se sociální začleňování v Českých Velenicích bude zabývat.
V návaznosti na první jednání lokálního partnerství se uskutečnila setkání čtyř pracovních skupin:
Rodina, Bezpečnost, Bydlení, Zaměstnanost.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
5. 11. 2014

Vymezení témat strategického plánování.

Termíny setkání pracovních skupin
Rodina
20. 11. 2014

Definice cílů práce s rodinou v rámci SPSZ - proběhla diskuze nad nejčastějšími
problémy, s nimiž se rodiny v SVL potýkají a nad nejčastějšími obtížemi, které jsou
řešeny ze strany občanů města vůči obyvatelům SVL. Shoda panuje v tom, že je třeba
zaměřit se na práci s dětmi a mladými lidmi.

Bezpečnost
20. 11. 2014

Revize bezpečnostních rizik v lokalitě – ze strany státní a městské policie byla
prezentována bezpečnostní situace ve městě, kde údajně není závažnější kriminalita,
za důležitý je považován i osobní pocit bezpečí občanů. Ze strany policie bylo městu
doporučeno využít institutu APK.

Bydlení
11. 12. 2014

Mapování úrovně bydlení v SVL, představení forem podpory.

Zaměstnanost
11. 12. 2014

Mapování možností zaměstnávání osob ohrožených SV.

Projektové poradenství
Úřad Vlády ČR, podpora terénní práce – zřízení pozice jednoho terénního sociálního pracovníka.
Potřeba terénní práce vzešla navzdory ranému stadiu strategického plánování z potřeby zajištění
alespoň minimálního rozsahu preventivních (poradenských) služeb a dalšího mapování situace
v lokalitě. Zapojení ASZ proběhlo formou věcných konzultací pracovní náplně a řízení terénního
pracovníka. Výsledky dotačního řízení budou známy na počátku roku 2015.
MV ČR, programy prevence kriminality – Zřízení dvou pracovních pozic Asistentů prevence
kriminality. Cílem projektu je posílení preventivní složky zajištění bezpečnosti ve městě a přemostění
narušeného vztahu důvěry mezi občany, policií a městem. Zapojení ASZ proběhlo formou věcných
konzultací při zpracování bezpečnostní analýzy a strategie.

Strategické plánování
Strategie sociálního začleňování bude zpracována a schválena do konce roku 2015. V současné chvíli
probíhá situační analýza lokality a byla zahájena činnost LP a PS.

Dubí
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 - červen 2016
V roce 2014 byly pro fungování LP Dubí zásadní dvě události:
1. Dopracování Strategického plánu sociálního začleňování a jeho následné schválení zastupitelstvem
města.
2. Získání prostředků a zahájení realizace nových (v Dubí chybějících) služeb: asistent prevence
kriminality, Klub Magnet, terénní pracovník města a posílení Harm reduction služeb. Tyto služby tvoří
jádro pro další rozšiřování a také přinesou potřebné znalosti o prostředí sociálně vyloučených lokalit,
které byly zatím v Dubí jenom kusé. Obzvláště dobře se nastartovala realizace klubu Magnet.
Dílčím úspěchem je také etablování NNO v Dubí (o.s. Květina), které významně posiluje kapacity
v oblasti sociálního začleňování. Další pozitivní věcí je velice dobrá komunikace mezi klíčovými aktéry.
Na konci roku se lokální partneři zaměřili na revizi SPSZ pro potřeby koordinovaného přístupu a na
zajištění stávajících služeb na další období. Odehrály se také dvě aktivity pro LP – seminář zaměřený
na masmediální trénink a kulatý stůl na téma kriminogenní mládeže a práce s ní.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
9. 1. 2014

Tvorba priorit strategického plánu

27. 2. 2014

Prezentace tvorby strategického plánu

19. 8. 2014

Shrnutí plnění strategického plánu

Termíny setkání pracovních skupin
Bezpečnost a prevence kriminality
9. 1. 2014

Příprava projektové žádosti

24. 2. 2014

Formulace cílů – pro řešení oblastí drog, heren, občanských nepokojů

3. 3. 2014

Drogová problematika

11. 3. 2014

Ubytovny

8. 4. 2014

Nastavení pracovních postupů - ubytovny

24. 4. 2014

Koordinace - prevence kriminality

Vzdělávání
24. 1. 2014

Vytvoření cílů k naplnění priorit

14. 2. 2014

Určení potřebných kroků k naplnění cílů

8. 4. 2014

Revize strategického plánu, novinky, projekty

30. 10. 2014

Nový projekt do MŠMT, novinky v Dubí

26. 9. 2014

Nastavení spolupráce škol s TP

Sociální služby
24. 2. 2014

Formulace cílů

6. 3. 2014

Stanovení kroků potřebných k dosažení cílů

7. 4. 2014

Zrevidování plánu

17. 9. 2014

Řešení problémů okolo klubu

29. 7. 2014

Kooperace TP a škol, představení nových služeb

Zaměstnanost
20. 3. 2014

Definice cílů I

2. 4. 2014

Definice cílů II

5. 5. 2014

Sociální firmy

Projekty
11. 12. 2014

Příprava na revizi SPSZ ke koordinovanému přístupu

Projektové poradenství
1) MV ČR, programy prevence kriminality, 2014
a) Asistent prevence kriminality - podpořeno
b) Klub Magnet – podpořeno
c) Příměstský tábor – nepodpořeno

d) Oddíl „Zelená stopa“ - nepodpořeno
2) MV ČR, programy prevence kriminality, 2015 - podáno
a) pokračování APK
b) příměstský tábor
c) rozvoj kamerového systému
3) Úřad Vlády ČR, podpora terénní práce, 2014 - Terénní sociální práce na obcích – žadatel Město
Dubí, dotace na rok 2014, projekt podpořen.
4) Úřad Vlády ČR, podpora terénní práce, 2015 - Terénní práce na obcích, podáno.
5) NROS – Podpora NNO - Klub Magnet, žadatel Květina o.s., dotace na rok 2014 – 2016, projekt
podán.
Strategické plánování
Strategie byla jednohlasně schválena orgány města 22. 9. 2014. Na konci roku pak začala revize plánu
zaměřená na jeho úpravu pro koordinovaný přístup. Podařila se naplnit nebo plnit celou řadu
opatření. Klub, TP, APK, některá bezpečnostní opatření, počty apod. V dalším půlroku se LP zaměří
zejména na revizi plánu pro koordinovaný přístup, dopracování investičních projektů – škola,
komunitní centrum.
Jednorázové akce v rámci lokální asistence
1. Mediální trénink – aktivita poptávaná členy LP Dubí, proběhl ve dvou dnech. Byl zaměřený na
praktické nácviky komunikace v masmédiích, kamera atd.
2. Kulatý stůl na téma Kriminogenní mládež a práce s ní – na základě poptávky členů LP Dubí byl
svolán Kulatý stůl, kde byly řešeny specifika mládeže v Dubí a možnosti práce s nimi.
Výzkumy v lokalitě
1. Potřeby obyvatel SVL – na základě poptávky LP Dubí byly realizovány doplňkové rozhovory
s obyvateli SVL. Bylo potřeba doplnit potřeby obyvatel SVL, které nebyly ve vstupní analýze
příliš reflektovány. Vzhledem k tomu, že se podařilo realizovat jenom 10 rozhovorů, tak jsou
výsledky pouze orientační a pouze dokreslují již zjištěná data. Rozhovory realizovala VOŠ
Perspektiva.
2. Společně proti drogám – setkání s veřejností – setkání s veřejností na téma společně proti
drogám, které veřejnost informuje o efektivním způsobu nahlašování drogových deliktů.
Setkání se zúčastnily složky policií, sociální odbor, školy a OSPOD.

Frýdek-Místek

Působení Agentury ve městě: červenec 2013 - červen 2016
V prvním pololetí pracovalo lokální partnerství především na vytvoření a dokončení strategického
plánu. Nejprve byly schváleny priority a dlouhodobé cíle pro období 2014-2016, následně byl
vypracován Akční plán pro období 1/2014-6/2015, který dlouhodobé cíle rozpracovává na cíle
krátkodobé a jednotlivá opatření k jejich dosažení. Vytvořený Strategický plán sociálního začleňování
byl přijat platformou lokálního partnerství a následně byl přijat Zastupitelstvem města dne
25. 8. 2014.
V první polovině roku proběhlo setkání subjektů působících ve vyloučené lokalitě, které bylo
zaměřeno na sjednocení informací a diskusi k možnostem zpřehlednění služeb pro obyvatele.
V roce 2014 se začalo s realizací projektu ke Standardizaci OSPOD, realizací projektu ke zvyšování
finanční gramotnosti dětí a mládeže v NZDM a realizace projektu Komunitní práce v SVL. Dále se zde
rozběhl projekt „Pojďte do školky,“ jehož realizátorem je pro Člověka v tísni Sdružení sociálních
asistentů. V rámci TP začal působit nově zdravotně- sociální pomocník. V lokalitě se podařilo zavést
skupinové doučování – byla vyčleněna a upravena místnost v rámci ubytovny, podařilo se oslovit
poskytovatele – Adra – a oslovit studenty (především gymnázium a veřejná správa).
Proběhlo několik setkání s obyvateli sociálně vyloučené lokality, jednorázové aktivity se týkaly:
-

předškolního vzdělávání

-

jednání k projektu Ukázkový byt

-

zvyšování informací v rámci spolupráce s Úřadem práce (tato setkání proběhla také
v azylových domech)

-

započalo pravidelné setkávání obyvatel v rámci komunitní práce za účelem vytvoření
rady obyvatel, zjišťování potřeb a možností jejich prosazení.

Pracovní skupiny mimo hlavní činnosti přípravy Strategického plánu dále projednaly následující
informace a aktivity:
VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS


Oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou započaly realizovat v NZDM aktivitu
zaměřenou na finanční gramotnost.



Byl představen projekt Pojďte do školky, který je zaměřen na předškolní vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí. V rámci tohoto projektu proběhly dva kulaté stoly a několik
adaptačních dnů v MŠ Beruška. Také se v rámci projektu uskutečnily dvě vzdělávací aktivity
pro učitele MŠ – Zvyšování sociálních kompetencí a Metoda pojmového učení Grunnlaget.



Byla dojednána realizace doučování v SVL (ve spolupráci s OSS, Adrou, Gymnáziem a veřejnou
správou, OBRaPK, OSOM, APK). Pro tyto účely je v provozu učebna pro doučování přímo
v SVL, které zajišťují studenti gymnázia ve spolupráci s Adrou. Proběhly nové nábory
studentů, kteří děti doučují.



Pedagogicko-psychologická poradna připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí
rodičů i dětí – Rodičovská abeceda a Start.



S OSPOD a pedagogicko-psychologickou poradnou byly projednány možnosti úpravy systému
řešení záškoláctví vzhledem k novým metodickým pokynům – to probráno i v rámci Týmu pro
mládež a porad školních metodiků prevence v ORP. Také proběhla návštěva v Krnově, kde
byli lokální partneři seznámeni s dobrou praxí v oblasti prevence záškoláctví. Dále byl
uspořádán seminář „Spolupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí se základními školami
v ORP Frýdek-Místek“, jehož cílem bylo podpořit spolupráci OSPOD a základních škol zejména
v oblasti prevence záškoláctví.



Ve spolupráci s Charitou FM a 6. ZŠ Byla uspořádána odpolední volnočasová akce „Spolu“
v rámci posilování soužití.

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ


Členové skupiny především propojovali vzájemně aktivity (např. v rámci spolupráce s APK,
v rámci poskytování doučování – SAS, Adra, atp.). Pokračuje projekt Asistenti prevence
kriminality, v sociálně vyloučené lokalitě působí dva.



Byl úspěšně dokončen projekt oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou zaměřený
na finanční gramotnost v nízkoprahových klubech pro děti a mládež – proběhly 4 návštěvy.



Proběhlo pracovní setkání neziskových organizací a institucí působících v SVL, jehož cílem
bylo vyjasnění kompetencí jednotlivých subjektů. Na základě tohoto setkání došlo mimo jiné
k instalaci informační tabule v SVL a zpracování informačního letáku.



Byl uspořádán seminář „Problematika drogových závislostí v sociálně vyloučených lokalitách“
zaměřený na předávání zkušeností odborníků z oblasti terénní práce.



Pokračuje projekt Komunitní práce- byla vytvořena Rada sídliště Válcoven plechu složená
z obyvatel lokality, Rada začala být přizývána na jednání pracovních skupin lokálního
partnerství. Ve spolupráci s Charitou se podařilo některé návrhy Rady zařadit do projektové
žádosti v rámci dotací Úřadu vlády – posílení komunitních prvků, posílení volnočasových
aktivit, které vznikly z iniciativy samotných občanů – tréninky fotbalových družstev, taneční
kroužky.



Oddělením sociální prevence je připravován projekt na letní tábor pro děti ze SVL.



V lokalitě probíhají zdravotně-informační přednášky v rámci pozice Zdravotně-sociální
pomocník.

BYDLENÍ


Proběhla rekonstrukce ubytovny Malý Koloredov, kde je k dispozici osm bytových jednotek
v režimu sociálního bydlení. Těchto osm garsoniér bylo v průběhu září a října 2014 přiděleno
potřebným klientům.



Nadále je realizováno mapování situace na ubytovnách sociální pracovnicí magistrátu
společně s pracovnicí ÚP. V souvislosti s problematikou prádelny a sprchy proběhla anketa
s občany, uskutečnila se schůzka se provozovatelem a potřebné úpravy systému. V rámci
terénní práce na ubytovnách zde začal působit i pracovník Slezské diakonie.



Skupina spolupracuje s terénními pracovnice zajišťujícími v SVL komunitní práci.



Proběhlo jednání neziskových organizací a magistrátu se spolkem Šumbarák k možnostem
poskytování podporovaného bydlení. Byl projednán souhrn návrhů ke zlepšení bytové
situace, který předložila Rada sídliště Válcoven plechu – návrhy byly zařazeny do návrhu
rozpočtu v roce 2015 (výměna oken, úprava sklepních kójí, výměna sklepních okýnek).
V lokalitě nadále působí 2 domovníci v rámci projektu MV, přibyl třetí domovník
v soukromém objektu hrazený z prostředků ÚP.



Realizuje se projektová příprava na rekonstrukci objektu bývalého přístřeší na Centrum pro
služby.



Realizovala se příprava na pilotní projekt Ukázkový byt. Byla realizována společná návštěva ve
sdružení Centrom k seznámení s možnostmi v oblasti tréninkového bydlení.

ZAMĚSTNANOST


V rámci semináře ÚP se zaměstnavateli byly prezentovány možnosti sociálního podnikání. Byl
vyjednáván vznik sociálního podniku, zajištění dobré praxe, konzultace, vyjednávání
s městem – bohužel záměr není realizován.



Byla realizována setkání pracovníků ÚP s obyvateli SVL a azylových domů.



Od října začala realizace projektu krajské pobočky ÚP Příležitost dělá(t) zaměstnance, který je
zaměřen přímo na obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Projekt byl na pracovní skupině
představen partnerům.



Začala také realizace projektu Pečovatelka společnosti Sociofactor.

Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
21. 1. 2014

Diskuse a schválení priorit a opatření lokálního partnerství za jednotlivé pracovní
skupiny. Příspěvek ředitele KoP ÚP zaměřený na možnosti aktivní politiky
zaměstnanosti a projekty OP LZZ. Příspěvek V. Lesáka – aktuální informace (alokace z
evropských zdrojů, význam strategických dokumentů). Informace o nových
projektech – příležitost dělá (t) zaměstnance, Oranžové hřiště, výzvy Nadace OKD.

23. 6. 2014

Příspěvek metodika V. Lesáka k tématům vztahujícím se k legislativě, čerpání z ESIF
2014+ a výzkumu „nový Gabal“. Příspěvek Mgr. Žurovcové o projektu komunitní
práce v SVL a o dosažených výsledcích. Shrnutí přehledu činností všech pracovních

skupin Mgr. Bužgovou. Vysvětlení změn ve Strategickém plánu – vyjmutí oblastí,
které řeší Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014–2018 ve městě
Frýdek-Místek; ponechání přesahových projektů a aktivit z důvodu možnosti čerpání
prostředků z evropských fondů. Přijetí Strategického plánu sociálního začleňování
Lokálním partnerstvím.
Termíny setkání pracovních skupin
Zaměstnanost
7. 1. 2014

Diskuse a doplnění priorit a cílů před schválením Lokálním partnerstvím. Diskuse
o změnách na ÚP a nových nástrojích APZ (projekt k podpoře mladých do 30 let
v MSK).

13. 2. 2014

Informace o pořádání semináře pro zaměstnavatele. Informace o plánovaných
setkáních ÚP s obyvateli SVL a azylových domů. Diskuse o projektech zaměřených na
sociální podnikání.

3. 4. 2014

Diskuse k nástroji APP a systému prostupného zaměstnávání a problematiky
krátkodobého zaměstnávání v rámci VPP. Diskuse k prioritám a dlouhodobým cílům.

Prevence sociálně patologických jevů
7. 1. 2014

Diskuse a doplnění priorit a cílů před schválením Lokálním partnerstvím. Diskuse
o terminologii (nespolupracující rodina). Přiblížení terénní práce s drogově závislými.
Informace o současném stavu projektu asistenti prevence kriminality. Diskuse nad
problémem financování psychoterapeutické péče.

10. 4. 2014

Prezentace projektu Prevence v komiksech. Diskuse k prioritám a dlouhodobým
cílům. Dohoda o sjednocení terminologie. Informace o projektu MP Do přírody
(motivačně vzdělávací letní tábor). Informace o nutnosti certifikace školských
programů. Informace o mapování potřeb v SVL v rámci komunitní práce.

4. 11. 2014

Prezentace projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance; informace k fondům ESIF 2014–
2020; informace o semináři pro ředitele ZŠ a výchovné poradce. Informace
o vyhlášených programech prevence kriminality MV pro rok 2015.

Bydlení
9. 1. 2014

Diskuse a doplnění priorit a cílů před schválením Lokálním partnerstvím. Informace
o 8 bytových jednotkách pro osoby sociálně znevýhodněné.

13. 2. 2014

Informace o dnešním otevření učebny pro doučování dětí. Projednány možnosti
provázání sociální práce s dalšími nástroji bytové politiky k zajištění pomoci osobám
ohroženým sociálním vyloučením – informace o mapování situace na ubytovnách
sociální pracovnicí MMFM společně s pracovnicí ÚP a možnosti posílení terénní práce
případnou participací Slezské diakonie. Prodiskutována problematika „ukázkového

bytu“. Informace o rekonstrukci vybraných bytových domů, přehodnocení systému
veřejné prádelny a sprchy a rekonstrukce objektu Přístřeší pro poskytování některých
vybraných služeb.
25. 3. 2014

Diskuse o konkrétních krocích v rámci jednotlivých cílů; všechny cíle nadefinovány s
výjimkou Domovníka – bude projednáno s OBR MMFM. V rámci cíle prádelna a
sprchy proběhla anketa s občany, uskutečnila se schůzka s firmou VKUS. Zpracování
podkladů pro cíl Ukázkový byt. Informace o vzniku 8 bytů v režimu sociálního bydlení
v prostorách zrušené ubytovny Malý Koloredov. Informace o krajském IP na podporu
terénní práce na ubytovnách. Informace o záměru Slezské diakonie rozvíjet
tréninkové bydlení. Informace o zahájení komunitní práce v SVL.

28. 8. 2014

Pracovní setkání nevládních organizací s o.s. Šumbarák z Havířova s nabídkou
možností v rámci poskytování podporovaného bydlení.

4. 12. 2014

Diskuse o podnětech Rady Válcoven plechu – vzájemné vyjasňování možností,
informace o záměrech SMFM v oblasti oprav a rekonstrukcí v SVL; domluvena
návštěva náměstka primátora v SVL. Informace o zpracování projektové
dokumentace „ukázkového bytu“.

Vzdělávání a volný čas
9. 1. 2014

Diskuse a doplnění priorit a cílů před schválením Lokálním partnerstvím. Diskuse
o připravované aktivitě oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
zaměřené na finanční gramotnost. Informace o Dnech otevřených dveří v přípravné
třídě na 4. ZŠ. Informace o připravovaném projektu PPP ke zvyšování kompetencí
rodičů.

18. 2. 2014

Diskuse k prioritám a dlouhodobým cílům. Představení projektu Pojďte do školky;
informace o koncepci předškolního vzdělávání metodičkou ASZ. Diskuse o doučování
dětí v SVL včetně zapojení jejich rodičů – výuka zajištěna studenty gymnázia ve
spolupráci s Adrou. Informace o fungujících systémech prevence záškoláctví. Návrh
na zlepšení spolupráce úřadů a škol s pediatry. Informace o rozšíření terénní práce na
sídlišti Slezská. Podrobné informace o inkluzivním vzdělávání.

10. 4. 2014

Diskuse k prioritám a dlouhodobým cílům. Diskuse o potřebnosti přiblížit prostředí
mateřských škol dětem a jejich rodičům (adaptační dny). Nabídka vzdělávání
pracovníků/pedagogů. Informace o projektech PPP – Rodičovská abeceda a Start.
Diskuse o potřebě zmapování dětí, které mají nastoupit do mateřských škol. Aktuální
informace o probíhajícím doučování v SVL – mírný pokles zájemců. Informace
o systémové podpoře procesu transformace péče o ohrožené děti. Upozornění na
přípravu žádostí o dotace z vyhlašovaných výzev. Diskuse o přístupnosti hřišť
a tělocvičen u základních škol.

31. 10. 2014

Setkání k návrhům volnočasových aktivity v SVL v roce 2015; informace o mapování
potřebnosti volnočasových aktivit pro děti ze SVL (zjištěn zájem o taneční soubory,

fotbalová utkání). Informace o záměru pořádání letního tábora pro děti ze SVL.
Návrhy dalších aktivit – divadelní představení, odpolední čaje…). Domluva nad
zapracováním vybraných aktivit do projektu Charity FM.
Projektové poradenství
V rámci zachování možností komunitní práce v příštím roce a realizace některých volnočasových
aktivit, které vznikly z podnětů Rady sídliště Válcoven plechu byl Charitou FM připraven projekt
Komunitní práce v SVL ve FM v roce 2015 v rámci dotací ÚV (Prevence sociálního vyloučení
a komunitní práce) – proběhla řada individuálních konzultací a projednání v rámci pracovní skupiny.
Do Rady FM byl předložen návrh na zpracování projektové dokumentace k projektu Ukázkového
bytu prostřednictvím Odboru správy majetku a Odboru sociálních služeb.
Byl realizován projekt Vzájemného soužití Football People small grants for anti-discrimination
actions in Europe – realizace fotbalových turnajů jako boje proti diskriminaci.
Započala realizace projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance, který je zaměřen na zaměstnávání
obyvatel SVL.
Pokračuje realizace projektu Pojďte do školky – byly uspořádány další kulaté stoly k problematice
předškolního vzdělávání ve FM, byly uspořádány dvě vzdělávací akce pro učitele MŠ přímo ve FM.
Pokračuje realizace projektu Standardizace OSPOD – jsou dokončovány standardy služeb, proběhl
nábor všech určených pracovníků a jejich zaučení, proběhl workshop k problematice ohrožených dětí,
připravuje se workshop k problematice CAN.
Byl realizován projekt Podpora finanční gramotnosti v NZDM odd. terénní práce s nezaměstnanými
a rodinou.
Dále pokračuje realizace krajského projektu Komunitní práce v SVL.
Strategické plánování
V prvním pololetí 2014 docházelo především k intenzivní práci na vytvoření a dokončení SPSZ,
(v rámci SPSZ byl stanoven Akční plán na období 01/2014-06/2015).
V lednu byly na LP schváleny Priority a dlouhodobé cíle, následně byly pro Akční plán na období
01/2014-06/2015 generovány cíle krátkodobé a jednotlivá opatření k jejich dosažení. Plán prošel
řadou připomínkových řízení, dne 23. 6. 2014 byl přijat na Lokálním partnerství. SPSZ byl v červenci
představeno nejprve Sociálně-zdravotní komisi města, v srpnu Radě města a následně byl přijat
Zastupitelstvem města FM dne 25. 8. 2014.
Se započetím prací na revizích se počítá od ledna 2015 s tím, že zde budou zapracovány projekty
mířící na fondy ESIF. Městu byl představen Koordinovaný přístup sociálního začleňování s tím, že
zapojení bude rozhodnuto během ledna 2015, a podle dojednaných kritérií se bude také upravovat
SPSZ.

Výzkumy v lokalitě
1) Akce Spolu – aktivita zaměřená na podporu soužití – volnočasové odpoledne pod záštitou
náměstka pro sociální oblast, realizována ve spolupráci s Charitou FM a ZŠ Pionýrů; děti a rodiny ze
SVL strávily odpoledne sportovními a volnočasovými aktivitami s dětmi ze ZŠ Pionýrů; odehrál se
fotbalový turnaj, taneční vystoupení, výtvarné aktivity, byl vytvořen Strom přátelství; akce se
zúčastnila také MěP, která hravou formou dětem předvedla některá bezpečnostní témata.
2) Analýza stavu služeb a prostředí podporujících prorodinnou péči – dlouhodobě se připravuje ve
spolupráci s Odborem sociální péče; bude realizována v roce 2015.
Akce na zapojení veřejnosti
1) Setkání s obyvateli SVL – výstupy strategického plánování – na setkání byly přirozeným způsobem
prodiskutovány vybrané výstupy ze schváleného SPSZ
2) Akce Spolu – aktivita zaměřená na podporu soužití – volnočasové odpoledne pod záštitou
náměstka pro sociální oblast, realizována ve spolupráci s Charitou FM a ZŠ Pionýrů
Jednorázové akce
1) Seminář k problematice drogových závislostí – na podnět LP byl uspořádán seminář s hosty
z Mostu, Chebu, Prahy zaměřený na konkrétní terénní práci s uživateli návykových látek v rámci
vyloučených lokalit
2) Seminář k problematice spolupráce OSPOD a základních škol – dlouhodobě připravované téma
zaměřené na prodiskutování Metodického doporučení MPSV a z něj plynoucích výstupů pro
spolupráci; možnosti spolupráce se SVP a představení dobré praxe v oblasti prevence záškoláctví
z Krnova

Frýdlantsko
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Agentura pro sociální začleňování spolupracuje s Mikroregionem Frýdlantsko. K aktivní spolupráci se
přihlásily města a obce: Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Bulovka a Višňová, částečně také
Habartice a koncem roku se do aktivní spolupráce zapojila obec Kunratice. Od začátku spolupráce do
konce roku proběhla celkem dvě jednání Lokálního partnerství Frýdlantsko. Schéma pracovních
skupin se pro potřeby regionu upravilo na: 1) místní pracovní skupiny – ty řeší situaci v jednotlivých
obcích a na 2) tematické pracovní skupiny – ty se zabývají konkrétními tématy z oblasti bydlení,
zaměstnávání, vzdělávání, bezpečnosti a sociálních služeb napříč obcemi. Pracovní skupiny se
věnovaly mapování situace v regionu a definování hlavních problémů, kterým se bude LP věnovat.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství

4. 9. 2014

Úvodní jednání LP Frýdlantsko

30. 9. 2014

Prezentace výstupů místních pracovních skupin v jednotlivých obcích, základní obrysy
ESIF 2014-20 a Koordinovaného přístupu pro řešení sociálního vyloučení,
harmonogram činnosti do konce roku 2014

Termíny setkání pracovních skupin
Místní pracovní skupiny:
8. 9. 2014

Místní PS Bulovka. První jednání místní pracovní skupiny. Problematika bydlení,
zaměstnávání, bezpečnosti, vzdělávání a sociálních služeb v obci Bulovka – hlavní
problémy, dosavadní řešení, možnosti do budoucna, priority pro LP.

19. 9. 2014

Místní PS Nové Město pod Smrkem. První jednání místní pracovní skupiny.
Problematika bydlení, zaměstnávání, bezpečnosti, vzdělávání a sociálních služeb ve
městě Nové Město pod Smrkem – hlavní problémy, dosavadní řešení, možnosti do
budoucna, priority pro LP

22. 9. 2014

Místní PS Višňová. První jednání místní pracovní skupiny. Problematika bydlení,
zaměstnávání, bezpečnosti, vzdělávání a sociálních služeb v obci Višňová – hlavní
problémy, dosavadní řešení, možnosti do budoucna, priority pro LP

24. 9. 2014

Místní PS Frýdlant. První jednání místní pracovní skupiny. Problematika bydlení,
zaměstnávání, bezpečnosti, vzdělávání a sociálních služeb ve městě Frýdlant – hlavní
problémy, dosavadní řešení, možnosti do budoucna, priority pro LP

Tematické pracovní skupiny:
Vzdělávání
6. 11. 2014

Projednávání hlavních problémů v oblasti předškolního, základního a středního
vzdělávání v regionu Frýdlantska, s ohledem na cílovou skupinu dětí a mládeže ze
sociálně vyloučeného prostředí

16. 12. 2014

Diskuze k navrženým prioritám a cílům pro oblast vzdělávání

Bezpečnost
13. 11. 2014

Projednávání hlavních problémů v oblasti bezpečnosti, s důrazem na kriminalitu
související s existencí sociálně vyloučených lokalit

18. 12. 2014

Diskuze k navrženým prioritám a cílům pro oblast bezpečnost + prezentace Asistentů
prevence kriminality z Velkých Hamrů pro partnery na Frýdlantsku

Bydlení
13. 11. 2014

Projednávání hlavních problém v oblasti bydlení, mapování současných praxí v oblasti
bydlení v partnerských obcích

16. 12. 2014

Diskuze k navrženým prioritám a cílům pro oblast bydlení

Zaměstnávání
20. 11. 2014

Projednávání hlavních problémů v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných
osob, zkušenosti v regionu

18. 12. 2014

Diskuze k navrženým prioritám a cílům pro oblast zaměstnávání

Sociální služby
20. 11. 2014

Diskuze o zajištění sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné osoby v regionu –
kapacity současné sítě, výhledy do budoucna atd.

16. 12. 2014

Diskuze k navrženým prioritám a cílům pro oblast sociální služby

Projektové poradenství
Úřad Vlády ČR, podpora terénní práce – žádost pro zřízení pozic terénních sociálních pracovníků
podala města Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Bulovka.
Diskutovány v rámci LP a PS byly první projektové záměry zejména v oblasti zaměstnanosti
(prostupné zaměstnávání, sociální podnikání), také oblast vzdělávání (koordinátor inkluze). Tyto a
další projekty budou diskutovány v rámci LP a PS a po schválení lokálním partnerstvím budou
zpracovány a předloženy v odpovídajících grantových a dotačních výzvách.
Strategické plánování
Strategický plán sociálního začleňování pro Frýdlantsko bude zpracován k polovině roku 2015, tak aby
region mohl vstoupit do tzv. druhé vlny Koordinovaného přístupu od prosince 2015.
Výzkumy v lokalitě
V lokalitě proběhlo výzkumné šetření ke vzniku Situační analýzy pro potřeby LP Frýdlantsko. Výstup je
k dispozici od února 2015.

Hodonín
Působení Agentury ve městě: srpen 2011 - červen 2014
V prvním pololetí 2014 pokračovala realizace některých opatření, obsažených v návrhu Strategického
plánu, případně v dalších strategických dokumentech. Jednalo se například o pilotní ověřování
prostupného bydlení (proběhla jednání s několika soukromými investory), pokračoval projekt
komunitní práce v lokalitě ulic Janáčkovy a P. Veselého, připravovaly se žádosti o dotace MV ČR
(asistenti prevence kriminality, domovník). Lokální konzultant rovněž inicioval ověření potřebnosti
vzniku přípravné třídy ve městě, které proběhlo ve spolupráci se školským odborem MěÚ. Vedl také

jednání o možnostech zřízení Střediska výchovné péče, o které mají zájem místní partneři a počítá
s ním také Plán prevence kriminality.
Zároveň byla konzultována exit strategie a bylo domluveno připravení dokumentu, který bude
obsahovat doporučení pro další období. Současně také byla vybrána osoba, která bude koordinovat
navazující spolupráci s ASZ po ukončení standardní tříleté spolupráce.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
4. 6. 2014

Stav plnění původního Strategického plánu, doporučení pro budoucí období

Termíny setkání pracovních skupin
Zaměstnanost
29. 1. 2014

Projednání návrhů k souhrnu doporučených opatření pro město Hodonín

Jednání ke vzniku Střediska výchovné péče
29. 1. 2014

Jednání ke vzniku Střediska výchovné péče

Projektové poradenství
Poté, co v prosinci 2013 nebyl v rámci VŘ vybrán žádný poskytovatel SAS pro rodiny rámci
připravovaného projektu, Rada města Hodonína v únoru 2014 rozhodla o ukončení projektu
Centrum pomoci rodinám (vrácení prostředků z IOP na vybudování zázemí pro SAS pro rodiny +
nepřijetí prostředků z OP LZZ na cca 1,5 roku provozu služby). Důvodem ukončení projektu byl
závazek udržitelnosti této služby po další období, které se postupně stále více prodlužovalo v čase od
dokončení realizace investice až po okamžik schválení OP LZZ a neúspěšné VŘ na dodavatele služeb.
Strategické plánování
Bylo dojednáno, že LP zaktualizuje původně neschválený ale přesto realizovaný Strategický plán
sociálního začleňování (jeho projednávání v orgánech města se v průběhu roku 2013 natolik protáhlo,
že již z části ztratil na aktuálnosti, protože opatření byla postupně naplňována) a ve formě
doporučení pro další období a pro zapracování do komunitního plánu sociálních služeb byl předán
Radě města.
V prvním pololetí 2014 tedy LK sestavil seznam dosud nerealizovaných opatření, který postupně se
členy LP doplňoval a upravoval. Finální seznam byl představen na jednání pracovní skupiny KPSS
v září 2014.
Výzkumy v lokalitě
Výzkum pocitu bezpečí – samotný výzkum proběhl v Hodoníně v podzimních měsících roku 2013.
Výzkum byl zahrnut do Plánu prevence kriminality a mj. ověřoval potřebnost asistentů prevence

kriminality a domovníka, na které žádalo finanční prostředky v rámci dotačního řízení odboru
prevence kriminality MV ČR. Výzkum byl tak jednou z příloh žádostí o dotace na rok 2014.
Exit strategie
Byl určen koordinátor inkluze, který je zodpovědný za spolupráci s ASZ po ukončení intenzivní tříleté
spolupráce. Koordinátorem se stal kurátor pro dospělé ze sociálního odboru městského úřadu.
Členové LP budou mít možnost po skončení spolupráce pokračovat v práci v pracovní skupině
Ohroženi sociálním vyloučením, která je zřízena v rámci komunitního plánování.

Chodov
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Dne 11. 9. 2014 se uskutečnilo první, ustavující jednání lokálního partnerství v Chodově. Obsahem
tohoto setkání bylo představení Agentury pro sociální začleňování, způsob spolupráce a rámcový plán
činnosti Lokálního partnerství v Chodově. Na počátku byli představeni všichni přítomní a jejich
pracovní zařazení. Byl představen Jednací řád LP a následně dojednány změny řádu. Ten nebyl
odsouhlasen na 1. setkání LP, stalo se tak na 2. setkání LP (únor 2015). Byl vytvořen systém setkávání
a činnost pracovních skupin. Členové LP se rozdělili do PS Bydlení, PS Vzdělávání, sociální služby
a volný čas, PS Zaměstnanost, PS Bezpečnost a sociálně patologické jevy.
Na pracovních skupinách se činnost zaměřovala na mapování situace, byly použity analytické nástroje
ke stanovení priorit a následovala fáze stanovování dlouhodobých a krátkodobých cílů, vše směřuje
k vytvoření Strategického plánu sociálního začleňování ve vztahu ke Koordinovanému přístupu pro
řešení sociálně vyloučených lokalit.
Mimo tradiční setkávání PS v hodnoceném období, proběhla nadstandardní jednání. Dne 15. 10. 2014
se uskutečnilo setkání pracovníků Odboru sociálních věcí (OSV), NNO a zástupců ÚP. Toto jednání
vyplynulo především z činnosti pracovní skupiny Bydlení. Účastníci tohoto setkání byli zástupci MěÚ
Chodov, Bytservisu s.r.o., NNO Člověk v tísni o.p.s. a Khamoro o.p.s., za ÚP zde byli vedoucí oddělení
NSD, vedoucí oddělení dávek v hmotné nouzi a specialista dávek v hmotné nouzi. Předmětem tohoto
setkání bylo nastavení užší spolupráce, projednávání možnosti ustanovení zvláštního příjemce dávky,
jako prevence ztráty bydlení. Projednávala se novela zákona o hmotné nouzi, změny v souvislosti
s náborem nových sociálních pracovníků apod.
V rámci lokální asistence bylo zrealizováno výjezdní jednání PS Bydlení v Prunéřově 26. 11. 2014 –
čerpání inspirace při zpracovávání SPSZ Chodov.
Dne 5. 11. 2014 se uskutečnilo setkání sociálních pracovníků MěÚ Chodov se zástupci neziskového
sektoru s ( Khamoro o.p.s. a Člověk v tísni o.p.s). Toto setkání navázalo na předešlé setkání z 15. 10.
2014 a dojednávala se užší spolupráce, která se týkala cílené sociální práce ve vztahu k prevenci
ztráty bydlení.

Všichni členové lokálního partnerství i pracovních skupin se velmi aktivně podílejí na tvorbě
Strategického plánu sociálního začleňování, během setkávání lokálního partnerství i pracovních
skupin dochází k plodným diskuzím, díky pravidelným setkáváním mají všichni členové povědomí
o pracovních činnostech a možnostech spolupráce s dalšími subjekty. Město je velmi otevřeno
spolupráci s ASZ.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
11. 9. 2014

Představení přítomných, programu a cíle jednání. Představení ASZ, způsob
spolupráce, rámcový plán činnosti LP. Seznámení s činností PS, rozřazení do PS,
představení dotačních titulů, KPSVL.

Termíny setkání pracovních skupin
Setkání NNO, odboru sociálních věcí a ÚP
15. 10. 2014

Nastavení užší spolupráce mezi subjekty, projednávání možnosti ustanovení
zvláštního příjemce dávky, jako prevence ztráty bydlení.

5. 11. 2014

Navázání užší spolupráce mezi subjekty, která se týká cílené sociální práce ve vztahu
k prevenci ztráty bydlení.

Bydlení
25. 9. 2014

Začátek zpracování SPSZ, byly použity dva analytické nástroje - Analýza partnerů
a SWOT analýza, čímž jsme si vydefinovali, kde jsme nyní – stávající popis situace.

21. 10. 2014

Ze SWOT analýzy, zejména z jejích slabých stránek se definovaly pomocí metody rybí
kosti Priority. Posun z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti, KDE CHCEME BÝT. Byla
domluvena návštěva lokality Prunéřov – čerpání příkladů dobré praxe.

26. 11. 2014

Výjezd Prunéřov. Návštěva SV lokality Prunéřov, kde se ve spolupráci s ASZ podařilo
zrealizovat prostupné bydlení, je zde funkční systém domovnictví, prvky komunitní
práce a funkční činnosti z oblasti prevence ztráty bydlení – čerpání příkladů dobré
praxe, inspirace pro práci v Chodově.

15. 12. 2014

Posun v plánovacím procesu z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti, KDE CHCEME BÝT –
definice obecných a specifických cílů SPSZ.

Bezpečnost
25. 9. 2014

Začátek zpracování SPSZ, byly použity dva analytické nástroje - Analýza partnerů
a SWOT analýza, ze SWOT analýzy silné a slabé stránky, čímž jsme definovali, kde
jsme nyní – popis stávající situace.

21. 10. 2014

Byla dopracována SWOT analýza – příležitosti a hrozby. Ze slabých stránek se
vydefinovaly pomocí metody rybí kosti Priority. K dané problematice probíhala velmi
aktivně diskuze. Posun z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti, KDE CHCEME BÝT.

20. 11. 2014

Proběhla diskuze, která vzhledem k probíraným tématům byla nezbytná. Z tohoto
důvodu nezbylo příliš času na definování cílů. Témata: doplňující informace PMS
a OSPOD Sokolov, výstupy z Fokus group.

17. 12. 2014

Pokračování v definování obecných a specifických cílů, v rámci definování cílů
probíhaly diskuze k tématům.

Vzdělávání
2. 10. 2014

Začátek zpracování SPSZ, byly použity dva analytické nástroje - Analýza partnerů
a SWOT analýza, čímž jsme si vydefinovali, kde jsme nyní – popis stávající situace.

23. 10. 2014

Byly doplněny slabé stránky SWOT analýzy. Z těchto slabých stránek se definovaly
pomocí metody rybí kosti Priority. K dané problematice probíhala velmi aktivně
diskuze. Posun z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti KDE CHCEME BÝT.

24. 11. 2014

Posun v plánovacím procesu z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti, KDE CHCEME BÝT –
což znamená, že začínáme definovat cíle SPSZ. LK seznámila členy PS s výstupem
z návštěvy expertky ASZ pro oblast vzdělávání paní L. Macků.

17. 12. 2014

Pokračování v definování obecných a specifických cílů, v rámci definování cílů
probíhaly diskuze k tématům.

Zaměstnanost
2. 10. 2014

Začátek zpracování SPSZ, byl použit analytický nástroj - SWOT analýza, čímž jsme si
definovali, kde jsme nyní. Subjekty se v širším kontextu vyjádřily k dané oblasti.

23. 10. 2014

Ze SWOT analýzy, zejména z jejích slabých stránek se vydefinovaly pomocí metody
rybí kosti Priority. Posouváme se z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti, KDE CHCEME
BÝT.

24. 11. 2014

Posun v plánovacím procesu z oblasti KDE JSME NYNÍ do oblasti, KDE CHCEME BÝT –
což znamená, že započal proces definování cílů SPSZ.

15. 12. 2014

Pokračování v definování obecných a specifických cílů, v rámci definování cíle
rámcově projednána Kampaň na potírání šedé ekonomiky.

Projektové poradenství
V hodnoceném období město Chodov a subjekty LP zvažovaly využití dotačních titulů MŠMT a ÚV ČR
RVZRM. Dále pak dotačního titulu prevence kriminality MV ČR. Vzhledem k zahájení plánování se
možností podání žádostí o dotace nevyužilo.

Akce na zapojení veřejnosti
ASZ ve spolupráci s Khamoro o.p.s. uspořádaly skupinové sezení (FOCUS GROUP) dne 14. 11. 2014,
konkrétně setkání s obyvateli SVL Železný dvůr a Pod Železným dvorem. Cílem setkání bylo
zmapování potřeb obyvatel lokality.

Jaroměř
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 - červen 2016
V první polovině roku pracovaly všechny pracovní skupiny Lokálního partnerství na definování cílů
a konkrétních opatření pro vznikající Strategický plán. Kromě toho se zabývaly jednáním
o následujících konkrétních opatřeních:
Bydlení
Ve druhé polovině roku bylo hlavním tématem spolupráce města s ASZ je tréninkové bydlení. PS
bydlení byla Zastupitelstvem města pověřena vytvořit bytovou koncepci města. Koncepce definuje
potřeby obyvatel ohrožených ztrátou bydlení, stanovuje pravidla pro přidělování městských bytů,
které už nějakou dobu přidělovány nejsou, nastavuje pravidla spolupráce zúčastněných subjektů
a nastiňuje, jakým způsobem by město do sociálního bydlení mohlo zapojit soukromé vlastníky
nemovitostí. PS již provedla částečnou pasportizaci městských bytů pro účely koncepce a vytipovala
první objekt, ve kterém by se mohlo realizovat tréninkové, příp. i krizové bydlení.
PS bydlení připravila materiál „Způsob pilotního přidělení dvou bytů tréninkového bydlení“. PS je
připravena po schválení materiálu pilotně přidělit cca dva byty, ve kterých by se nový systém
vyzkoušel. Doprovodný tréninkový program bude provizorně zastávat terénní sociální pracovnice
města a nadále se bude hledat vhodný poskytovatel, který by v tréninkovém bydlení poskytoval
doprovodnou sociální službu. 25. 11. 2014 byl materiál schválen zastupitelstvem města, nicméně
vedení města a některým zastupitelům chybí provázanost s bytovou komisí města a chtějí vědět, jak
přesně bude probíhat proces přidělení bytů. Proto lokální konzultantka dojednala s městem svolání
společné schůzky s radními a bytovou komisí a o nastavení procesu za pomoci inspirace z jiných měst.
Dvakrát přijeli prezentovat na PS bydlení kolegové z ASZ- téma domovnictví a komunitní práce
a doprovodné sociální služby v tréninkovém bydlení.
Zaměstnanost
Oblast zaměstnanosti je zaštítěna zejména osobou vedoucí KoP Úřadu práce. ÚP využívá nástroje
APZ- aktivizační pracovní příležitosti- ve spolupráci s Technickými službami a soukromou stavební
firmou Polák. Je snaha, aby osoby z APP postoupily posléze na místo VPP. KoP ÚP bude realizovat
projekt SEKO: mj. rekvalifikační kurzy, bilanční diagnostika pro několik vybraných osob z evidence ÚP
do 20 let.
Sociální služby

O. s. Soužití bude pravděpodobně rušit službu NZDM, jelikož si nedokázali zajistit financování.
Stávající klienti NZDM by měli být pokryti SAS o. s. Soužití a bude otevřeno nové mateřské centrum,
kde bude SAS provozována.
Pro vyplnění prázdného místa pro práci s dětmi a mládeží pracovala PS na založení volnočasového
klubu pro mládež v Josefově. Byla uskutečněna dohoda s vedoucí sociálního odboru, že
nejschůdnějším řešením je využít volné prostory Domu dětí a mládeže v Josefově, s čímž jeho ředitel
souhlasil. Zainteresovaní aktéři byli na exkurzi v Broumově, kde se seznámili s dobrou praxí
provozování úspěšného klubu stejného zaměření v Broumově. Od začátku byl pro pracovní pozici
připravován mladý aktivní Rom z Josefova, který ve svém volném čase organizuje aktivity pro místní
děti a mládež. Původní záměr otevření klubu v lednu se odložil z důvodu negativního stanoviska
města, které neschválilo příspěvek na mzdu pracovníka a neuznalo vytipovaný objekt jako vhodný
k provozování klubu. Věc je dále v jednání, zatím není jasné stanovisko sociálního odboru. O aktivity s
dětmi a mládeží v Josefově projevil nově zájem Maltézský rytíř, který má možnost zajistit financování
a rád by začal s realizací projektů pro Romy, nemá v tomto ohledu ale zatím žádné zkušenosti. Lokální
konzultantka bude zjišťovat postoj města a neziskových organizací k této nabídce.
V dubnu se poprvé sešla nová platforma poskytovatelů sociálních služeb působících v ORP Jaroměř,
zaměřených zejména na cílovou skupinu sociálně znevýhodněných osob. Vznikla z podnětu ASZ,
místostarosty a některých lokálních partnerů, kteří si dlouhodobě stěžují na špatnou koordinaci
poskytovatelů sociálních služeb v ORP. Vznikla potřeba zřídit pozici koordinátora sociálních služeb,
který by koordinoval stávající poskytovatele a zároveň se staral o implementaci aktuálního
Komunitního plánu v souladu s krajským plánem rozvoje sociálních služeb a SP LP.
Prevence kriminality a bezpečnost
Činnost asistentů prevence kriminality byla bohužel pozastavena. Čtyři vybraní asistenti by měli začít
pracovat v srpnu 2015, financovaní budou z dotace ESF. Město získalo finance na projekt
multifunkčního sportovního hřiště za cca 1 mil. Kč. Realizace se pozdržela, protože dosud nebyl
vysoutěžen realizátor. Zastupitelstvo města vydalo vyhlášku k zákazu podomního a pochůzkového
prodeje (http://www.jaromer-josefov.cz/clanky.php?iSekce=2&iSub=23&iClanek=8601).
Image městské čtvrti Josefova opakovaně znesnadňují reportáže redaktora TV Prima, resp. její
hlavní zpravodajskou relaci (10.7., 28.7., 30.11.), které popisují Josefov negativně a posilují
nepravdivé fámy. Představitelé města se, bohužel, od reportáží otevřeně nedistancovali.
PS pro rozvoj Josefova
Na základě výsledků situační analýzy, byl vytvořen tým z osobností, kterým není lhostejný osud
Josefova a kteří chtějí k jeho rozvoji nějak přispět, ať už se jedná o politicky aktivní občany
(zastupitele) nebo o občany, kteří pro Josefov konají něco soukromě. Skupina se zaměří na celkový
rozvoj Josefova. Byla založena v červenci a v roce 2014 se sešla pětkrát. Zpracovala vizi rozvoje
Josefova, začala se orientovat v různých dotačních možnostech (ESIF, MAS), zástupci se zúčastnili
strategického plánování MAS Mezi Úpou a Metují, která má spoustu dílčích konkrétních tipů na
zlepšení. Členové PS pracovali na možnostech, jak lze zlepšit image Josefova, jak jej prezentovat. Na

jaro připravují akci Den pro obnovu Josefova, na které představí pozvaným lidem z různých
významných státních a kulturních institucí možnosti rozvoje Josefova a jeho potenciál.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
Jednání celé platformy lokálního partnerství se v roce 2014 nekonalo.
Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
28. 1. 2014

Harmonogram a cíle bytové koncepce, zadání pasportizace bytů

6. 3. 2014

Zapojení bytové komise, tvorba bytové koncepce- režimy bydlení

27. 3. 2014

Tvorba bytové koncepce, informování veřejnosti, oblast bydlení v SP LP

16. 4. 2014

Prohlídka objektu vhodného pro sociální bydlení, role plánované nové bytové komise
města

11. 7. 2014

Návrh postupu pro další měsíce, komunitní práce

2. 9. 2014

Příprava materiálu Pilotní přidělení dvou tréninkových bytů

29. 9. 2014

Příprava materiálu Pilotní přidělení dvou tréninkových bytů přizváno vedení města

22. 10. 2014

Dopracovávání materiálu Pilotní přidělení dvou tréninkových bytů, přizváno vedení
odborů, návrh smlouvy klienta-nájemníka s poskytovatelem terénního programu

25. 11. 2014

Příprava argumentace na jednání zastupitelstva města

Prevence kriminality
26. 3. 2014

Rozpracování opatření do odpovídající kapitoly SP LP

Vzdělávání
26. 3. 2014

Rozpracování opatření do odpovídající kapitoly SP LP

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
24. 4. 2014

Úvodní představení, cíle platformy, identifikace problémů, mapování sociálních
služeb na území

Strategické plánování
Strategický plán lokálního partnerství byl připraven na základě výsledků plánování jednotlivých
pracovních skupin, ve spolupráci se sociálním odborem. Zatím nebyl schválen radou ani
zastupitelstvem města, bude předložen novému místostarostovi a schválen by byl teprve až bude

jasné, zda město vstoupí do tzv. koordinovaného přístupu. Pak bude SPLP buď rovnou předložen ke
schválení RM/ZM, nebo dopracován o náležitosti dané SPSZ. Mnohé aktivity ze SPLP se nicméně
realizují bez ohledu na proces schválení SPLP.
Akce na zapojení veřejnosti
29. dubna proběhlo v Josefově veřejné setkání, na kterém výzkumníci prezentovali výsledky situační
analýzy zadané ASZ. Nastínili další postup jejího využití a přítomné aktivně zapojili do diskuze
o budoucnosti čtvrti Josefov formou skupinové aktivity.
V červenci se konalo promítání filmu Cesta ven s tanečním a hudebním vystoupením romských dětí
a mládeže, autorským čtením romské spisovatelky Ivety Kokyové a ochutnávkou romských jídel.

Kadaň
Působení Agentury ve městě: srpen 2011 - červen 2014
Závěr tříleté spolupráce města s ASZ byl ve znamení naplnění cílů strategického plánování. Díky
grantovým a individuálním projektům, jakož i VPP a dalším nástrojům se podařilo zaměstnat
188 osob. Byl vytvořen a začal se scházet Tým pro děti a mládež s posláním zajistit efektivní
komplexní multidisciplinární přístup k rodinám v agendě OSPOD, zároveň byly posíleny řady OSPOD
o dvě pracovnice. Odstartoval druhý ročník pouliční ligy, tentokrát celoroční a rozšířené kromě malé
kopané i na volejbal. V terénu se zdárně etablovaly všechny sociální a související služby z IP města.
V Prunéřově začala rekonstrukce domu č.p. 169 na tréninkové bydlení I. kategorie pro rodiny
a jednotlivce, kteří mají vykročeno zpět do Kadaně. V lokalitě také pokračovaly domovní schůze
nájemníků. Byly rekonstruovány další byty, další nájemníci dostali lina a okna, bylo instalováno
veřejné osvětlení v zadní části lokality. Také zde bylo zabezpečeno pokračování fungování tří
domovníků. Míra dlužnictví na nájemném v lokalitě klesla od roku 2012 o 46%.
Dále byla dohodnuta změna spádovosti kadaňských ZŠ tak, aby se docházka dětí ze sociálně
vyloučených lokalit rozložila od školního roku 2015/16 stejnoměrně na všechny kadaňské základní
školy. SOU a SOŠ služeb Kadaň se včlenila pod SŠ AGT Chomutov a od školního roku 2014/15 otevře
další E-obor. Od téhož školního roku začne s programem opakované „ochutnávky“ oborů pro
vycházející žáky kadaňských základních škol. Pokračuje činnost předškolních klubů v Kadani
i Prunéřově, z nich se povedlo dostat 18 dětí k zápisu do MŠ.
Agentura se dohodla s městem na pokračování spolupráce v režimu vzdálené podpory a vedení LP
přešlo od července do rukou města.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství

25. 6. 2014

Stav plnění SPLP – představení, nové programové období EU fondů. Vzdálená
podpora – obsah a forma, rozloučení s intenzivní podporou, předání agendy do rukou
města. Fotbalový turnaj.

Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
21. 5. 2014

Stav plnění SPLP Kadaň a obsah vzdálené podpory, prostupné bydlení.

Zaměstnanost
21. 5. 2014

Stav plnění SPLP Kadaň a obsah vzdálené podpory.

Vzdělávání, volný čas a rodina
22. 5. 2014

Stav plnění SPLP Kadaň a obsah vzdálené podpory.

Prevence sociálně patologických jevů
22. 5. 2014

Stav plnění SPLP Kadaň, obsah vzdálené podpory, hodnocení APK.

Domovní schůze Prunéřov
14. 5. 2014

Vyhodnocení plnění potřeb nájemníků, definice dalších, dohoda řešení, brigády,
rekonstrukce č. p. 169.

Projektové poradenství
MV ČR, programy prevence kriminality
1) Pouliční liga 2014 - Celoroční soutěž v malé kopané a odbíjené turnajovým způsobem
s participativní organizací samotných dětí a mládeže. V realizaci.
2) Příměstské a víkendové tábory 2014 - Tábory OSPOD. Podpořeno.
3) Asistenti prevence kriminality 2014 - 3 APK při MěP pro Prunéřov. V realizaci.
OPLZZ - Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených osob II. Žadatel: Radka o. s. Motivace, bilanční
diagnostika, pracovní poradenství, RK, praxe, podporované zaměstnávání, pracovní asistence.
V hodnocení.
MMR - Rekonstrukce č. p. 169 v Prunéřově na vstupní (tréninkové) bydlení. Vytvoření tréninkového
stupně prostupného bydlení – 10 bytů I. kategorie. V realizaci.
Strategické plánování
Většina cílů Strategického plánu lokálního partnerství Kadaň pro roky 2012-14 byla již v polovině
roku, půl roku před koncem realizačního období, splněna (podrobně viz příloha SPLP Kadaň - plnění
květen 2014). Ve druhém pololetí roku připravovaly pracovní skupiny strategický plán na další

období. Další strategické plánování je jedním z dohodnutých bodů vzdálené podpory ASZ městu po
ukončení standardní spolupráce k červnu 2014. Nový strategický plán schvalovaly orgány města
v lednu 2015.
Výzkumy v lokalitě
Realizován výzkum migrace z Prunéřova a migrace do Tušimic.
Akce na zapojení veřejnosti
1) V květnu proběhla další z pravidelných domovních schůzí v Prunéřově.
2) Pokračuje pouliční liga v malé kopané, letos celoroční a obohacená o odbíjenou pro dívky. Ligy se
účastní veřejnost vyloučená i nevyloučená.
Exit strategie
Rada města schválila Memorandum o vzdálené podpoře; obsahem vzdálené podpory v Kadani jsou
tyto cíle:
i.

Udržení kontinuity Lokálního partnerství Kadaň a jeho ukotvení jako stabilní a funkční
platformy Města Kadaň

ii.

přípravy strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2014-17.

iii.

zajištění kontinuity poskytování sociálních a prorodinných služeb a vzdělanostních
a zaměstnanostních programů ve městě Kadaň pro osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené

iv.

dokončení a spuštění systému prostupného bydlení v Kadani a podpory komunitní práce
v Prunéřově

Tyto cíle byly rozpracovány v plánu vzdálené podpory v konkrétní kroky s konkrétními termíny. Plán
je přílohou Memoranda.
Vedení LP a PS je zajištěno ze zdrojů města a IP obce (OPLZZ 3.2).

Kolín
Působení Agentury ve městě: červenec 2011 - červen 2014
V první polovině roku 2014 probíhala setkání ve třech pracovních skupinách (bydlení, zaměstnávání,
sociálně patologické jevy a sociální služby). Setkání Lokálního partnerství (LP) Kolín se uskutečnilo
jedenkrát, a to 26. června. Proběhlo závěrečné zhodnocení aktivit v oblasti sociální integrace za dobu
působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a veškerá agenda bude nadále řešena v rámci
komunitního plánování sociálních služeb.

Členové pracovní skupiny bydlení se věnovali bytové situaci v lokalitě Zengrova, a to i v souvislosti
s vytvořením režimu sociálního bydlení. Dalším tématem byly soukromé ubytovny s důrazem na
sociálně patologické jevy a bytové podmínky. V květnu byla schválena vedením města Směrnice
č. 13/2014, kterou se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v majetku Města Kolína
– viz http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_63_sm-rrnice%20%20-e.%2013-2014.pdf a Směrnice
č. 14/2014 ze dne 26. 5. 2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na
sociální byty v majetku města Kolína – viz http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_8_sm_14.pdf
V oblasti vzdělávání se setkání pracovní skupiny neuskutečnila. Důvodem byla realizace projektu
„Chci zůstat ve škole“. Projekt, který získalo o.s. Prostor, umožnil zřízení pozic školních psychologů
a speciálních pedagogů na všech sedmi běžných základních školách v Kolíně. Projekt je realizován od
května 2013 a potrvá do července 2014. ASZ pomáhala s rozjezdem aktivit projektu a k dalším
tématům jsme se nedostali. Aktivity projektu se na školách úspěšně realizují a jejich dopad na žáky,
jejich rodiče a učitele je velmi pozitivní. Lokální konzultant se účastnil setkání s řediteli základních
škol pořádaného o.s. Prostor, kde byla vyhodnocena realizace klíčových aktivit na jednotlivých
školách v polovině realizace projektu.
V sociální oblasti se aktivity zaměřily na realizaci projektu na financování sociálních služeb „Rozvoj
služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně“, který město Kolín
získalo. Projekt je určen pro sociálně znevýhodněné osoby, kterým budou nabízeny tyto sociální
služby a návazné činnosti (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství,
terénní programy pro uživatele návykových látek a fakultativní činnost - program získávání
základních sociálních a profesních dovedností). Realizace byla zahájena 1. července 2013. V první
polovině roku 2014 probíhalo hodnocení nabídek na dodavatele jednotlivých sociálních služeb a ASZ
nabízelo odborné konzultace členům hodnotící komise. Tento projekt je klíčový pro poskytování a
rozvoj sociálních služeb v Kolíně. Dalším úspěšným projektem, který město Kolín získalo, je projekt na
Komunitní plánování sociálních služeb.
V oblasti zaměstnávání jsme se věnovali systému prostupného zaměstnávání a závěrečnému shrnutí
dosavadních aktivit v oblasti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. Město Kolín bylo v první
polovině roku 2014 zapojeno do projektu odpovědného zadávání veřejných zakázek „Sociálně
odpovědné veřejné zadávání“ – projekt Nové ekonomiky, o.p.s. a na podnět Agentury pro sociální
začleňování byla uplatněna podmínka zaměstnání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob ve
veřejné zakázce města na rekonstrukci sklepních prostor v lokalitě Zengrova.
V oblasti prevence kriminality se ASZ věnovala především podání projektu do Programu prevence
kriminality MV ČR. Město Kolín uspělo s žádostí v I. kole výzvy.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
26. 6. 2014

Představení závěrečné zprávy „Hodnocení aktivit v oblasti sociální integrace za dobu
působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně (srpen 2011 – červen 2014)
včetně doporučení pro další období“, Projednání návrhu „Plánu vzdálené podpory
města Kolín“

Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
8. 1. 2014

Představení aktuální situace v lokalitě Zengrova včetně pracovní verze návrhu
sociálního bydlení, situace na soukromých ubytovnách po zavedení normativní
instrukce na doplatek na bydlení

13. 2. 2014

Prohlídka holobytů - na adrese Tovární 175 a diskuse o možnostech jejich využití,
představení návrhu sociálního bydlení v lokalitě Zengrova - diskuse nad předloženým
návrhem

25. 4. 2014

Revize Strategického plánu Lokálního partnerství Kolín pro oblast bydlení: definování
hlavních problémů v oblasti bydlení – diskuse skupiny; co se v oblasti bydlení
v Kolíně povedlo? A jak na to navázat?; co se v oblasti bydlení v Kolíně nepovedlo?
A proč? Je to stále prioritou? Co můžeme udělat pro úspěšnou realizaci?; Problémové
lokality (lokality Zengrovka, soukromé ubytovny a kde jinde)? Rozsah problému?

Zaměstnávání
13. 2. 2014

Systém prostupného zaměstnávání: Zaměstnanostní aktivita projektu OP LZZ; Dobré
praxe: prostupné zaměstnávání v Krupce; první kroky při budování systému
prostupného zaměstnávání v Kadani a v Ralsku

24. 4. 2014

Revize Strategického plánu Lokálního partnerství Kolín pro oblast zaměstnávání:
definování hlavních problémů v oblasti zaměstnávání; co se v oblasti zaměstnávání
v Kolíně povedlo? A jak na to navázat?; co se v oblasti zaměstnávání v Kolíně
nepovedlo? A proč? Je to stále prioritou? Co můžeme udělat pro úspěšnou realizaci?

Sociálně patologické jevy a sociální služby
6. 3. 2014

Zhodnocení činnosti v pracovní skupině od začátku působení Agentury pro sociální
začleňování v Kolíně, představení nově vzniklé pracovní skupiny prevence kriminality,
představení aktivit v rámci komunitního plánování sociálních služeb, doporučení
Agentury pro sociální začleňování pro město Kolín v oblasti sociálně patologických
jevů a sociálních služeb, představení metodiky a dobrých praxí při práci s rodinou v
sociálně vyloučených lokalitách a při vytváření sítě dluhového poradenství

Projektové poradenství
V první polovině roku 2014 probíhalo připomínkování podání projektové žádosti do I. kola Programu
prevence kriminality MV ČR a dále pak pomoc při hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodavatele
sociálních služeb v rámci projektu „Sociální služby v Kolíně“ – město Kolín podalo projekt do výzvy
č. 55 pro obce pro předkládání IP v rámci 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských
lokalit. Odborná pracovnice ASZ nabízela odborné konzultace členům hodnotící komise při hodnocení
podaných nabídek k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem „Výběr

dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Rozvoj služeb a podpora sociální
integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně“.
Strategické plánování
Strategické plánování se odvíjelo od aktuální fáze odchodu ASZ z města Kolína. Strategický plán
Lokálního partnerství Kolín na období 2012 - 2014, který byl schválen členy lokálního partnerství dne
4. 4. 2012, byl v jednotlivých pracovních skupinách zhodnocen a z části i revidován. K původnímu
plánu provést úplnou revizi strategického plánu a vytvořit nový strategický plán na další období
lokální partneři po dohodě s vedením města ustoupili. Lokální konzultant ASZ shromáždil výstupy
z jednání pracovních skupiny Lokálního partnerství Kolín, které formuloval závěrečné zprávě. Tento
dokument má za cíl zhodnotit aktivity v oblasti sociální integrace od srpna 2011 do června 2014, kdy
ve městě působila Agentura pro sociální začleňování a současně předložit doporučení, jak tuto
problematiku řešit v dalších letech. Navrhovaná doporučení pro další období by měla navázat na
dosavadní integrační politiku města a dalších aktérů a dále nalézat optimální řešení a co nejvhodnější
prostředky a postupy směřující k postupnému odstraňování sociálního vyloučení ve městě Kolín.
Exit strategie
Po ukončení intenzivní podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování (30. června 2014) bude
oblast sociálního začleňování dále rozvíjena v rámci činnosti dvou pracovních skupin Komunitního
plánování sociálních služeb města Kolín. Dosavadní aktivity řešené v rámci pracovních skupin
Lokálního partnerství Kolín (pracovní skupiny bydlení; zaměstnávání; vzdělávání a volný čas; sociálně
patologické jevy a sociální služby) jsou nyní řešeny následovně: na záležitosti, které byly probírány
v pracovní skupině sociálně patologické jevy a sociální služby, bude dále navázáno v pracovní skupině
prevence kriminality (vznikla z iniciativy starosty města) a v rámci komunitního plánování sociálních
služeb (cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením). Téma zaměstnávání sociální slabých
osob by mělo být také řešeno v rámci pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením. Oblast
vzdělávání a volný čas bude spadat pod druhou pracovní skupinu v rámci komunitního plánování
sociálních služeb, a to pracovní skupinu rodina, děti a mládež. Oblast bydlení sociálně slabých
obyvatel by měla být i nadále řešena v rámci samostatné pracovní skupiny bydlení, která by měla
pokračovat v podobném duchu a složení jako za působení Agentury pro sociální začleňování.
Vůdčí roli po ukončení intenzivní podpory Agentury pro sociální začleňování je přenesena na odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, který v rámci komunitního plánování sociálních služeb bude dále řešit
problematiku sociálního začleňování ve městě Kolín. Agentura pro sociální začleňování bude dále
městu Kolín nabízet tzv. vzdálenou podporu. Cílem vzdálené podpory je pomoci lokalitám, ve kterých
Agentura ukončí svou činnost, zajistit kontinuitu integrační politiky, dokončit započatá opatření
a včlenit potřebné procesy do struktur města. Součástí je i sledování progresu a přenos dobrých
praxí. Vzdálená podpora je poskytována za předpokladu, že existují koordinační platformy (pracovní
skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb) a je zřízena pozice koordinátora
inkluzivních politik. Důraz je kladen na telefonický kontakt, emailovou komunikaci, ale bude nabízena
i přímá intervence v lokalitě (odhad místní intervence 1x za 3 měsíce, další podpora max. 30 hodin
čtvrtletně). Městu Kolín budou dále nabízeny odborné a metodické semináře. Zástupce města jako
tzv. koordinátor inkluzivních politik se bude účastnit pravidelných setkání s dalšími koordinátory

z jiných měst, kde Agentura působila za účelem sdílení zkušeností. Vzdálená podpora bude probíhat
do 31. srpna 2015 a bude stvrzena podepsáním Memoranda o vzdálené podpoře mezi Agenturou pro
sociální začleňování a městem Kolín, jehož přílohou je Plán vzdálené podpory.

Kralupy nad Vltavou
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Agentura začala působit ve městě Kralupy nad Vltavou od 1. července 2014. Lokální partnerství
Kralupy n. Vlt. bylo ustaveno 25. září 2014. Hlavním tematickým blokem prvního setkání Lokálního
partnerství byla identifikace hlavních problémů a potřeb v oblasti sociálního vyloučení ve městě
Kralupy n. Vlt. Na základě výstupů z úvodního mapování a prvního setkání Lokálního partnerství
Agentura zpracovala doporučení pro město Kralupy nad Vltavou, které vychází z jeho potřeb,
možností a zdrojů. Došlo k rozdělení členů do pracovních skupin dle oblastí zaměření (bydlení;
zaměstnání; vzdělávání; rodina a sociální služby). Byla zahájena intenzivní činnost v pracovních
skupinách, současně byl podán projekt do výzvy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na zřízení
pozice romského terénního pracovníka při Městském úřadě Kralupy n. Vlt. (0,5 úvazek). Dále byla
zřízena pozice manažera prevence kriminality a započata činnost na vzniku strategického plánu
prevence kriminality, který je podmínkou pro podání projektů do výzev Programu prevence
kriminality MV ČR.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
25. 9. 2014

Ustanovující jednání. Představení lokálního partnerství a Agentury pro sociální
začleňování, financování sociálních služeb, prezentace výchozího stavu v oblasti
sociálního začleňování, jednací řád, ustanovení PS + termíny prvních setkání.

Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
21. 10. 2014

Představení pravidel jednání v PS, projednávání aktuální situace v oblasti bydlení:
kauce (u soukromých vlastníků bytů, v městských bytech), placení nájemného,
příjmové doklady, nadace poskytující finance na kauci a první nájemné, dvě nájemní
smlouvy na jeden byt, senioři a jejich náklady na bydlení, udělování a odhlašování
trvalého pobytu

13. 11. 2014

Se soukromým vlastníkem bytů řešen trvalý pobyt, příjmové doklady za placení
nájmů, úhradu nájemného, kauce na byty, směnky, štěnice, správce bytů, dále pak
řešena situaci v Žižkově ul., městské byty – ze sociálních důvodů přiděleno 26 bytů za
posledních 5 let a novelizace zákona o pomoci v HN

11. 12. 2014

Hovořeno o nadaci Terezy Maxové, o tom, jaké rodiny dát do nájemních bytů
soukromníků na zkoušku, aby se osvědčilo, zda fungují, o příjmových dokladech od
soukromých vlastníků bytů, o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi,
o připravovaném zákonu o sociálním bydlení, o trvalých pobytech, o možnosti
prostupného bydlení ve Farní charitě a o bytech v Žižkově ul.

Zaměstnávání
30. 10. 2014

Představení pravidel jednání v PS, projednávání aktuální situace v oblasti
zaměstnávání: pobírání dávek versus práce, sociální podnik ve Farní charitě, systém
prostupného zaměstnávání, psycholog pro dlouhodobě nezaměstnané
a rekvalifikační kurzy

4. 12. 2014

Navázáno na minulou PS, hovořeno o společensky účelných pracovních místech
a veřejně prospěšných pracích, dále o projektech ESF, o dobré praxi prostupného
zaměstnávání v Krupce a o sociálním podnikání

Vzdělávání
6. 11. 2014

Představení pravidel jednání v PS, projednávání aktuální situace v oblasti vzdělávání:
sdílení informací mezi ZŠ, pomoc s podáváním projektů od ASZ, užívání webu pro
školy, klima ve třídě, šikana, skryté záškoláctví, inkluzivní opatření na ZŠ – zavádění
odborných pozic na školách, možnost jejich zavádění a financování, aktivity ve Farní
charitě, setkávání rodičů se školou, přípravné třídy, nadace a družiny

4. 12. 2014

Navázáno na minulou PS, řešeno doučování dětí, představení Školního poradenského
pracoviště na ZŠ Generála Klapálka, hovořeno o členech Školního poradenského
pracoviště a odborných pozicích na ZŠ včetně financování těchto pozic a o zřízení
přípravné třídy

Rodina a sociální služby
6. 11. 2014

Představení pravidel jednání v PS, projednávání aktuální situace v oblasti rodiny
a sociální služby: služby pro bezdomovce - potravinová banka, charitní šatník, sprcha,
dále případové a rodinné konference, sociální poradenství, metodika a manuál
dobrých praxí – brožura od ASZ, terénní sociální práce, poradenské služby na Farní
charitě – právní, finanční a job poradna a absence psychologa

11. 12. 2014

Navázáno na minulou PS, hovořeno o prostorách na potravinovou banku a šatník,
o aktivitách s dětmi, zda se někde mají možnost matky s dětmi scházet, o programech
podporující rodiny, o táborech pro děti a rodiny Farní charity a o potřebách rodin
s dětmi

Projektové poradenství
Agentura připomínkovala pracovní verzi projektové žádosti do výzvy Rady vlády pro záležitosti
romské menšiny na zřízení pozice romského terénního pracovníka na Městském úřadě Kralupy n. Vlt.

Strategické plánování
Tím, že Agentura začala působit v Kralupech n. Vltavou v červenci 2014, vznik strategie sociálního
začleňování je v plánu do roka od zahájení své činnost tj. do června 2015. První půl rok spolupráce
probíhala fáze mapování (v lednu 2015 bude finalizována situační analýza), probíhala setkání v
pracovních skupinách, které následně definovaly své priority, cíle a konkrétní opatření v oblasti
sociální začleňování na období min. tří let.

Kraslice
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 – červen 2016
V první polovině roku došlo k dopracování a schválení Strategického plánu LP Kraslice pro roky 2014 –
2016. Zasedání LP Kraslice byla zaměřena na koordinovaný přístup k sociálnímu začleňování v novém
programovacím období. Ve druhé polovině roku pak partneři pracovali na plnění a revizi schváleného
strategického plánu.
Podstatnou událostí byly komunální volby a následná změna vedení města a úplná personální
obměna v radě města.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
3. 4. 2014

Přehled o dosavadních činnostech LP a stav SP

24. 4. 2014

Přehled o dosavadních činnostech LP a stav SP, předání LP nové konzultantce

25. 9. 2014

Koordinovaný přístup k sociálnímu začleňování v novém programovacím období základní informace

16. 10. 2014

Koordinovaný přístup k sociálnímu začleňování - doplnění informací, diskuse
o možnostech v lokalitě, harmonogram postupu, individuální poradenství

Termíny setkání pracovních skupin
Jednání všech PS
23. 1. 2014

Vytváření SP LP

20. 3. 2014

Vytváření SP LP

Bydlení a zaměstnávání
27. 3. 2014

Workshop k vytváření SP LP

17. 7. 2014

Plnění schváleného strategického plánu LP Kraslice, body k revizi

Vzdělávání, sociální služby
19. 6. 2014

Revize plnění cílů PS v SP LP

Vzdělávání a volný čas
21. 8. 2014

Akce LP - herní prvek, informace. Plnění schváleného strategického plánu LP Kraslice,
body k revizi

Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů
17. 7. 2014

Plnění schváleného strategického plánu LP Kraslice, body k revizi

Projektové poradenství
Výzva D1 Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany - Schválení projektové žádosti.
Realizace projektu od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2015. Obsah – posílení kapacity orgánu sociálně právní
ochrany Kraslice (1 sociální pracovník), vytvoření standardů orgánu a vzdělávání pracovníků.
Byly podávány informace o podobě projektového poradenství v novém programovacím období EU,
v souvislosti s koordinovaným přístupem k sociálnímu začleňování.
Strategické plánování
Strategický plán sociálního začleňování schválilo zastupitelstvo města dne 15. 5. 2014. Následně
postoupilo lokální partnerství do implementační fáze.
Byl představen zcela nový postup pro plánování sociálního začleňování v novém programovacím
období a úpravu SP LP Kraslice do podoby KPSVL, dále byly vedeny individuální diskuse s partnery LP
Kraslice o projektových záměrech, jež by chtěli realizovat v rámci KPSVL.
V následujícím období se zaměří na vypracování projektových záměrů v lokalitě a související revizi
strategického plánu lokality.
Akce na zapojení veřejnosti
Lokální asistence připravila akci "doplnění herního prvku na hřišti sídliště Svatavská cesta" z rozpočtu
na jednorázové akce lokální asistence. Byla plánována také prezentační akce LP Kraslice, ta však
z důvodu průtahů při instalaci herního prvku byla odložena na jaro 2015.

Krnov
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 – červen 2016
V první polovině roku byl dokončen plánovací proces v rámci pracovních skupin a následně byl
dopracován strategický plán, který byl schválen zastupitelstvem města.

V první polovině roku se podařilo úspěšně podat a zahájit realizaci projektu do OP VK, který se věnuje
udržení a rozšíření proinkluzivních opatření na školách. Dále začalo fungovat prostupné bydlení, byly
otevřeny dvě občanské poradny, které byly napojeny na další partnery. Také se uskutečnilo setkání
s maminkami před zápisem do mateřských škol a v neposlední řadě zastupitelstvo města zakázalo
hazard na území Krnova. Podařilo se též navázat spolupráci předškolního klubu v SVL s rodiči
a mateřskými školami. Je zpracovávána metodika k tréninkovému bydlení.
Dále se byla sestavena pracovní skupina k budoucnosti SVL Vrchlického/Mánesova/Alšova, v rámci
které byl zadán dodatečný výzkum v SVL mapující situaci a potřeby místních obyvatel s ohledem na
jejich bytovou situaci a plánovanou revitalizaci lokality. V lokalitě byly zahájeny komunitní aktivity –
setkávání obyvatel, svépomocné akce na zvelebení okolí domů, zjišťování potřeb dětí pro jejich
trávení volného času, plánování sousedských akcí. Pracovní skupina připravuje zavedení komunitní
práce.
Nepodařilo se podat žádost na zavedení asistentů prevence kriminality, nebyl zatím dojednán
koncept prostupného zaměstnávání u Úřadu práce a prozatím se nenašlo financování pro terénního
pracovníka v oblasti předškolního vzdělávání.
V roce 2014 postoupilo město Krnov do užšího výběru na ocenění Roma Spirit 2014 za oblast
vzdělávání a bydlení.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
13. 1. 2014

Shrnuty dosavadní činnosti LP. Představen vývoj plánování na PS – popsány
problémové oblasti pro každou skupinu a navrhovaná či již postupně realizovaná
opatření. Představen harmonogram pro další období (dokončení plánovacího
procesu, strategický plán a jeho schvalování, průběžná implementace).

1. 8. 2014

Schválení strategické plánu sociálního začleňování, přehled činností LP za uplynulé
období.

Termíny setkání pracovních skupin
Zaměstnanost
20. 1. 2014

Proběhla diskuze k definici cílových skupin pro zaměstnanostní opatření
a možnostem nastavení systému prostupného zaměstnávání.

15. 7. 2014

Schválení cílů a opatření v oblasti zaměstnanosti pro účely Strategického plánu,
představení projektu „Příležitost dělá(t) zaměstnance“.

Prevence kriminality
20. 1. 2014

Diskuze probíhala výhradně k připravovaným dotačním žádostem do programu
prevence kriminality MV.

25. 3. 2014

Probírána problematika bezdomovectví.

15. 7. 2014

Schválení cílů a opatření v oblasti prevence kriminality pro účely Strategického plánu.

Vzdělávání
27. 1. 2014

PS se věnovala předškolnímu vzdělávání. Setkání se účastnili ředitelky a ředitelé MŠ,
NNO a školský odbor. Představena ASZ, situační analýza a vývoj na PS k základnímu
vzdělávaní. Rekapitulace počtu romských dětí, které navštěvují MŠ, předškolní klub
v SVL, přípravnou třídu, a dětí, které nechodí nikam. Naplánována setkání s
maminkami před letošním zápisem do MŠ.

17. 3. 2014

PS se sešla k oblasti středního školství – přítomni ředitelé SŠ z Krnova a Albrechtic.
Diskutovány důvody malé účastni romským žáků na dalším vzdělávání, jejich podpora
a skladba v Krnově.

17. 10. 2014

Příprava spolupráce mezi předškolním klubem v SVL a všemi krnovskými mateřskými
školami na společných aktivitách.

Bydlení
27. 1. 2014

Dohodnuta pravidla v rámci tzv. systému dispozičních bytů (prostupné bydlení).

29. 4. 2014

Systém prostupného bydlení zhodnocen, navrženy úpravy a propagace. Dalšími
tématy prevence ztráty bydlení, udržování bytového fondu a komunikace
s nájemníky.

17. 6. 2014

Bylo zhodnoceno fungování prostupného bydlení a byly
a prodiskutovány cíle a opatření v oblasti bydlení pro strategický plán.

9. 10. 2014

Problematika migrace mezi Osoblahou a Krnovem – popsána aktuální situace,
představeny návrhy řešení v rámci Osoblahy a monitoringu migrace. Zhodnocení
průběhu fungování tréninkového bydlení.

11. 12. 2014

Diskutováno využití městských bytů krizové pomoci. Představení a úprava metodiky
k tréninkovému bydlení.

představeny

PS k lokalitě Vrchlického/Mánesova/Alšova
24. 9. 2014

Cílem nově utvořené PS je zmapovat aktuální situaci v lokalitě a vypracovat návrh na
její revitalizaci s ohledem na možnosti města a potřeby obyvatel. Návrh bude poté
představen vedení města.

6. 11. 2014

Diskutováno zadání dodatečného výzkumu v lokalitě a promýšlen vstup výzkumníků
do lokality.

Projektové poradenství

1) OP VK –„Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě“ - začátkem roku byla podána žádost do
programu OPVK na podporu inkluzivních opatření ve městě ve spolupráci se všemi krnovskými ZŠ
a některými NNO. Žádost byla schválena. Projekt je realizován ve školním roce 2014/2015. LK členkou
přípravného týmu, podpora při získání publicity a realizaci vzdělávacích seminářů pro pedagogické
pracovníky. Jednání o návazném financování.
2) MV ČR, programy prevence kriminality – LK svolal schůzku k dotačnímu programu s městem
a NNO, program byl představen a byly ukázány dobré praxe z jiných měst. Dvě NNO projevily zájem
o účast na programu. S těmito organizacemi LK poté projektové žádosti konzultoval a pomáhal při
úpravě rozpočtů. LK se spolu s manažerem prevence účastnil předjednání žádosti na krajském úřadě
a společně představili žádost vedení města. Jednalo se o kurzy finanční gramotnosti, projekt
prevence pro seniory a probační program. Ani jeden z projektů nebyl MV schválen. Opětovné podání
žádostí do 2. kola bylo městem zamítnuto s ohledem na probíhající reorganizaci na odboru školství,
pod který spadá manažer prevence kriminality.
Strategické plánování
V první polovině roku byl dokončen plánovací proces. Byly navrženy cíle a opatření pro oblasti
bydlení, prevenci kriminality, zaměstnanost a vzdělávání, které následně prodiskutovali členové
pracovních skupin. Strategický plán sociálního začleňování byl pak přijat Zastupitelstvem města
10. 9. 2014. Plán bude revidován s ohledem na metodiku SP SZ a případnou úpravu/doplnění cílů
a opatření v rámci KP SVL na jaře 2015. SP bude formálně i obsahově více sladěn s komunitním
plánem sociálních služeb pro Krnov.
V rámci implementace SP bude kladen důraz na zavádění dalších aktivit komunitního rázu v SVL,
zejména ustavení domovních výborů, realizaci svépomocných aktivit a přípravu na zavádění
komunitní práce. Bude vyhodnocen dodatečný výzkum v SVL a připraven návrh variantních řešení
budoucnosti SVL Vrchlického/Mánesovy/Alšovy. Důraz bude kladen také na oblast zaměstnanosti –
aktivizace města v této oblasti (zejména skrze využívání VPP, a zadávaní veřejných zakázek),
zprostředkování dobré praxe v prostupném zaměstnávání místnímu Úřadu práce.
Ještě před dopracováním plánu byl spuštěn systém prostupného bydlení se třemi NNO, který je
průběžně vyhodnocován. Další oblastí je realizace projetu OP VK. V oblasti vzdělávání je také dáván
důraz na větší participaci rodičů v rámci předškolního klubu v lokalitě.
Akce na zapojení veřejnosti a další jednorázové akce
-

Uskutečnily se setkání s maminkami před zápisem do mateřských škol a exkurze pro
relevantní partnery po předškolních klubech v Ostravě.

-

Komunitní setkání k otázkám bydlení a dodatečný výzkum v SVL mapující situaci a potřeby
místních obyvatel s ohledem na jejich bytovou situaci a plánovanou revitalizaci SVL.

-

Proběhlo promítání filmu Cesta ven v doučovacím klubu v SVL.

-

Dotazníkové šetření SVL k možnostem trávení volného času.

-

Setkání organizací, které působí v terénu.

-

Prezentace ASZ na Dni sociálních služeb.

-

Připravuje se exkurze do Bruntálu ke komunitní práci.

Krupka
Působení Agentury ve městě: červenec 2011 - červen 2014
Významnou událostí posledního půl roku spolupráce byla návštěva Ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dientsbiera, do jehož gesce spadá i sekce lidských práv. Setkal se
zde se starostou města a dalšími členy LP (konkrétně s ředitelem MP a vedoucí Poradny pro
občanství, občanská a lidská práva). Seznámil se s příklady dobrých praxí a spoluprací obce s ASZ
přímo v obci.
Na konci května 2014 se konala projekce filmu Cesta ven, kterou zorganizovala ASZ ve spolupráci
s panem Mikerem (o. s. Konexe). Open air akce se zúčastnili filmaři a hlavní hrdinové filmu, projekce
se účastnili zejména obyvatelé SVL a přítomen byl také místostarosta města.
V obci nebyl zaznamenán posilující vliv DSSS, ale spíše jeho oslabení.
V červnu byl přijat ke spolupráci lokálního partnerství nový člen, a to organizace Romano jasnica. Ve
stejném měsíci zastupitelstvo města schválilo strategický dokument s názvem ,,Aktualizace cílů
Strategického plánu sociálního začleňování v Krupce pro období 2013 – 2015“. Tento dokument je
výstupem činnosti partnerů Lokálního partnerství Krupka a pro další období definuje způsob realizace
jednotlivých opatření, směřující k eliminaci sociálního vyloučení na území města Krupka. Dokument
navazuje na ,,Strategický plán sociálního začleňování v Krupce pro období 2013 - 2014“. Aktualizace
popisuje stav naplnění cílů v jednotlivých oblastech a zároveň předkládá zaktualizované cíle
vycházející ze stavu jejich plnění.
ZŠ a SŠ K. Čapka otevřela pro školní rok 2013/2014 SOU se dvěma obory typu E, jedná se
o prodavačské a kuchařské práce. PS vzdělávání provedla hodnocení studia, možnosti motivování
žáků ze strany školy, rezervy, potřeby ZŠ v dané oblasti (větší spolupráce s NNO).
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
13. 2. 2014

Systém prostupného zaměstnávání. Aktualizace cílů strategického plánu. Exit
strategie

12. 6. 2014

Přijetí nových členů do LP (sdružení Romano jasnica). Představení
aktualizované
verze strategického dokumentu s názvem ,,Aktualizace cílů Strategického plánu
sociálního začleňování v Krupce pro období 2013 – 2015“, diskuze, schválení
materiálu. Možnosti další spolupráce ASZ a města Krupka formou vzdálené podpory,

představení možností, diskuze. Výstup: schválení aktualizace strategického
dokumentu.
Termíny setkání pracovních skupin
Sociální služby, vzdělávání, volný čas
21. 1. 2014

Zhodnocení plnění cílů v daných oblastech, aktualizace cílů.

20. 3. 2014

Prezentace subjektů NNO se zaměřením na spolupráci s OSPOD. Výstup: zpracování
,,Mapy pomoci“ – leták určený obyvatelům města Krupka (s čím je možné pomoci,
kde pomoc hledat, podmínky využití, apod.)

27. 3. 2014

Prezentace učebních oborů SŠ K. Čapka (představení obtíží, problémů, úspěchů,
limitů ze strany školy). Přípravné třídy versus MŠ (diskuze)

18. 4. 2014

Spolupráce NNO a ÚP (hodnocení nastaveného systému v dané věci)

26. 6. 2014

Využívání služeb veřejného sektoru obyvateli SVL či dalšími obyvateli sociálně
vyloučenými se zaměřením na volnočasové aktivity dětí

Bydlení
7. 2. 2014

Popis situace v SVL z pohledu majoritního vlastníka bytů (OSMD Teplice). Dluhová
problematika ve vztahu k bydlení. Systém prostupného bydlení

Prevence
21. 1. 2014

Zhodnocení plnění cílů v daných oblastech, aktualizace cílů.

12. 3. 2014

Zprovoznění oddechové zóny v ulici K. Čapka v SVL. Otevření školního hřiště při
Masarykově ZŠ (ve vztahu k podpořenému projektu MV ČR).

Zaměstnanost
23. 4. 2014

Systém prostupného zaměstnávání. PR aktivity (příprava videoreportáže k systému,
foto pro aktualizaci letáku ASZ). Aktivizační pracovní příležitosti. Představení projektů
ÚP.

Projektové poradenství
V hodnoceném období se projektové poradenství ze strany ASZ zaměřovalo na projekty prevence
kriminality, dotační titul MV ČR. Město Krupka podalo projekty do dvou kol příslušné výzvy (jednalo
se celkem o 4 projektové záměry: APK, vybavení hřiště, pořízení fotopastí, zprovoznění webového
portálu). Realizace projektů APK, hřiště.
Strategické plánování
Aktualizovanou strategii pro sociální začleňování s názvem ,,Aktualizace cílů Strategického plánu
sociálního začleňování v Krupce pro období 2013 – 2015“ schválilo zastupitelstvo města 23. 6. 2014.

V roce 2014 probíhala implementace strategie. Docházelo k hodnocení naplnění jednotlivých cílů
strategického plánu a aktualizaci strategického dokumentu. Vzhledem ke skutečnosti, že k 30. 6. 2014
byla ukončena tříletá spolupráce s ASZ se lokální konzultantka zaměřovala na posílení rolí
jednotlivých koordinátorů inkluze. V případě města Krupka se jedná o dvě osoby (ředitel MP Krupka,
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí), aktivním zůstal pan Ing. Dubský místostarosta
města Krupka (v podzimních komunálních volbách nekandidoval).
Akce na zapojení veřejnosti
V rámci projektu MV ČR, prevence kriminality proběhly aktivity vedoucí k zahájení provozu
oddechové zóny v SVL, návrat laviček do lokality, rozšíření možností k trávení volného času zejména
pro obyvatele sídliště. Součástí realizace projektu bylo vyklizení a vyčištění prostoru. K tomuto došlo
na základě aktivity a zapojení obyvatel sídliště, pod vedením člena LP pana Josefa Mikera, člen o. s.
Konexe. Akce probíhala koncem března, účastnilo se jí cca 40 lidí.
Reportáž na http://www.barrandov.tv/video/21069-nase-zpravy-22-3-2014.
Další akcí bylo promítání filmu Cesta ven (viz výše).
Exit strategie
Rada města Krupka jmenovala koordinátory inkluze, kteří se budou agendě a nastaveným procesům
i nadále věnovat. Lokální partnerství požadovalo prodloužení intenzivní spolupráce s ASZ, nabídnuta
možnost vzdálené podpory nebo opětovné přihlášení ke spolupráci.

Mělník
Působení Agentury ve městě: červenec 2011 - červen 2014
Ve městě se podařilo zavést malý systém sociálního bydlení v bývalých startovacích bytech. Město za
podpory ASZ vyčlenilo sedm bytů, které budou sloužit převážně pro návazné bydlení klientů
Azylového bydlení. Na přípravě celého konceptu bydlení se ASZ významně podílela. Není jasné,
nakolik se tato služba bude týkat přímo sociálně vyloučených lokalit.
Město Mělník se rozhodlo k dalšímu pokusu o komunitní práci v SVL Spomyšl a zahájilo její realizaci.
Nástrojem pro tyto aktivity bude založení NNO přímo s lidmi v lokalitě. NNO pak bude získávat
prostředky na komunitní práci a další aktivity. Proběhla jednání s obyvateli SVL a část obyvatel se do
aktivity zapojí.
Probíhala příprava rozvoje poradenství v regionu. Na základě podnětu z OSV Mělník společně
připravovali rozšíření protidluhového poradenství. TP města se čím dál častěji setkávají s kauzami,
které vyžadují spolupráci s právníkem, který v podstatě v Mělníku chybí. ASZ proto oslovila o.s.
Naděje, která poskytuje tuto službu ve Štětí a dojednávala rozšíření do Mělníka.
ASZ na základě podnětu OSV Mělník pomohla zajistit seminář pro terénní pracovníky města
zaměřený na metodiku terénní práce.

Pokračovala spolupráce s MAS Vyhlídky. ASZ pro MAS facilitovalo jednání se starosty obcí na téma
potřeb v sociální oblasti. Postupně se vyjasňovala další spolupráce.
Lokální partnerství
Jednání LP Mělnicko v monitorovacím období neproběhlo. Na Mělnicku je nedostatek partnerů a pro
realizaci inkluze je klíčový odbor sociálních věcí Mělník. Proto nejsou jednání LP nutná a probíhají
pouze dílčí jednání s OSV a jeho týmem. Stejná je situace i u pracovních skupin. Proběhlo několik
jednání s týmem terénní práce OSV Mělník.
Exit strategie
S vedením odboru sociálních věcí byla dohodnuta témata vzdálené spolupráce:
-

Komunitní práce ve Spomyšli

-

Rozšíření poradenství na Mělníku

-

Spolupráce s MAS Vyhlídky

Bylo zpracováno Memorandum o vzdálené podpoře a vytvořen její harmonogram.
Roli Lokálního partnerství Mělnicko bude i nadále zastávat OSV, který má jako jediný zvládnout
potenciál oblasti sociálního začleňování.

Mikulovicko
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 – červen 2016
V roce 2014 se podařilo rozšířit na území Mikulovicka v malém objemu poskytování sociálních služeb
pro další cílové skupiny (dosud byla zajištěna pouze skupina uživatelů návykových látek).:
Od 15. dubna po dohodě s Olomouckým krajem zahájil v rámci realizace Individuálního projektu
Olomouckého kraje činnost terénní mobilní tým společnosti Člověk v tísni, který provádí monitoring
potřeb a přímou práci ve všech spolupracujících obcích jako přípravu na postupné zavádění
adekvátních sociálních služeb v potřebném rozsahu. Od 1. května zahájil práci terénní pracovník
obce. Od 16. května zahájila činnost dluhová poradna v Mikulovicích, kterou realizují Člověk v tísni
a Darmoděj s podporou obce Mikulovice.
Na konci května proběhl monitoring škod způsobených povodní, který provedl LK, terénní pracovník
obce, Člověk v tísni a SKP Boétheia.
V průběhu měsíců července a srpna byla hlavní pozornost věnována rozvoji sítě sociálních služeb
v regionu – práce terénního pracovníka (terénní pracovník se podílel i na přípravě a realizaci
komunitního dne pro občany obce Mikulovice 7. srpna) v návaznosti na terénní mobilní tým, který
v oblasti monitoroval potřebnost služeb a poskytoval i přímou práci. V souvislosti s tím byla ve

spolupráci s městem Jeseník odpovědným za střednědobé plánování sociálních služeb na území ORP
zahájena jednání s představiteli krajského úřadu OCK s cílem zajistit podporu poskytování základních
sociálních služeb v roce 2015.
Ve druhé polovině roku byl realizován pilotní program prostupného zaměstnávání a LK tento
program koordinoval. V září byla realizována studijní cesta členů lokálního partnerství na Slovensko –
hlavní obsah – možnost rozvoje obecních podniků, spolupráce obcí s NNO, rozvojový potenciál
protipovodňových opatření. Návazně byl v regionu uspořádán seminář k protipovodňovým
opatřením (Supíkovice, 21. 11. 2014).
Období od října (po ustavení nových politických reprezentací obcí) bylo věnováno novému konceptu
KPSVL a potenciálnímu rozšíření území pro KPSVL na celé území mikroregionu Zlatohorsko (jednání
s městem Zlaté Hory, jednání mikroregionu).
Plánování oblasti vzdělávání byla v tomto období přenesena do aktivit projektu města Jeseník (OPVK
výzva č. 46), v jehož rámci je vytvářena strategie rozvoje vzdělávací soustavy na území ORP (LK je
členem expertní skupiny projektu i pracovní skupiny pro vypracování strategie).
Jednání pracovních skupin se věnovalo přípravě na KPSVL a konkretizaci dříve navržených opatření.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
10. 2. 2014

Projednání situační analýzy. Přehled činnosti a výstupů pracovních skupin LP.
Představení terénního mobilního týmu (Člověk v tísni). Představení záměru
komunitního centra v Mikulovicích. Schválení jednacího řádu LP.

10. - 12. 9. 2014

Studijní cesta LP
Návštěva obcí východního Slovenska – obecní firmy,
společná administrativa obcí, spolupráce s NNO.

Termíny setkání pracovních skupin
Bezpečnost a sociální prevence
13. 1. 2014

Program asistentů prevence kriminality – doporučen k realizaci. Dluhové poradenství
– zásady činnosti poradny.

17. 2. 2014

Detailní prezentace práce mobilního týmu.
Projednání záměru na zřízení
komunitního centra v Mikulovicích – doporučeno obci k vyjádření podpory.

23. 6. 2014

Vyhodnocení dosavadního fungování programů – terénní mobilní tým, dluhová
poradna, terénní pracovní obce Mikulovice. Zajištění udržitelnosti aktivit. Zpráva
o monitoringu povodňových škod. Formulace nových záměrů – svépomocný program
pro seniory, podpora mateřského centra, hřiště na „workout“.

20. 11. 2014

KPSVL, síť sociálních služeb, hodnocení práce terénního pracovníka obce, výsledky
monitoringu potřeb služeb

Zaměstnanost a regionální rozvoj
27. 1. 2014

Projednání situační analýzy Mikulovicka. Identifikace relevantních doporučení ze
situační analýzy pro zapracování do strategie. Koncept prostupného zaměstnávání –
doporučen k realizaci.

19. 5. 2014

Informace o realizaci programu prostupného zaměstnávání. Stanovení priorit dříve
formulovaných cílů a opatření.

19. 11. 2014

KPSVL, hodnocení prostupného zaměstnávání.

Projektové poradenství
Byly podány 3 projektové žádosti do výzvy D6 – obec Supíkovice, Hnutí Brontosaurus Jeseník, Silezika,
z.s. – ve všech případech konzultace LK.
Podána žádost o grant Nadace VIA na dobudování komunitního centra v obci Hradec – Nová Ves (LK konzultace a moderování komunitního setkání).
Asistence při psaní projektu na terénního pracovníka obce na rok 2015 Účast při vyjednávání obsahu
žádostí o dotace na sociální služby pro společnost Člověk v tísni.
Strategické plánování
Strategické plánování se zaměřilo na úpravu navržených aktivit pro formát KPSVL. Vzdělávací aktivity
jsou plánovány v rámci strategie ORP. Při vytváření strategického plánu byla pozornost zaměřena na
strategii MAS tak, aby priority LP Mikulovicka byly obsaženy i v této strategii. Strategie byla
dokončena v posledním čtvrtletí, byly do ní zapracovány inspirace ze studijní cesty.
Jednorázové akce
-

Studijní cesta LP na Slovensko

-

Seminář k protipovodňovým opatřením

-

Podpora monitoringu sociálních služeb

-

Komunitní den 7. Srpna

Moravský Beroun
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 – červen 2016
Působení Agentury v obci bylo v roce 2014 velmi úspěšné a nepotýkalo se s vážnějšími problémy. Byla
zahájená realizace projektu na podporu selhávajících žáků, byly napsané a schválené tři projekty
v oblasti situační prevence, do své vrcholné fáze vstoupil projekt „Příležitost pro nezaměstnané ve
Šternberku a v Moravském Berouně“. Začal se realizovat Program prostupného zaměstnávání, došlo

k vytvoření kontaktu s cílovou skupinou prostřednictvím setkávání nad různými tématy, došlo ke
schválení „Koncepce prevence kriminality“ a k výraznému pokroku v přípravě strategického plánu
a také se LK zapojil do přípravy strategického plánu rozvoje města. Došlo k dokončení a prezentaci
situační analýzy. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého vznikl „Výzkum drogové scény ve městě
Moravský Beroun“.
Ve druhé polovině roku byly hlavními diskutovanými otázkami a tématy sociální bydlení a využití
„zakonzervovaných“ bytových objektů v majetku města, sociální podnikání a role města v této
oblasti, komplexnost sociální prevence napříč celým věkovým spektrem a maximální vytěžení znalostí
a možností všech působících institucí na území města a v jeho nejbližším okolí. S daným souvisí
otázka po reálnosti zvládnutí pojmenovaných cílů vzhledem k personální nevybavenosti MěÚ.
Ke konci roku došlo k postupné evaluaci preventivních programů. Zpětná vazba ze strany města
i obyvatel, vyjádřená v rámci realizovaného výzkumu pocitu bezpečí, hodnotí tyto aktivity kladně
a v některých oblastech si žádá i posílení. Na dané se snaží MěÚ reagovat rozšířením preventivních
aktivit.
Dále je realizován a daří se záměru prostupného zaměstnávání, který vstupuje do třetí etapy, kdy
jeho účastnicí vstupují na volný trh práce vybaveni pracovními dovednostmi, znalostmi a návyky.
Z hlediska dlouhodobější strategie je nakročeno k zintenzivnění spolupráce s místní ZŠ při
zdůrazňování a posilování filozofie inkluze v rámci lokálního vzdělávacího systému (vzdělávání
pedagogického týmu, projektové poradenství, individuální setkávání a poradenství, kazuistické
semináře atd.).
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
21. 1. 2014

Bilance dosavadní práce, prezentace výzkumu

15. 8. 2014

Plošné shrnutí doposud vykonaných aktivit a stavu běžících projektů

Termíny setkání pracovních skupin
Vzdělání, trávení volného času a prevence kriminality
28. 1. 2014

Příprava koncepce prevence kriminality

11. 2. 2014

Příprava projektů z oblasti situační prevence

4. 3. 2014

Příprava projektu „kamerový systém“

11. 4. 2014

Představení zadávací dokumentace k výzkumu drogové scény v Moravském Berouně

2. 9. 2014

Pojmenování zbývajících cílů pro oblasti bezpečnost, trávení volného času
a vzdělávání

9. 12. 2014

Specifikace dotačních možností v novém programovacím období pro oblasti
bezpečnost, trávení volného času a vzdělávání, udržitelnost stávajících projektů

Zaměstnanost
21. 2. 2014

Setkání organizací zapojených do prostupného zaměstnávání v Olomouci

17. 3. 2014

Rozvoj programu prostupného zaměstnávání

Strategické plánování s NNO Ecce Homo
3. 7. 2014

Dotační možnosti

Bydlení
2. 9. 2014

Příprava strategického plánu sociálního začleňování, dokončení koncepce bydlení pro
Moravský Beroun a pojmenování zbývajících cílů v oblasti bydlení a přičlenění jejich
možných dotačních možností

9. 12. 2014

Specifikace dotačních možností v novém programovacím období pro oblasti bydlení
a potřebnosti strategického plánu města pro získání konkrétních dotačních titulů

Projektové poradenství
1) Podpora rozvoje vzdělávací soustavy v ORP Šternberk, OP VK, výzva 46, žadatel město Šternberk,
v Moravském Berouně zapojená jedna ZŠ, projekt je v realizaci. LK představil výzvu, koordinoval první
fázi přípravy, vytvořil projektový záměr a sepsal část žádosti.
2) Asistent prevence kriminality v Moravském Berouně, Program prevence kriminality MV ČR,
žadatel město Moravský Beroun, projekt v realizaci. LK řídil přípravu „Koncepce prevence
kriminality“, spolu s partnery připravil žádost, podílel se na výběru asistentů. V návaznosti příprava
pokračování projektu pro rok 2015 - LK představil výzvu, koordinoval první fázi přípravy.
3) Domovník v Moravském Berouně, Program prevence kriminality MV ČR, žadatel město Moravský
Beroun, projekt v realizaci. LK řídil přípravu „Koncepce prevence kriminality“, spolu s partnery
připravil žádost, podílel se na výběru domovníka. V návaznosti příprava pokračování projektu pro rok
2015 - LK představil výzvu, koordinoval první fázi přípravy.
4) Kamerový systém, Program prevence kriminality Olomouckého kraje, žadatel město Moravský
Beroun, projekt v realizaci. LK řídil přípravu „Koncepce prevence kriminality“, spolu s partnery
připravil žádost.
5) Sportovní volnočasový klub Shooting Bears, Program prevence kriminality MV, žadatel město
Moravský Beroun; LK představil výzvu, koordinoval první fázi přípravy, vytvořil projektový záměr a
sepsal část žádosti.

6) Příležitost pro nezaměstnané ve Šternberku a Moravském Berouně, OPLZZ 3.3., projekt je ve
druhé fázi realizace a vytváří řadu pracovních míst (ve škole, při obci atd.). Spolupráce na žádosti,
průběžné hodnocení, aktivizace zapojených institucí.
7) Program prostupného zaměstnávání, APZ v Olomouckém kraji, realizují společně ÚP a ASZ spolu se
sítí partnerů, v Moravském Berouně zaměstnaných 10 osob
8) NZDM Moravský Beroun, Program prevence kriminality Olomouckého kraje, žadatel město
Moravský Beroun. LK představil výzvu, samostatné jednání hlavního realizátora o. s. Ecce Homo, LK se
zasadil o vytvoření komunikačního prostoru a posilování významnosti zřízení služby/apel k městu.
9) Komunitní práce a prevence sociálního vyloučení v ORP Šternberk, Prevence sociálního vyloučení
a komunitní práce pro rok 2015, Rada vlády ČR, žadatel Ecce homo o.s., podpora rozvoje komunitní
práce na území ORP Šternberk, tj. včetně Moravského Berouna. LK- konzultace a hodnocení žádosti.
Příprava na čerpání v novém programovacím období. LK v rámci monitorovacího období začal spolu
s partnery jednat o způsobu čerpání prostředků ze strukturálních fondů v dalším programovacím
období. Na jednotlivých schůzkách s vedoucími odborů, vedením města, vedením ÚP a klíčovými
partnery z NNO představil LK základní typy příležitostí a domlouval možnosti čerpání.
Vedle této intenzivní podpory docházelo k pravidelnému informování partnerů o výzvách, probíhaly
schůzky nad jednotlivými typy projektových příležitostí a především příprava pracovního prostředí
pro dotační období 2015-2020.
Strategické plánování
Strategický plán Lokálního partnerství byl na konci roku rozpracován v takové míře, aby do něj mohly
být zakomponovány konkrétní požadavky vyplývající z požadavků dotačních toků ESF. Oddálení
schválení materiálu bylo spjaté s blížícími se volbami, nejasností dalšího vývoje sociální politiky na
lokální úrovni a nezbytností zakomponování některých externích postupů/dat do materiálu (např.
financování sociálních služeb KÚ atd.). Došlo k revizi nastavených cílů minulých údobí a pojmenování
priorit pro období další. K předpokládané finalizaci SPSZ dojde v květnu 2015.
Výzkumy v lokalitě
V lednu byla na lokálním partnerství představená situační analýza Moravského Berouna zaměřená na
oblast zaměstnanosti a bydlení. Z pozice LK i dalších partnerů se výzkum velmi zdařil.
9. 6. 2014 byl zastupitelům představen „Výzkum drogové scény v Moravském Berouně“, který byl
realizovaný ve spolupráci s pedagogy a studenty oboru antropologie na FF UP v Olomouci.
V září 2015 byl realizován výzkum pocitu bezpečí FF UP. Výstup výzkumného šetření byl představen
Radě města v jejím složení před volbami 2014. Následně byli s materiálem v rámci pracovních skupin
seznámeni členové pracovních skupin. Výzkum bude aktuálně využit při žádostech o dotace v oblasti
prevence kriminality.
Akce na zapojení veřejnosti

1) Akce pro zastupitele a veřejnost - Během měsíce května byl připraven workshop pro zastupitele a
veřejnost, který si vytýčil několik cílů: představit zastupitelům a zástupcům veřejnosti závěry výzkumu
o drogové problematice v Moravském Berouně, prodiskutovat připravovaný dotazník k pocitu
bezpeční, představit roli asistenta prevence a domovníka. Posledním cílem bylo vydiskutovat
jednotlivé cíle lokálního partnerství. Jednání proběhlo velmi úspěšně a splnilo své poslání.
2) Setkávání s Romy – V Moravském Berouně vznikla neformální pracovní skupina, sestavená
z představitelů města, agentury, školy, školky a romských rodin. Práce skupiny přispívá k zapojení
Romů do aktivit LP a k jejich seznámení s dalšími procesy, které se v souvislosti s otázkami soužití
a sociální integrace v obci odehrávají. Jednání pracovní skupiny se účastní zástupci města – staroska,
místostarosta. Není jednoduché je najít klíč, podle kterého by skupina měla být obsazována ze strany
Romů. Členy skupiny navrhlo jednak město, jednak neziskové organizace podle vlastních zkušeností.
Jako klíč byla zvolená dvě kritéria, míra autority v prostředí romských rodin a míra spolehlivosti
osvědčená například při zaměstnání. Pozvaní účastnící se také v jednotlivých případech částečně liší
podle tématu jednání. Jednání se účastní, jak ženy, tak muži, a jejich průběh přináší zajímavá
svědectví o rozložení autority mezi obě pohlaví v romských rodinách.
Dosud proběhla čtyři setkání. První setkání se poměrně dlouho připravovalo, protože se v rámci
přípravy promýšlel klíč k oslovování jednotlivých účastníků a do procesu byla zapojená celá pracovní
skupina „Vzdělání, bezpečnost a trávení volného času“. Setkání se týkalo poklesu počtu romských
dětí v mateřské školce. Výchozí otázka zněla: Jak lze posílit motivaci romských maminek, aby děti do
školky vodily. Objevily se některé dílčí návrhy, ale i projevy skepse, nakonec však byl domluvený
formát dne otevřených dveří ve školce, kam budou pozvané vybrané rodiny, pro které umístění dětí
ve školce připadá v úvahu. Následně byly rodiny osobně oslovené a dvě ze čtyř se dne otevřených
dveří účastnily. Aktivita vedla k novému umístění dvou dětí do MŠ.
Druhá a třetí akce se týkaly prostupného zaměstnávání. Na první z nich byl program představen
a prodiskutován s potenciálními účastníky, na druhém se řešily otázky spojené se zahájením, byly
domluvené některé další principy, rozdána prohlášení o účasti v programu. Na prvním setkání bylo asi
dvacet osob, takže vedle některých členů PS tam byli ještě další Romové i několik neromů, na
druhém bylo deset účastníků programu, z nich někteří jsou členové pracovní skupiny.
Poslední setkání se týkalo volby domovníka. Toho se účastnily opět klíčové osoby z pracovní skupiny
a další motivovaní obyvatelé dvou domů ve vlastnictví města. Zde je důležité poznamenat, že
v daných domech jsou zhruba čtyři bytové jednotky, a i kdyby se účastnili opravdu všichni, i tak by
jednání mělo ráz pracovní skupiny, nikoli akce pro veřejnost. Na jednání bylo celkem asi 12 Romů,
představitelé města a ASZ. Po velmi zajímavé diskusi došlo ke zvolení domovníka, respektive
domovnice, k podrobnému představení pozice, k domluvě, že vznikne domovní řád.
Z individuálních diskusí a zmapované poptávky v průběhu celého roku vzešla realizace projektových
záměrů v rámci dotačních programů prevence kriminality - navazující projekty asistentů prevence
kriminality, domovníka a nově vytvořených programů zaměřených na děti a mládež tj. NZDM,
volnočasového sportovního klubu.

Nové Sedlo
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015
V první polovině roku se podařilo rozšířit a zkvalitnit sociální služby na celém území města, aplikovat
podmínku zaměstnávání 10% dlouhodobě nezaměstnaných občanů města, vyčlenit dva městské byty
pro účely sociálního bydlení, rozšířit volnočasové aktivity pro děti a mládež v rámci ZŠ a zapojit místní
spolky a organizace do kulturních akcí města.
V komunálních volbách došlo k výměně starosty, místostarosty a zastupitelů města. Tato změna se
prozatím ukazuje jako nepříznivá z důvodu jednání o revizi SP a možnosti podávání dalších projektů
(např. asistent prevence kriminality). Na lokálním partnerství se všichni lokální partneři shodli na
tom, že již nechtějí svolávat pravidelné pracovní skupiny, ale pouze se scházet 1x měsíčně v rámci
platformy lokálního partnerství nebo ve skupinách v případě aktuálních záležitostí.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
19. 2. 2014

Informace o činnosti pracovních skupin: zapojení města do projektů prevence
kriminality v rámci MV, záměr obce rozšířit kamerový systém, předložení pravidel
pro přidělování sociálních bytů, schválení podmínky zaměstnávání 10% dlouhodobě
nezaměstnaných občanů města pro investiční akce, realizace dvou projektů na ZŠ
vypsaný ČSOB a OSF. Projednání návrhu uspořádání jednorázové aktivity pro Lokální
partnerství: vzdělávací aktivita na téma šikana. Prezentace finalizované situační
analýzy.

28. 4. 2014

Kontrola plnění Strategického plánu města Nové Sedlo. Informace o činnosti
pracovních skupin: Uskutečnění besed v MŠ Nové Sedlo na téma „Bezpečnost dětí“.
Schválení pravidel pro přidělování sociálních bytů. Prostupné zaměstnávání - město
zažádalo o 5 VPP a 10 APP, nově by tak od 1. 6. 2014 mělo v rámci VPP a APP
pracovat 32 občanů. Zapojení školy do projektu ERASMUS +, který se týká
mezinárodní spolupráce škol. Informace o připravované vzdělávací akci pro členy
Lokálního partnerství - vzdělávací akce na téma šikana (9. 6. 2014).

23. 6. 2014

Projekt D6 OPLZZ - projekt byl podán v květnu 2014. Mezi klíčové aktivity projektu
patří: vzdělávací aktivity (motivační kurz, PC kurz, rekvalifikace), zřízení 18 pracovních
míst, poradenské a konzultační aktivity. IP Karlovarského a Pardubického kraje –
„Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“,
možnost zapojení města do tohoto projektu v rámci doučování dětí a využití
psychologa pro děti a občany města Nového Sedla. Sociální byty - spolupráce
uživatelů sociálních bytů s NNO.

15. 9. 2014

Představení nově vzniklé sociální služby poskytované spolkem Valika. Plánované
zřízení neformálního klubu pro děti a mládež v Novém Sedle. Projekty prevence

kriminality MV ČR. Plánované podání projektu na městského terénního pracovníka.
OP Zaměstnanost. Zhodnocení strategického plánu. Informační blok.
Termíny setkání pracovních skupin
Vzdělávání a volný čas; sociální služby
21. 1. 2014

Strategický plán - účastníci skupiny informovali kolegy o probíhajících jednáních ve
městě ohledně plnění Strategického plánu. Situační analýza - výzkumníci v obecné
rovině seznámili přítomné s některými body Situační analýzy obce Nového Sedla.
Různé - realizace příměstských táborů, podání projektu na vybudování plácku pro
děti před ZŠ v rámci komunitní akce.

21. 7. 2014

Vznik a realizace neformálního klubu pro děti a mládež v Novém Sedle. Sociální byty.

4. 8. 2014

Vznik a realizace neformálního klubu pro děti a mládež v Novém Sedle - v rámci
pracovní skupiny proběhla prohlídka sklepního prostoru, kde by mohl být klub
provozován, prostor nebyl vhodný. Vstup spolku Valika do Nového Sedla, představení
spolku zástupcům města.

Bydlení a prevence ztráty bydlení
21. 1. 2014

Vzájemné informování o aktualitách, radě města byly předloženy materiály k úpravě
pravidel pro přidělování bytů. Strategický plán a jeho plnění. Diskuse k podání
projektu na MV na rozšíření kamerového systému.

28. 3. 2014

Bytová problematika, tendence růstu dluhů občanů města.

Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů
21. 1. 2014

Vzájemné informování o aktualitách - MP informovala o realizovaných aktivitách
v rámci vzdělávání – absolvování bezplatných kurzů. Strategický plán a jeho plnění.

28. 3. 2014

Vznik sociální služby „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“. Nabídka
realizace přednášek od PČR.

Zaměstnanost
29. 1. 2014

Informace o aktuálním počtu osob vykonávající VS a VPP. Informace o potenciálním
zájemci, který by v průmyslové zóně vybudoval závod na úpravu plastů. Dokončen
sběrný dvůr.

28. 3. 2014

Aplikace podmínky zaměstnávání 10% dlouhodobě nezaměstnaných občanů do jedné
veřejné zakázky města. APP - dojednání zástupců ÚP a města, že se pilotně vyzkouší
APP.

Projektové poradenství

1) MV ČR, programy prevence kriminality - Příměstské a pobytové tábory jako součást strategie
prevence sociálně patologických jevů v Novém Sedle. V srpnu 2014 proběhl v Novém Sedle
příměstský tábor, v průběhu zimy tábor pobytový.
2) ČSOB - projekt „Jak se vzájemně dorozumět“. ZŠ díky tomuto projektu získala pro žáky tablety.
3) OPLZZ, výzva D6 – „Pomáháme lidem začlenit se na trh práce“. Tento projekt splnil požadovaný
počet bodů, nicméně díky nízké alokaci nebyl projekt schválen. Mezi klíčové aktivity projektu patřily:
vzdělávací aktivity (motivační kurz, PC kurz, rekvalifikace), zřízení 18ti pracovních míst, poradenské a
konzultační aktivity. ASZ se na tomto projektu podílela prostřednictvím projektových konzultací.
4) Úřad vlády ČR, podpora terénní práce – Projekt na terénního pracovníka města.
Strategické plánování
Od přijetí Strategického plánu na konci roku 2013 je zřejmé, že byla již splněna více než polovina
dlouhodobých cílů. K revizi strategického plánu stále nedošlo. Proběhla jednání s vedením města
o tom, zda mají kapacity zpracovat revizi SP v rámci koordinovaného přístupu či nikoli. O tom bude
rozhodnuto v lednu 2015.
Jednorázové akce
9. 6. 2014 proběhla pro partnery Lokálního partnerství jednorázová vzdělávací akce na téma šikana.
Vzdělávací akce se konala v prostorách Městského úřadu v Novém Sedle. Jako přednášející byla
pozvána Mgr. Michaela Veselá ze společnosti Společně k bezpečí. Vzdělávací akce se zúčastnilo
celkem 26 účastníků.
Exit strategie
Exit strategie bude s lokálními partnery připravena v rámci revize strategického plánu v první
polovině roku 2015.

Odry
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015
První pololetí 2014 bylo v rámci spolupráce s městem Odry zaměřeno na realizaci schváleného
strategického plánu a bylo také reagováno na další podněty a požadavky ze strany města a partnerů.
LK uskutečnil několik jednání s místními a regionálními NNO, které by mohly být potenciálními
poskytovateli sociálních služeb NZDM a terénní programy, které jsou v Odrách poptávány ze strany
města a také v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje na podporu služeb ve
vyloučených lokalitách.

Proběhlo také jednání mezi ASZ a vedením města k bytové problematice – vedení města představilo
svou koncepci bydlení pro další období a zástupci ASZ představili aktuální vývoj legislativy a opatření
z celostátní úrovně a možnosti řešení zadluženosti nájemníků a její prevence.
V průběhu druhého pololetí 2014 začala v Odrách působit nová sociální služba „terénní programy“,
provozovaná ostravskou NNO Společně – Jekhetane, takže velká část jednání v tomto období
souvisela s uvedením této nové služby do lokality, představení služby členům Lokálního partnerství
Odry a nastavením způsobu komunikace mezi místními aktéry.
Lokální konzultant v posledním čtvrtletí inicioval jednání o programu finanční gramotnosti s vedením
místních základních škol, který by měl být zahájen v jarních měsících 2015.
Odry také 13. října 2014 navštívila expertka na oblast vzdělávání, při této příležitosti proběhlo setkání
s metodikem záchytné sítě ZŠ Komenského, na kterém padla některá další doporučení, jako např.
pravidelnější setkávání s rodiči i samotnými žáky, kteří opouštějí ZŠ a přecházejí na střední školy
a učiliště. První takovéto setkání s rodiči i některými žáky proběhlo dne 18. listopadu 2014.
V průběhu letních i podzimních měsíců probíhala také spolupráce s MAS Regionu Poodří. Expert ASZ
na regionální rozvoj a lokální konzultant připravili pro místní MAS internetový dotazník a provedli
sběr záměrů v oblasti sociálního začleňování pro další programové období.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
24. 9. 2014

Představení nového poskytovatele sociálních služeb Společně – Jekhetane, diskuze
k finanční gramotnosti, nástin podoby nových operačních programů 2014+

Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení, dluhy a finanční gramotnost
17. 3. 2014

Možnosti řešení zadlužení obyvatel městských bytů, privatizace městského bytového
fondu

15. 10. 2014

Zúžená PS věnovaná přípravě programu finanční gramotnosti na místních ZŠ

Seminář k problematice dluhů a exekucí
10. 4. 2014

Seminář pořádaný ve spolupráci s lokální asistencí

Vzdělávání a volný čas
23. 6. 2014

Prezentace zajímavých aktivit škol k finanční gramotnosti

Jednání k regionálnímu rozvoji
20. 11. 2014

Schůzka s projektovým expertem ASZ, manažerem MAS Regionu Poodří a místními
podnikateli

Projektové poradenství
Po neúspěšné žádosti města v rámci IOP (vybudování NZDM) z loňského roku (žádost byla zařazena
do zásobníku projektů) podalo město Odry na přelomu 2013/2014 z vlastní iniciativy obdobnou
žádost na stejný účel do ROP Moravskoslezsko, která byla úspěšná a zastupitelstvo města tak
v červnu 2014 přijalo dotaci na vybudování NZDM v Odrách.
LK v Odrách spolupracoval při přípravě žádostí o dotace na prevenci kriminality z MV ČR, kde město
bylo v tomto roce úspěšnější a získalo mj. prostředky na dovybavení hřiště pro neorganizované
trávení volného času dětí a mládeže. Ve druhém kole město Odry obdrželo dotaci MVČR na realizaci
dětského letního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Strategické plánování
Po schválení Strategického plánu sociálního začleňování jako součásti Komunitního plánu sociálních
služeb v posledním čtvrtletí 2013 probíhala postupná realizace opatření.
Nejvýraznějšími opatřeními je vznik NZDM a rozšíření terénní práce – zde probíhala spolupráce
s místními i regionálními NNO, u kterých byl ověřován jejich zájem o poskytování služeb v Odrách
v rámci krajského individuálního projektu, a zároveň byly dojednávány podmínky spolupráce ze
strany města. Poskytování terénních programů ze strany jedné z ostravských NNO bylo zahájeno ve
3. čtvrtletí 2014, vznik NZDM v roce 2015.
Na konci roku pracovali lokální partneři na vyhodnocení a aktualizaci plánu v souvislosti se
zvažovaným vstupem města do koordinovaného přístupu k SVL v roce 2015. První jednání
k vyhodnocení bude svoláno v lednu 2015. Budou definovány nové priority a aktualizovány stávající
a bude vytvořen nový Strategický plán dle požadavků z koordinovaného přístupu k SVL.
Jednorázové akce
Byly realizovány dva semináře k tématu dluhů a exekucí, které vedla lektorka z Poradny při finanční
tísni Ostrava – první seminář byl určen pracovníkům města a místních NNO, druhý byl určen přímo
klientům sociálních služeb – ten byl zaměřen z větší části na individuální poradenství v konkrétních
situacích.
Exit strategie
Proběhlo jednání o vstupu města Oder do koordinovaného přístupu k SVL, v rámci kterého by po
skončení klasické tříleté spolupráce na konci roku 2015 pokračovala vzdálená podpora. Město také
v případě vstupu do KPSVL musí vyčlenit manažera pro koordinovaný přístup, který bude dále
dohlížet na realizaci záměrů strategického plánu a udržení nastavených procesů.

Osoblažsko
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015

V první polovině roku byly realizovány spíše drobné aktivity, zaměřené na stabilizaci zahájených
programů (asistenti prevence kriminality, rozšíření poskytování sociálních služeb a jejich návaznosti
na další oblasti rozvoje). Za významné lze považovat otevření NZDM v Hlince (nebylo sice úspěšné
financování úpravy prostoru z IOP, ale byla zajištěna podpora aktivit z IP MSK III v prostorách, které
poskytla obec). Významné jsou aktivity Osoblažského cechu v oblasti zajišťování zdrojů pro vlastní
činnost a testování možných rozvojových programů v oblasti rozvoje turistiky (provoz stánku na
železničním nádraží, provoz pivního vagonu). Drobnou, leč strategicky významnou aktivitou bylo
společné vaření marmelád v obci Hlinka, kde si aktéři regionálního rozvoje v praxi vyzkoušeli, že tuto
činnost lze zahájit i v malém bez nutné projektové podpory (na základě tohoto nově nabytého
poznání se připravuje pilotní zahájení výroby „na koleně“ již v této sezoně (prostory jsou k dispozici
v Osoblaze).
Významný negativním trendem je zvýšená míra migrace a s tím související zhoršení klimatu soužití
v obci Osoblaha. V červenci proto proběhl průzkum migračních trendů v obci Osoblaha a byla
vypracována koncepce pro stabilizaci obyvatele v obci. Ta byla projednána s představiteli obce
a soukromým majitelem významné části bytového fondu v obci. Realizace není zatím s ohledem na
změnu politické reprezentace optimální.
V průběhu července byla lokálním partnerstvím schválena Strategie sociálního a ekonomického
rozvoje a sociálního začleňování na Osoblažsku na roky 2014 – 2020, ta byla následně v měsíci září
schválena i zastupitelstvy všech spolupracujících obcí (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské
Pavlovice).
Od září je v pracovních skupinách projednáván postup na přípravu Strategického plánu sociálního
začleňování v regionu pro přímou návaznost na KPSVL. Těžiště práce bylo zaměřeno na dopracování
aktivit v oblasti zaměstnanosti, především rozvoji sociálního podnikání a sociálních inovací, které jsou
pro rozvoj regionu a sociální začleňování obyvatel klíčové. Další klíčovou oblastí bylo vzdělávání.
Plánování probíhalo v tomto období s představiteli základní školy – došlo ke změně ředitele školy
a aktivity směřující k posílení procesů uvnitř školy nejsou ve strategii dostatečně konkretizovány.
Významným počinem bylo projednání katalogu 33 opatření, které navrhla expertka ASZ pro
vzdělávání, z nichž škola 15 vybrala pro realizaci. Formálně bude tato oblast schválena pracovní
skupinou a zapracována do SPSZ na jednání počátkem měsíce ledna 2015.
Další klíčovou oblastí bylo plánování sociálních služeb (v koordinovaném režimu s tvorbou
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na další období). Bylo vymezeno území pro plánování
v režimu KPSVL a stanoveny termíny revize analytických dat a dokončení plánu v měsíci lednu. Oblast
bydlení bude dokončena v prvních týdnech roku 2015.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
26. 6. 2014

Přehled činnosti Osoblažského cechu, přehled fungování sociálních služeb v regionu,
perspektivy sociálního podnikání v MSK a ČR, projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance,
postup strategického plánování MAS, projednání strategie rozvoje Osoblažska
a postup schválení.

Termíny setkání pracovních skupin
Sociální služby
13. 2. 2014

Stav poskytování služeb – po vyhlášení zakázek IP MSK II, činnost Harmonie o.p.s na
Osoblažsku, provázanost sociálních služeb na další oblasti rozvoje, další proces
střednědobého plánování sociálních služeb, zjišťování potřeb občanů (plánované
metody).

27. 3. 2014

Přehled činnosti jednotlivých poskytovatelů, projednání části sociální služby ve
strategickém plánu rozvoje Osoblažska.

25. 11. 2014

Shrnutí plnění dosavadního střednědobého plánu, územní dimenze dalšího plánu,
konkretizace kroků pro koordinaci střednědobého plánu a KPSVL.

Koordinační skupina
18. 2. 2014

Územní rozsah plánování sociálních služeb - přijetí zásad pro další období
střednědobého plánování, obsah jednání dalšího LP, konference k regionálnímu
rozvoji v Osoblaze, postup v „odpovědném zadávání veřejných zakázek“.

Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
18. 2. 2014

Činnost Osoblažského cechu, o.p.s. a záměry dalšího rozvoje, informace o podaných
projektech, informace o projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance, další rozvojové
příležitosti regionu – zemědělská produkce, energetika.

27. 3. 2014

Výsledky jednání s ÚP Bruntál – prostupné zaměstnávání, Příležitost dělá(t)
zaměstnance, činnost Osoblažského cechu, strategické a cíle a opatření v oblasti
ekonomického rozvoje a zaměstnanosti.

17. 9. 2014

Představení KPSVL, soulad s dalšími strategickými procesy v regionu (střednědobý
plán, strategie MAS), vývoj zákona o sociálním podnikání, činnost Osoblažského
cechu.

29. 10. 2014

Příprava rozvoje sociálního podnikání – konkretizace záměrů.

25. 11. 2014

Příprava rozvoje sociálního podnikání – konkretizace záměrů, hodnocení podkladů
pro projektové fiše.

19. 12. 2014

Výsledky jednání s místními podnikateli – rozvoj sociální ekonomiky, prezentace
dalších projektových záměrů.

Vzdělávání
18. 3. 2014

Retrostipendia společnosti Člověk v tísni – informace a výzva k zapojení, nabídka
p. Kotáska pro vybudování klubu matek v jeho objektu, prezentace průzkumu bariér

docházky na střední školu, praxe středoškoláků – diskuse, projednání standardu
koordinované podpory rodin selhávajících žáků, problematika mateřské školy.
29. 4. 2014

Návaznosti na plánování MAS Rozvoj Krnovska, standard podpory rodin selhávajících
žáků, plán aktivit pro prevenci šikany, představení katalogu 33 opatření pro ZŠ z dílny
ASZ, MŠ o prázdninách, koncept stipendií pro středoškoláky v regionu.

Prevence kriminality
27. 3. 2014

Práce APK a zajištění pokračování, problematika technických prostředků prevence –
fotopasti, dopravní značky, retardéry atp., projednání části prevence ve strategii, plán
komunikace s obyvateli – další fokusové skupiny.

16. 6. 2014

Plánování fokusových skupin – pocit bezpečí a potřeby v oblasti prevence,
vyhodnocení činnosti APK, problematika zvýšené migrace v Osoblaze.

10. 12. 2014

Hodnocení realizace projektu Asistentů prevence kriminality, další pokračování
projektu, zapojení obce Slezské Pavlovice.

Projektové poradenství
1) OPLZZ, sociální inovace - Byly podány 3 projektové žádosti na podporu sociálních inovací – 2 ve
výzvě B7 (záměr propojení individuálního pracovního poradenství, nástrojů APZ a podpora
zaměstnání ve firmách a záměr podpory podnikání na principu BEC) a 1 ve výzvě D7 (záměr rozvoje
činnosti asistentů sociální péče v regionu). Žádosti nebyly podpořeny.
2) MV ČR, programy prevence kriminality - Podána žádost na pokračování práce Asistentů prevence
kriminality. Schválena podpora 4 APK – konzultace LK.
3) Úřad vlády, podpora terénní sociální práce - Asistence při přípravě projektu na terénního
pracovníka obce.
Strategické plánování
Strategie byla přijata s účinností od 1. 8. 2014, nedošlo ovšem k realizaci opatření plánovaných na
období měsíců září až prosinec 2014 – došlo ke změnám v politické reprezentaci obcí i na vedení
základní školy. Pozornost tedy byla věnována vysvětlení účelu strategie a jejích opatření novým
představitelům, současně byla zahájena revize s cílem úpravy strategie pro potřeby KPSVL.
V dalším období bude dokončena konkretizace některých opatření do podoby projektových fiší. Bude
dokončena konkretizace opatření v oblasti bydlení a vzdělávaní. V oblasti organizačních opatření
bude pozornost věnována především zavádění systému odpovědného zadávání veřejných zakázek,
prostupnému zaměstnávání a koordinaci sociálních služeb na území obcí.
Výzkumy v lokalitě
Byl realizován průzkum migrace v obci Osoblaha – LK.

Akce na zapojení veřejnosti
Byla uspořádána dvě setkání s romskými obyvateli Osoblahy s cílem formulovat jejich potřeby
a aktivizovat je při řešení problémů sousedského soužití. Nepodařilo se dotáhnout k výsledkům,
především kvůli výrazné změně obyvatel (zahájení další migrační vlny).

Ostrava
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Agentura začala spolupracovat se Statutárním městem Ostrava 1. 7. 2014 a má tak za sebou první
půlrok oficiální spolupráce. Zahájení činnosti ASZ v Ostravě však předcházela zhruba tři čtvrtě roku
trvající vyjednání, na kterých se dohodnula konkrétní podoba lokálního partnerství, oblasti
spolupráce, forma intervencí, které bude ASZ v Ostravě realizovat. Složitost, délka a důkladnost
vyjednávání vyplývá z velikosti statutárního města, jeho komplikované správní struktury (Statut
města Ostravy) a rozsahu problému sociálního vyloučení. Některé aspekty vzniklých dohod bylo třeba
znovu aktualizovat po podzimních volbách. Koncem roku byla podoba spolupráce ustálena a je
zachycena v Memorandu o spolupráci, které schválila rada města na svém zasedání 16. 12. 2014. Na
konci ledna 2015 Memorandum schválilo také zastupitelstvo.
Během uplynulého období došlo k vytvoření struktury lokálního partnerství a sítě partnerů,
k vytvoření metodiky plánovacího procesu pro specifické podmínky Ostravy, k realizaci prvních etap
plánování, uskutečnily se dva workshopy pro partnery, byla ustavena Pracovní skupina Legislativa
a proběhla její první dvě setkání. Tým lokálních konzultantů spolupracoval na přípravě a realizaci
konference k problematice včasné péče, na rozvoji projektu „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ a byla
zahájena příprava zadávacích dokumentací pro specifické výzkumy a koncepce. Z interního hlediska
došlo v uvedeném období k vybudování týmu lokálních konzultantů a k zahájení spolupráce s Vyšší
odbornou školou Jana Ámose Komenského v rámci lokální asistence.
Za hlavní úspěchy považujeme:
-

Vytvoření struktury lokálního partnerství, seznámení partnerů s touto strukturou, zachycení
do Memoranda o spolupráci a jeho schválení Radou města (16. 12. 2014)

-

Navázání spolupráce s klíčovými institucemi v lokalitě: Krajský úřad MSK, krajské ředitelství
ÚP ČR, Inspektorát práce, Policie české republiky

-

Začlenění plánovacích procesů Agentury do širšího rámce plánování a přípravy nového
programového období v rámci Moravskoslezského kraje (spolupráce v rámci regionální stálé
konference, spolupráce s ITI)

-

Výsledky práce legislativní PS

-

Spolupráce na konferenci k včasné péči (Začít včas znamená začít dobře)

Lokální partnerství Ostrava
Vzhledem k rozsahu problému v Ostravě a vzhledem k množství prostředků, které investuje
Statutární město Ostrava do sociální integrace, není překvapivé, že zde existuje mnoho pracovních
skupin a dalších uskupení, které se začleňováním zabývají. Agentura na těchto skupinách participuje,
je jejich právoplatným členem nebo stálým hostem, má zde vymezený prostor k práci. Vedle toho
sama řídí pracovní skupinu legislativa, dělá vzdělávací workshopy pro partnery, účastnila se jednání
Řídícího výboru sociální Inkluze Ostrava. Tento výbor se v souladu s názorem nového vedení města
bude nadále jmenovat Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou. Účast ASZ na pracovních skupinách
přitom není náhodná, nýbrž je podřízena propracovanému systému spolupráce.
Z formálního hlediska jsou tu tedy dvě roviny spolupráce: Akce přímo řízené ASZ a akce, na kterých
má ASZ své místo, kde také realizuje plánovací proces.
Dosavadní akce přímo řízené ASZ
PS Legislativa
23. 7. 2014

1. zasedání mezioborové legislativní komise

27. 11. 2014

2. zasedání mezioborové legislativní komise

Brána k příležitostem
25. 11. 2014

Prezentace ASZ k možnostem čerpání evropských dotací v sociálních službách
a dalších oblastech

Sociální podnikání – šance podnikat jinak
9. 12. 2014

Seminář ASZ k sociálnímu podnikání

Rámcový přehled dalších pracovních skupin, na kterých pracuje ASZ:
ASZ se stala řádným členem pracovních skupin komunitního plánování a opakovaně se účastní jejich
jednání. Jedná se především o pracovní skupinu Romské etnikum, Prevence kriminality
a protidrogová prevence, Děti a rodina a Občané sociálně vyloučení a sociálním vyloučením
ohrožení. Vedle toho se Martin Navrátil opakovaně účastnil jednání Manažerského týmu
komunitního plánování.
ASZ se dále stala členem pracovních skupin v Rámci programu sociální Inkluze Ostrava. Jedná se
o pracovní skupiny Bydlení a Vzdělávání a zaměstnanost. Zvlášť stojí pracovní skupina Prevence
kriminality na místní úrovni, kterou zřídila rada města. Klíčovou roli ve spolupráci hrál doposud
Řídící výbor programu Sociální Inkluze Ostrava, který se nyní transformuje do Řídícího výboru pro
spolupráci s Agenturou. Vedle těchto skupin na úrovni Magistrátu existuje síť pracovních skupin na
úrovni městských obvodů, které se jmenují Policejní buňky. Působí v Porubě, Slezské Ostravě,
Moravské Ostravě, Mariánských horách a ve Vítkovicích. Pravidelně se scházejí v měsíčním intervalu
a ASZ je rovněž jejich řádným členem.

Tvorba sítě
Členové uvedených pracovních skupin tvoří Lokální partnerství Ostrava. Vedle toho je ale třeba
spolupracovat s řadou dalších organizací. Patří sem školy, zaměstnavatelé, představitelé městských
obvodů a zástupci dalších významných institucí. Pracovníci ASZ systematicky budují síť pro rozvoj
spolupráce v jednotlivých oblastech. Základní struktura sítě je prozatím popsaná v oblasti
zaměstnanosti, bydlení, vzdělání, sociálních služeb a prevence kriminality. Každou oblast spravuje
jeden ze členů týmu.
Vedle toho dochází k postupnému rozvoji sítě na úrovni strategických partnerů. ASZ je členem
Regionální stálé konference, spolupracuje s ITI Moravskoslezsko, rozvíjí spolupráci s Úřadem práce
ČR, navázalo spolupráci s Krajským inspektorátem práce a s Policií ČR.
Projektové poradenství (stav přípravy a realizace projektů v lokalitě, jak se zapojila Agentura)
Agentura spolupracuje s Úřadem práce na základě prohlášení o partnerství na realizaci projektu
„Příležitost dělá(t) zaměstnance“. Sehrává v něm metodickou a koordinační roli.
Agentura v Ostravě využila jako východisko k projektovému poradenství obecnou metodiku ASZ
a vytvořila trojstupňový model spolupráce při přípravě projektů v Ostravě. V prvním stupni
seznamuje partnery s dotačními příležitostmi, interpretuje výzvy, rozesílá grantový kalendář
a infolisty, ve druhém navrhuje, zpracovává a spolupracuje na přípravě projektových záměrů
a v případě tzv. klíčových projektů bude ve třetím stupni spolupracovat na sepsání projektových
žádostí. Součástí metodiky je i transparentní způsob výběru klíčových projektů ke zpracování.
Ke konci roku se první stupeň realizoval v souvislosti s celým spektrem projektových příležitostí,
druhý stupeň byl orientovaný na spolupráci v rámci koordinovaného přístupu. Třetí stupeň bude
navazovat s rozvojem programového období. V Ostravě proběhla příprava a sběr projektových
záměrů. ASZ realizovala dva workshopy (Brána k příležitostem a Sociální podnikání – příležitost
podnikat jinak), ve kterých seznámila partnery s koordinovaným přístupem a příležitostmi k čerpání
v rámci tří operačních programů. V návaznosti na to pracovníci ASZ realizovali individuální schůzky
s potenciálními žadateli a sestavovali s nimi projektové záměry podle metodiky ASZ. V druhém
pololetí 2014 proběhlo deset schůzek s klíčovými hráči v rámci Ostravy. Jejich výstupem bude soubor
projektových záměrů od každé organizace. Zatím bylo navštíveno osm subjektů (Diakonie, Armáda
spásy, CSS Ostrava, Centrom, Diecézní Charita Ostrava, Vzájemné soužití, Astrid, Občanská poradna
pro lidská práva). Tato fáze projektového poradenství tvoří součást promyšleného plánovacího
postupu.
Strategické plánování
V návaznosti na metodiku strategického plánování ASZ a na metodiku koordinovaného přístupu
k problematice sociálně vyloučených lokalit připravil ostravský tým ASZ metodiku plánovacího
procesu v Ostravě. Specifický přístup v tomto městě je nezbytný jednak kvůli velikosti problému,
jednak kvůli existenci několika aktuálních dokumentů, které se vztahují k problematice sociálního

vyloučení. ASZ se zavázala, že v rámci svého plánovacího procesu bude vycházet z jejich závěrů
a integrálně na ně naváže. Základní kroky plánovacího procesu jsou následující:
1. Fáze plánovacího procesu:
problémových oblastí.

Analýza: Shrnutí situace ve vyloučených lokalitách, analýza

2. Fáze plánovacího procesu: Identifikace oblastí intervence a sektorové rozčlenění plánovacího
procesu
3. Fáze plánovacího procesu: Sestavení priorit a cílů ze schválených dokumentů (KP, Plán
prevence, Sociální inkluze Ostrava)
4. Fáze plánovacího procesu: Tvorba zásobníku projektů
a. diskuse s odbory MMO, vytipování osových projektů
b. workshop pro NNO a další partnery, seznámení s možnostmi čerpání
c. individuální schůzky s lokálními partnery
d. shrnutí dosavadních projektových záměrů, schválení na PS
5. Fáze plánovacího procesu: Došetření lokalit podle územního klíče
a. Individuální schůzky s novými představiteli obvodů
b. Společná schůzka a individuální schůzky se zástupci sociálních odborů na obvodech
c. projednání na policejních buňkách (5 pracovních skupin na obvodech)
d. Projednání s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
6. Fáze plánovacího procesu: Kritický rozbor priorit a cílů, jejich vzájemné provázání, stanovení
vize
7. Fáze plánovacího procesu: Rozpracování realizačních listů a projektových záměrů
8. Fáze plánovacího procesu: Vytvoření indikátorové soustavy, sestavení rozpočtu a alokací,
finalizace dokumentu
Během druhého pololetí došlo k realizaci 1. - 4. fáze popsaného plánovacího procesu. Byly kriticky
zhodnocené dosavadní strategické dokumenty, tým ASZ projednal postup plánování s vedením
sociálního odboru, s oddělením prevence kriminality a s autorským týmem dokumentu Sociální
inkluze Ostrava. Na základě těchto konzultací došlo k společnému odsouhlasení dalšího plánovacího
postupu a k sestavení základní sady priorit a cílů. Následně došlo k realizaci informačního workshopu
pro neziskové organizace a pro podnikatele. Nyní probíhá komunikace s jednotlivými aktéry,
především neziskovými organizacemi, podnikateli a představiteli městských obvodů. V dalším pololetí
bude proces systematicky pokračovat. Strategický plán bude jako celek připravený na schválení
červnovým zastupitelstvem.

Výzkumy v lokalitě
Vzhledem k existenci řady hotových výzkumů v rámci Ostravy nedošlo k realizaci klasické situační
analýzy, kterou ASZ připravuje v ostatních lokalitách. Při práci v Ostravě byla příležitost vycházet
např. z výzkumu sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji, výzkumu potřeb občanů
v kontextu sociálních služeb, z prostorové analýzy kriminality, z výzkumů zaměřených na ubytovny
apod. Analytická část strategického plánu bude částečně postavená na závěrech uvedených výzkumů,
částečně dojde k šetření vlastními silami.
V Ostravě je však potřeba s ohledem na sociálně vyloučené lokality provést celou řadu specifických
výzkumů zaměřených na jednotlivé problémy. Tyto výzkumy pak poslouží jako podklad k projektovým
aktivitám. Výzkumy, pro které je rezervovaná částka cca 850 tis., se budou odehrávat v těchto
oblastech: Pocit bezpečí v okolí sociálně vyloučených lokalit, koncepce bydlení, koncepce rodinné
politiky, motivace ke změně obyvatel sociálně vyloučených lokalit, užívání návykových látek ve
vyloučených lokalitách, otevřenost legálního a nelegálního trhu práce pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit. Proběhlo vyjednávání o těchto výzkumech se systémovými aktéry, hledání
jejich návaznosti na projektové aktivity a příprava zadávací dokumentace. Výzkumy by měly být
realizované v prvním a druhém kvartálu roku 2015.

Poběžovice
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 – červen 2016
Od ledna 2014 intenzivně probíhala jednání celého Lokálního partnerství Poběžovice i jednotlivých
pracovních skupin na dokončení Strategického plánu sociálního začleňování v Poběžovicích na léta
2014 – 2016. Strategie byla přijata zastupitelstvem města 26. 6. 2014. Lokální konzultant ve
spolupráci s lokální asistencí připravili analýzu nezaměstnanosti v Poběžovicích nutnou pro přípravu
plánu.
Pro přípravu koncepce a projektů prevence kriminality byla při MěÚ zřízena komise prevence
kriminality. V lednu a únoru pak zástupci města, lokální konzultant a základní škola Poběžovice
připravili již druhý projekt v rámci prevence kriminality Poběžovice – Prázdninový klub nejen
o prázdninách 2014 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže při ZŠ. Projekt byl schválen a realizován.
V první polovině roku lokální konzultant ve spolupráci s lokální asistencí připravovali podklady pro
podání projektu v rámci OPLZZ výzvy D6 na podporu zaměstnanosti, z důvodu nezájmu
zaměstnavatelů nebyl nakonec projekt podán.
Ve spolupráci se zástupci města byla postupně zřízena dvě nová pracovní místa na VPP – školní
dohledová služba pro ZŠ Poběžovice a oba pracovníci byli proškoleni pro výkon své činnosti od Policie
ČR.
Uskutečnilo se promítání filmu „Cesta ven“, kterého se zúčastnilo cca 50 diváků.

Ve druhém pololetí se lokální konzultant intenzivně podílel na přípravě strategie Místní akční skupiny
Český les pro oblast sociálně vyloučených lokalit včetně Poběžovicka.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
5. 3. 2014

Určení termínů dalších setkání LP + PS. Představení výstupů ze situační analýzy.
Shrnutí výstupů z předchozích pracovních skupin. Představení spolupráce s MAS
Český les.

12. 3. 2014

Zpracování připomínek k situační analýze vypracované o. s. M’AM’ALOCA.

26. 3. 2014

Kontrola výstupů SP (pro MAS Český les, o. s.). Představení Analýzy zaměstnanosti ke
schůzce s OHK 2. 4. (14:00-16:00). Specifikace dat z OSPOD. Specifikace společné
oblasti „PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI“.

23. 4. 2014

Info o přípravě projektu MPSV na Integračně pracovní aktivity z výzvy D6. Představení
SAS Diakonie. Rekapitulace procesu strategického plánování. Další postup: LP ->
zastupitelstvo -> veřejné projednání. Kontrola strategického plánu a cílů.

7. 5. 2014

Info o průběhu přípravy projektu MPSV na Integračně pracovní aktivity (výzva D6).
Dopracování kapitoly „Platforma pro spolupráci“. Zapracování připomínek a diskuze.
Schvalování strategického plánu.

Termíny setkání pracovních skupin
Vzdělávání, rodina a prevence sociálně patologických jevů
8. 1. 2014

Dopracování SWOT analýzy. Vypracování vize pracovní skupiny.

29. 1. 2014

Dopracování vize jednotlivých pracovních skupin. Definování priorit.

19. 3. 2014

Kategorizace vize. Definování priorit. Definování krátkodobých a dlouhodobých cílů.

9. 4. 2014

Informace o novinkách, představení a distribuce brožur a propagačních materiálů
ASZ. Implementace krátkodobých cílů – rozdělení úkolů a kvalifikovaný odhad
finančních požadavků. Představení projektu ZAMĚSTNANOST – Výzva D6: Integračně
pracovní aktivity (MPSV).

15. 10. 2014

Informace: příprava strategie MAS Český les a projektu Meziobecní spolupráce.
Zadání studie pro sociální bydlení.

3. 11. 2014

Rekapitulace aktuálních kroků ze strategického plánu a jejich realizace. Informace
o projektu terénní práce Poběžovice 2015. Projednání připomínek ke strategii MAS
Český les. Informaceo projektu Mobilní streetwork z prostředků České asociace
streetwork v Poběžovicích.

Zaměstnanost, dluhy a bydlení

8. 1. 2014

Dopracování SWOT analýzy. Vypracování vize pracovní skupiny.

29. 1. 2014

Dopracování vize jednotlivých pracovních skupin.

19. 3. 2014

Kategorizace vize. Definování priorit. Definování krátkodobých a dlouhodobých cílů.

9. 4. 2014

Informace o novinkách, představení a distribuce brožur a propagačních materiálů
ASZ. Implementace krátkodobých cílů – rozdělení úkolů a kvalifikovaný odhad
finančních požadavků. Představení projektu ZAMĚSTNANOST – Výzva D6: Integračně
pracovní aktivity (MPSV).

15. 10. 2014

Informace: příprava strategie MAS Český les a projektu Meziobecní spolupráce.
Zadání studie pro sociální bydlení.

1. 12. 2014

Rekapitulace aktuálních kroků ze strategického plánu a jejich realizace. Informace
o projektu terénní práce Poběžovice 2015. Projednání připomínek ke strategii MAS
Český les. Projednání dlouhodobě nízké účasti na jednání pracovní skupiny.

Projektové poradenství
1) MV ČR, programy prevence kriminality - Prázdninový klub nejen o prázdninách 2014. Projekt byl
realizován od června do prosince 2014. Obsahoval 4 kluby: Společenský klub, Praktický klub,
Sportovní klub a Přírodovědný klub.
2) OPLZZ, výzva D6
zaměstnavatelů.

- projekt na podporu zaměstnanosti. Nebyl podán z důvodu nezájmu

Úřad vlády ČR, podpora terénní sociální práce – Projektové poradenství pro podání projektu na rok
2015.
Strategické plánování
Strategický plán byl dokončen, odsouhlasen Lokálním partnerstvím v Poběžovicích a schválen
zastupitelstvem města dne 26. 6. 2014.
Podařilo se vytvořit dvě nová pracovní místa v dohledové službě, která má za úkol zajištění
bezpečnosti dětí při příchodu a odchodu ze školy, přecházení vozovky, dohlížení na bezpečnosti na
zastávkách autobusů. Také sleduje pohyb podezřelých osob kontaktujících školáky a monitoruje
chování dětí v okolí školy.
Ve Žluticích funguje sociálně aktivizační služba Diakonie Západ a nově spolupracuje se ZŠ Poběžovice.
V roce 2015 předpokládáme revizi SPSZ se zapojením okolních obcí v rámci svazku obcí Dobrohost dle
metodiky KPSVL pro čerpání prostředků z ESIF. Plánujeme také konferenci o vzdělávání na téma
možností financování inkluzivních opatření.
Výzkumy v lokalitě
Analýza nezaměstnanosti v Poběžovicích.

Akce na zapojení veřejnosti
1) Promítání filmu „Cesta ven“ se účastnilo cca 50 návštěvníků.
2) Neformální setkání LP k příležitosti dokončení a schválení strategického plánu.
3) Setkání s veřejností – SRPDŠ na téma možné další spolupráce vč. společných projektů.
4) V rámci pouťových oslav byla připravena akce pro mládež na Poběžovicku na téma možnosti
založení volnočasového klubu pro děti a mládež.
Exit strategie
Určení zástupců jednotlivých pracovních skupin, budování kapacit na pokračování spolupráce
(terénní sociální pracovník na městě, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní práce
s mládeží, regionální síť vzdělávání pro OP VVV), prohlubování zkušeností zástupců města
v projektovém managementu.
V rámci koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách bude možné čerpat evropské
dotace koordinovaně ve spolupráci s ASZ, avšak bude zapotřebí nastavit spolupráci Poběžovic s
okolními obcemi v rámci svazku obcí Dobrohost kvůli efektivnímu čerpání dotací z ESIF až do roku
2020.

Příbram
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Agentura začala působit ve městě Příbrami od 1. července 2014, Lokální partnerství Příbram bylo
ustaveno 25. září 2014. Hlavním tematickým blokem prvního setkání Lokálního partnerství byla
identifikace hlavních problémů a potřeb v oblasti sociálního vyloučení v Příbrami. Na základě výstupů
z úvodního mapování a prvního setkání Lokálního partnerství Agentura zpracovala doporučení pro
město Příbram, které vychází z jeho potřeb, možností a zdrojů. Došlo k rozdělení členů do pracovních
skupin dle oblastí zaměření (bydlení; zaměstnání; vzdělávání; rodina a sociální služby). Byla zahájena
intenzivní činnost v pracovních skupinách, současně byl podán projekt do výzvy Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny na zřízení pozice romského terénního pracovníka při Městském úřadě
Příbram.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
10. 9. 2014

Vysvětlení smyslu setkání a představení účastníků; představení ASZ a metod její
práce; výhled financování ESIF, převod financování z MPSV na kraje; schválení
jednacího řádu LP; výchozí stav – popis zatímně zjištěných skutečností a diskuse
o nich; vize LP; vytvoření PS: Bydlení, Zaměstnávání; Rodina a sociální služby;

Vzdělávání. PS k bezpečnostní situaci se nezřizuje – bude fungovat na bázi Komise
prevence kriminality, kde bude účasten lokální konzultant.
Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
19. 9. 2014

Pravidla jednání v PS; aktuální situace v oblasti bydlení – výchozí stav; plán činnosti PS
(cíle a priority); diskuse-k ubytovnám (Pod Čertovým pahorkem, Rozet, sociálně
vyloučená lokalita Flusárna – další šetření, mapování situace – OSPOD, Farní charita;
pokyny pro likvidaci štěnic atd.)

2. 10. 2014

Výstupy z mapování na ubytovnách (Pod Čertovým pahorkem, ROZET); počet
příjemců sociálních dávek na ubytovnách; diskuse – návrhy na zlepšení situace
(vrátnice, uzamykatelný hlavní vchod, revize elektrorozvodů, rekonstrukce podlah);
informace o jednání se stavebním úřadem o ubytovně ROZET; informace OSPOD –
nová pracovnice, která se věnuje především práci na ubytovnách; nutnost celoplošné
dezinsekce a deratizace; dohodnuto další šetření a mapování terénu.

24. 10. 2014

Aktuální situace na ubytovnách (Pod Čertovým pahorkem a ROZET – další zjištění,
náhradní ubytování osob z ubytovny ROZET); situace v dalších objektech – Flusárna,
městská ubytovna; zhodnocení výsledků

11. 11. 2014

Možnosti bydlení pro sociálně slabé domácnosti v majetku města – přehled možností,
podmínky pro přidělování nájemních bytů, návrhy na opatření pro městské byty;
dávky v hmotné nouzi (od Úřadu práce Příbram)

16. 12. 2014

Prostupné bydlení – metodika a manuál dobrých praxí - možnosti bydlení pro
sociálně slabé domácnosti v objektech v majetku města – sociální byty, Flusárna,
městská ubytovna či Azylový dům pro matky s dětmi

Zaměstnávání
22. 9. 2014

Pravidla jednání v PS; aktuální situace v oblasti bydlení – výchozí stav; plán činnosti PS
(cíle a priority); diskuse – míra nezaměstnanosti, veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa; představily se NNO a organizace, které poskytují
uvedené pracovní příležitosti (Technické služby města Příbram); úvahy o sociální
firmě.

22. 10. 2014

Prezentace Farní charity Beroun (p. Dutka) - zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných; dobrá praxe - systém prostupného zaměstnávání (Krupka).

18. 11. 2014

Možnosti vyčlenění části agendy Technických služeb města Příbram pro zaměstnávání
dlouhodobě nezaměstnaných – aktivizační programy, veřejně prospěšné práce,
pilotní varianta zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných – vytvoření pracovní
čety, doporučení NNO, vytipování vhodných osob.

18. 12. 2014

Pracovní četa při Technických službách města Příbram - aktuální informace z příprav
pilotní realizace; oblasti podpory Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020
a definování priorit a cílů pro oblast zaměstnávání pro tvorbu Strategického plánu
sociálního začleňování Příbram.

Rodina a sociální služby
26. 9. 2014

Pravidla jednání v PS; aktuální situace v oblasti bydlení – výchozí stav; plán činnosti PS
(cíle a priority); diskuse – představení aktérů: OSPOD, Poradna města, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, Farní charita, Azylový dům pro matky s dětmi, manažer
prevence kriminality, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Koordinace služeb,
volnočasové aktivity, domácí násilí, případové konference, kazuistiky.

4. 11. 2014

Prezentace OSPOD – případové a rodinné konference; metodiky a manuál dobré
praxe diskuse – spolupráce OSPOD a NNO.

9. 12. 2014

Analýza aktivit práce s rodinami a dětmi ze sociálně vyloučených lokalit – zhodnocení
současných aktivit (projekt SDÍLENÍ, tábory, …) a debata nad tím, co nám zde chybí
nebo co bychom chtěli v Příbrami rozvinout.

Vzdělávání
17. 10. 2014

Pravidla jednání v PS; aktuální situace v oblasti bydlení – výchozí stav; plán činnosti PS
(cíle a priority); diskuse – představení inkluzivních opatření na školách; aktuální
situace ve městě; doučování; plán činnosti – návrh.

Projektové poradenství
Agentura se v tomto období do projektového poradenství nezapojila. Městský úřad Příbram podával
bez pomoci Agentury projektovou žádost do výzvy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na
zřízení pozice romského terénního pracovníka na Městském úřadě Příbram.
Strategické plánování
Agentura začala působit v Příbrami v červenci 2014 a vznik strategie sociálního začleňování je v plánu
do roka od zahájení své činnosti tj. do června 2015. Proběhla fáze mapování (v lednu 2015 byla
finalizována situační analýza), probíhají setkání v pracovních skupinách, kde budou definovány
priority, cíle a konkrétní opatření v oblasti sociální začleňování na období min. tří let.

Ralsko
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015
V první polovině roku vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška zakazující veškerý hazard na
území obce a byla započata jednání na toto téma s vedením sousední obce Mimoň. Ve druhé

polovině roku proběhly besedy na téma dluhy a finanční gramotnost v Náhlově, v Kuřívodech a na
Ploužnici.
Dále byla vyhlášena veřejná zakázka na zbudování školky a jídelny na sídlišti Ploužnice, jejíž
podmínkou je zaměstnat na zakázce 10% dlouhodobě nezaměstnaných osob. Kromě toho město
zaměstnalo čtyři osoby jako dispečery kamerového systému a nastoupili čtyři asistenti prevence
kriminality. Ve druhé polovině roku z deseti osob pracujících u obce na VPP se pět zaměstnalo
v nepodporovaném zaměstnání a obec nabrala dalších 10 VPP. Bylo vyjednáno až 300 nových
pracovních míst v příštích dvou letech s firmami KV Final a Intedoor a byla zrealizována analýza trhu
pro potřeby založení sociálního podniku. Na základě této analýzy byl vytipován subjekt k sociálnímu
podnikání v lesnictví a malých technických službách a byla zahájena jednání.
Byla založena krajská pracovní skupina pro obnovu Ralska. Místostarosta města p. Váradi se stal
členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Na konci roku město postoupilo do finále soutěže
Roma spirit.
Proběhla setkání vedení města a Agentury s obyvateli Náhlova a Ploužnice a byl dohodnut další
postup při zlepšování podmínek bydlení. Také pokračovaly brigádní akce na Ploužnici (vybudování
posezení, výsadba stromů). Obyvatelům Náhlova začaly být přidělovány zahrádky, na sídlišti
Ploužnice pokračovalo brigádní zkrášlování venkovního prostoru.
Dalším rokem pokračovaly víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež na Ploužnici
a v Náhlově, otevřely se nové kroužky v Náhlově a zvýšila se účast Náhlovských dětí na kroužcích
v Osečné. Také se otevřelo doučování na Ploužnici. V září nastoupilo do MŠ v Osečné dvanáct dětí
z Náhlova, tedy bez tří všechny děti v předškolním věku.
Z krajského IP vysoutěžila Oblastní charita Most poskytování služby NZDM ambulantní formou
v Náhlově a terénní formou na Ploužnici, ostatní služby z IP kraje (SAS a TP) nebyly vysoutěženy.
Město dále zaměstnávalo 2 terénní sociální pracovnice. Oblastní charita Most zahájila pracovně
poradenský a zaměstnanostní projekt Práce na Liberecku. Proběhly besedy drogové prevence
v NZDM Náhlov a nácviky herních forem kariérového poradenství.
V prvním pololetí proběhl v Liberci projektový seminář Agentury pro partnery a další zájemce, tamtéž
proběhl i seminář pro školy na téma asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.
Proběhla konference na téma Práce s rodinou v sociálně vyloučených lokalitách. Z Lokálního
partnerství bylo vyloučeno o .s. Lampa pro nepartnerský přístup.
Vstoupil v platnost nový metodický pokyn o přidělování bytů, dle kterého jsou byty ve vlastnictví
obce děleny na standardní byty a byty s doprovodnou sociální službou.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
27. 2. 2014

Prezentace situační analýzy z Ralska a její specifické části týkající se bydlení
v Náhlově, diskuze. Prezentace průběžných výstupů z analýzy trhu pro potřeby vzniku
sociálního podniku v regionu Podralsko, diskuze.

21. 3. 2014

Hodnocení plnění SPLP Ralsko po půl roce od schválení zastupitelstvem města.
Projednání útoků o.s. Lampa proti členům a duchu LP.

21. 10. 2014

Představení analýzy trhu a kulatý stůl s hosty nad jejími výstupy.

Termíny setkání pracovních skupin
Vzdělávání, volný čas a rodina
13. 2. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající, příprava workshopu spolupráce SŠ
a zaměstnavatelů, příprava projektů do programu prevence kriminality.

20. 5. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající, informace o stavu krajského IP.

4. 12. 2014

Analýza potřeb - příprava navazujícího strategického plánu SPSZ.

Zaměstnanost
13. 2. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající.

20. 5. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající, informace o stavu krajského IP.

20. 6. 2014

Dohoda forem spolupráce mezi ÚP a partnery v terénu. Informace o připravovaném
semináři na téma spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.

24. 10. 2014

Koordinovaný přístup v sociálním začleňování. Monitoring plnění strategického plánu
LP Ralsko. Nový zaměstnanostní projekt Oblastní charity Most. Sociální podnikání –
výstupy z analýzy a kulatého stolu.

4. 12. 2014

Analýza potřeb - příprava navazujícího strategického plánu SPSZ.

Bydlení
13. 2. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající.

20. 5. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající, informace o stavu krajského IP.

24. 10. 2014

Koordinovaný přístup v sociálním začleňování, plán na příští programové období.
Monitoring plnění Strategického plánu LP Ralsko.

4. 12. 2014

Analýza potřeb - příprava navazujícího strategického plánu SPSZ.

Prevence sociálně patologických jevů
13. 2. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající, příprava projektů do programu
prevence kriminality.

20. 5. 2014

Monitoring plnění SPLP a úkoly z toho vyplývající, informace o stavu krajského IP.

24. 10. 2014

Koordinovaný přístup v sociálním začleňování, plán na příští programové období.
Monitoring plnění Strategického plánu LP Ralsko. Nové výzvy.

4. 12. 2014

Analýza potřeb - příprava navazujícího strategického plánu SPSZ. Program prevence
kriminality – projekty.

Projektové poradenství
Úřad vlády, podpora terénní sociální práce:
1) Terénní sociální práce v Ralsku v objemu 2 úvazků – 2014. Realizováno.
2) Terénní sociální práce v Ralsku v objemu 2 úvazků – 2015. V hodnocení.
OPLZZ – „Práce na Liberecku“ - Motivace, pracovní poradenství, bilanční diagnostika, rekvalifikace,
praxe, podporovaná a nepodporovaná pracovní místa, pracovní asistence. – V realizaci.
MV ČR, programy prevence kriminality 2014:
1) Náhlovské a ploužnické víkendy a tábory 2014 - Víkendové aktivity v Náhlově. Víkendové aktivity
na Ploužnici. Příměstský tábor Náhlov. Příměstský tábor Ploužnice. Realizováno.
2) Asistenti prevence kriminality - Vzdělání a uvedení 4 APK pro 2014. Realizováno.
3) Vzdělávání v dluhové problematice a zvyšování finanční gramotnosti - Cyklus akreditovaných
kurzů pro sociální a pedagogické pracovníky na téma předluženosti a finanční gramotnosti, techniky
práce s klienty/žáky – v r. 2014. Nepodpořeno.
MV ČR, programy prevence kriminality 2015:
1) Náhlovské a ploužnické víkendy a tábory 2015 - Víkendové aktivity v Náhlově, víkendové aktivity
na Ploužnici, příměstský tábor Náhlov, příměstský tábor Ploužnice. V hodnocení.
2) Asistenti prevence kriminality - Vzdělání a uvedení 4 APK pro 2015. V hodnocení.
Strategické plánování
Plnění strategického plánu pro roky 2013-15 probíhalo bez větších komplikací a většina
z naplánovaných cílů byla splněna.
Na podzim bylo již zahájeno plánování na období 2016-18, a to zejména s aspirací zařazení Ralska do
koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách. V pracovních skupinách byla zatím
provedena analýza potřeb, z kraje nového roku se analytická fáze přehoupne do fáze návrhové.
Výzkumy v lokalitě
1) Na únorovém LP byla představena partnerům situační analýza a její specifická část o bydlení
v Náhlově.
2) Od března do června byla zpracována analýza trhu pro potřeby založení sociálního podniku
v Ralsku a 21. 10. představena partnerům a odborným hostům mimo LP.

3) Byly zmonitorovány herny a chráněné budovy v Mimoni a způsob nakládání s penězi vybranými
městem Mimoň z hazardu, jako podklad pro schůzku s mimoňským vedením.
Akce na zapojení veřejnosti
1) V únoru proběhla schůze vedení města a Agentury s obyvateli Náhlova, na které se řešili jejich
potřeby týkající se především bydlení a veřejného prostorou, ale i zaměstnání a služeb.
2) Podobná schůze se uskutečnila také v únoru na Ploužnici.
3) Na Ploužnici pokračovaly další brigádní akce na zkrášlování sídliště (sázení stromů a budování
posezení).
4) Agentura se zúčastnila též dubnového Dne Romů v Kuřivodech.
Jednorázové akce
Proběhl kulatý stůl k tématu sociálního podnikání a workshop, který byl realizován v České Lípě
a týkal se tématu spolupráce s rodinou.

Rumburk a Staré Křečany
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015
V dubnu byly prezentovány výsledky situační analýzy, kterou zpracovali výzkumníci Multikulturního
centra. Výsledky lokální partnerství použilo zejména ve strategickém plánování a tvorbě bytové
koncepce města Rumburk.
V první polovině roku vyvíjela nejintenzivnější činnost PS bydlení, která byla Radou města pověřena
vytvořit bytovou koncepci města, a to do června 2014. Koncepce definuje potřeby obyvatel
ohrožených ztrátou bydlení, vytváří pravidla pro přidělování městských bytů, nastavuje pravidla
spolupráce zúčastněných subjektů a nastiňuje, jakým způsobem by město do sociálního bydlení
mohlo zapojit soukromé vlastníky nemovitostí. Definuje dva režimy, ve kterých jsou sociální byty
přidělovány, a podrobně specifikuje přidělování a provoz tzv. tréninkových bytů s doprovodnou
sociální službou. 9. října byla na poslední Radě města před volbami jednohlasně schválena Koncepce
sociálního bydlení pro město Rumburk. Nová rada města, ustavena po volbách se rozhodla schválit
koncepci znovu, a to v lednu 2015.
V rámci PS zaměstnanosti absolvovali členové LP exkurzi do města Krupka, kde sdíleli zkušenosti
v oblasti prostupného zaměstnávání a projektů prevence kriminality. V realizaci pokračoval městský
zaměstnanostní projekt Zelený Rumburk (výzva č. 96) s cílovou skupinou dlouhodobě
nezaměstnaných nad 50 let v činnosti údržba veřejné zeleně. Velmi podobný projekt realizovalo i o.s.
Cedr.
V roce 2014 pokračovala a dále se rozšířila činnost asistentů prevence kriminality. Asistenti jsou od
září plně financovaní z projektu ESF. Od září jsou čtyři, od října je jich už šest. V naprosté většině své

pracovní doby vykonávají pochůzkovou činnost po městě, zejména v místech, která jsou považována
za riziková z hlediska kriminality. Soustředí se také na zabezpečení prostoru u základních, středních
i mateřských škol. Zaměřují se na mládež ohroženou drogovou závislostí a náchylnou k sociálněpatologickým jevům. Efektivně spolupracují zejména s místním K-centrem, Policií ČR, městskou
policií, sociálním odborem a školami. Asistenti se svým mentorem pořádají přednášky pro žáky
Speciální základní a Praktické školy, zatím například na téma trestní odpovědnost nebo návykové
látky.
V dubnu se poprvé sešla nová platforma poskytovatelů sociálních služeb působících v Rumburku
a Starých Křečanech, zaměřených zejména na cílovou skupinu sociálně znevýhodněných osob.
Platforma se věnovala zejména tématu koordinace sociálních služeb v rámci ORP Rumburk.
Manažerská skupina komunitního plánování vytvořila návrh pracovní náplně koordinátora a byla
vytipována vhodná osoba a vše projednáno s Úřadem práce. Bohužel se celý proces zastavil ještě
před konáním voleb, bývalé vedení už nechtělo začínat žádné nové záležitosti. Dalším tématem,
kterým se platforma zabývala, byl převod financování sociálních služeb z MPSV na kraje.
V Rumburku vzniklo nové romské občanské sdružení Soužití, které se zaměřuje zejména na
volnočasové akce pro rodiny s dětmi, těch již několik uspořádalo. Od července funguje v Rumburku
dluhová poradna, kterou zřídilo město Rumburk. Provozuje ji občanské sdružení FinArcha.
Občanské sdružení CEDR komunitní centrum ukončilo k 30. 11. 2014 projekt „Koupě a rekonstrukce
azylového domu v Rumburku“ a objekt byl v prosinci slavnostně otevřen.
Ve Starých Křečanech proběhla úspěšně dvě výběrová řízení. Byla obsazena pozice terénní
pracovnice obce (projekt z RVZRM) a asistenta prevence kriminality (Program prevence kriminality
MV ČR).
Staré Křečany podaly projekt do výzvy OPŽP na investiční dotaci na vybudování sběrného dvora
a projekt byl schválen. Obec zde bude zaměstnávat osoby se sociálním znevýhodněním, převážně ty,
které se osvědčily z VPP obce.
Říjnové komunální volby vyměnily pozice ve vedení města. Ustavování rady a zastupitelstva města se
zpozdilo. Do konce roku nebylo jasné, do jaké míry souzní nové vedení města s vizí a přístupy
Agentury.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
15. 4. 2014

Prezentace situační analýzy externími výzkumníky, diskuze.

Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
17. 1. 2014

Příprava materiálu do Rady města - pověření PS k vytvoření bytové koncepce,
dokončení pasportizace městských bytů.

6. 2. 2014

Revize fungování krizového přespávání, nastavení systému dvou režimů sociálního
bydlení.

27. 2. 2014

Aktuality z lokalit, bytová koncepce - proces přidělování bytů.

14. 3. 2014

Aplikace vznikající bytové koncepce na aktuálně platný postup přidělování městských
bytů, aktuality z obcí.

4. 4. 2014

Bytová koncepce - cílové skupiny, kategorie bytů, vstupní podmínky pro zařazení do
výběr. řízení na tréninkové byty.

18. 4. 2014

Bytová koncepce - startovací byty, smlouvy s poskytovateli sociálních služeb,
doprovodná sociální služba.

16. 5. 2014

Bytová koncepce - analýza stávajícího stavu sociálního bydlení, aktuality z obcí.

3. 6. 2014

Bytová koncepce - dopracování materiálu

Vzdělávání
19. 5. 2014

Strategické plánování - specifikace opatření, nové programové období ESF.

19. 6. 2014

Strategické plánování - dopracování opatření, kurzy do škol od Člověka v tísni.

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
7. 4. 2014

Úvodní setkání platformy poskytovatelů sociálních služeb, obcí, Krajského úřadu
a NNO. Představení partnerů, specifikace cílů setkání, prezentace ASZ - vazba na
KPSS.

19. 5. 2014

Aktuální stav komunitního plánování na Šluknovsku, překážky v implementaci
opatření, podstata chybějící pozice koordinátora sociálních služeb.

3. 7. 2014

Koordinace sociálních služeb v ORP, pozice koordinátora, prezentace Centra krizové
intervence a Intervenčního centra působícího v Rumburku.

5. 9. 2014

Krajský úřad detailně prezentoval způsob převodu financování sociálních služeb.

Projektové poradenství
MV ČR, programy prevence kriminality – Asistenti prevence kriminality v Rumburku a ve Starých
Křečanech. Realizováno.
OP LZZ, výzva D6 - konzultace projektového záměru pro město Rumburk.
Úřad vlády, podpora terénní sociální práce - poradenství pro Staré Křečany. Realizováno.
Strategické plánování

SP LP byl vytvořen na základě plánování v jednotlivých pracovních skupinách. Na začátku ledna 2015
bude předložen novému vedení města. Pokud se město zapojí do tzv. koordinovaného přístupu, bude
plán dále doplněn a bude schválen později jako Strategický plán sociálního začleňování. Pokud město
nebude mít o KPSVL zájem, bude plán předložen radě a zastupitelstvu města ke schválení po
zapracování připomínek vedení města.
Staré Křečany budou mít vlastní strategický plán.
Akce na zapojení veřejnosti
V dubnu a květnu proběhly dvě akce pro veřejnost v Rumburku a Starých Křečanech - promítání filmu
Cesta ven s tanečním a hudebním vystoupením romské kapely a tanečním vystoupením romských
dětí a mládeže, autorským čtením romské spisovatelky Ivety Kokyové a ochutnávkou romských jídel,
která připravili místní obyvatelé.

Slaný
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Hlavní činností v prvním půlroce spolupráce byl rozjezd činnosti LP Slaný a jejích pracovních skupin.
Uskutečnilo se úvodní setkání Lokálního partnerství Slaný, na kterém vystoupil starosta města. Poté
začala práce jednotlivých pracovních skupin.
S vedením města bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci, jehož součástí je i Akční plán spolupráce,
který vymezuje oblasti spolupráce a naznačuje směry jejich řešení. Tyto dokumenty byly schváleny
Zastupitelstvem města Slaný.
Proběhla tisková konference starosty za účasti ředitele ASZ na téma spolupráce ASZ s městem
Slaným.
Klíčovou náplní nově vzniklých pracovních skupin bylo v tomto období zejména popsat situaci
v jednotlivých oblastech a začít připravovat Strategický plán sociálního začleňování.
Městu se podařilo zavést Asistenty prevence kriminality. Jedná se o dvoučlennou hlídku, která se
zaměřuje na preventivní činnost v okolí SVL.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
16. 9. 2014

Na programu bylo zejména představení činnosti ASZ a LP a plán činností na další
období

Termíny setkání pracovních skupin
Rodina

10. 10. 2014

Popis situace v SVL a představení jednotlivých služeb, které ve Slaném fungují

3. 11. 2014

Tvorba SWOT analýzy

24. 11. 2014

Vytváření prioritních témat

17. 12. 2014

Tvorba cílů k prioritám

Bydlení
15. 10. 2014

Popis situace v oblasti bydlení

Zaměstnanost
20. 10. 2014

Popis situace v oblasti zaměstnanosti

6. 11. 2014

Seznámení účastníků s přípravou legislativy k sociálnímu podnikání

25. 11. 2014

Tvorba SWOT a prioritních témat.

Bezpečnost
10. 12. 2014

Příprava projektů do prevence kriminality MV ČR

Vzdělávání
17. 12. 2014

SWOT analýza v oblasti

Projektové poradenství
MV ČR, programy prevence kriminality – ASZ se zapojila do přípravy projektu. Do druhé výzvy v roce
2014 se podařilo podat žádost na APK a domovníka. Obě funkce vznikly a minimálně o asistentech
prevence kriminality budeme diskutovat i pro příští období.
Úřad Vlády ČR, podpora terénní práce – příprava projektu po domluvě s OSV přerušena. Podání
žádosti na terénního pracovníka je v plánu až pro rok 2016.
Strategické plánování
Strategie je v současné době připravována, pracuje se v dílčích pracovních skupinách. Vytvořeny
SWOT analýzy a popisy jednotlivých oblastí.

Sokolov
Působení Agentury ve městě: červenec 2011 – červen 2014
V první polovině roku 2014 se členové lokálního partnerství pravidelně setkávali v pracovních
skupinách a na jednom setkání celé platformy LP Sokolov. Strategický plánu LP Sokolov byl

implementován v souladu s harmonogramem plnění a v březnu až květnu 2014 proběhla revize
strategického plánu. Výsledkem je Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov na období 2014 –
2016.
V oblasti vzdělávání věnovala pracovní skupina pozornost projektu OP VK „Rovné příležitosti
a šance“. Byla představena finální podoba projektové žádosti podané městem Sokolov. Dále proběhla
revize strategického plánu pro oblast vzdělávání a volný čas. Výstupem tohoto setkání bylo stanovení
priorit a cílů v oblasti vzdělávání a volného času na další období, které se objevily v novém
strategickém plánu.
V sociální oblasti byl na pracovní skupině rodina a sociální služby představen projekt „Podpora
standardizace OSPOD“, se kterým město uspělo. Členové řešili financování služeb - sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Financování těchto
služeb se podařilo zajistit z individuálního projektu Karlovarského kraje. Od června 2014 jsou tyto
služby v Sokolově pod dobu 13 měsíců realizovány. Proběhla revize Plánu rozvoje sociálních služeb
města Sokolova a také revize strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro oblast rodina a
sociální služby.
V oblasti zaměstnávání připravovala pracovní skupina Systém prostupného zaměstnávání. Byla
přestavena dobrá praxe prostupného zaměstnávání v Krupce a první kroky při budování systému
prostupného zaměstnávání v Kadani a v Ralsku. Členové pracovní skupiny diskutovali možnosti
zavedení systému prostupného zaměstnávání v Sokolově. Dále proběhla revize strategického plánu
pro oblast zaměstnávání.
V oblasti bezpečnosti se pozornost pracovní skupiny zaměřila na několik témat – činnost asistentů
prevence kriminality, podporu intervenčního centra, činnost NZDM a další.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
26. 5. 2014

Představení návrhu znění Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro
období 2014 – 2016, projednání znění Strategického plánu Lokálního partnerství
Sokolov pro období 2014 – 2016 členy Lokálního partnerství Sokolov, plán činnosti
Lokálního partnerství Sokolov na další období - koordinace lokálního partnerství od
léta 2014 (po odchodu Agentury pro sociální začleňování).

Termíny setkání pracovních skupin
Zaměstnávání
6. 1. 2014

Systém prostupného zaměstnávání, Prostupné zaměstnávání v Krupce – představení
systému. První kroky při budování systému prostupného zaměstnávání v Kadani
a v Ralsku – představení systému. Možnosti zavedení systému prostupného
zaměstnávání v Sokolově - diskuse skupiny

14. 4. 2014

Revize Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro oblast zaměstnávání,
definování hlavních problémů v oblasti zaměstnávání sociálně vyloučených osob –
diskuse skupiny

Rodina a sociální služby
6. 1. 2014

Představení podaného projektu „Podpora standardizace OSPOD“

3. 2. 2014

Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova – příprava revize. Strategický plán
Lokálního partnerství Sokolov – příprava revize. Intervenční centrum mění věkovou
hranici své cílové skupiny.

3. 3. 2014

Revize plánu rozvoje sociálních služeb města Sokolova – přehled sociálních služeb
v Sokolově

7. 4. 2014

Revize Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro oblast rodina a sociální
služby: Zmapování aktuální situace v oblasti sanace rodina a sociálních služeb pro
sociálně vyloučené

19. 5. 2014

Provoz NZDM spol. Kotec, financování NNO, přidělování sociálních bytů, plán činnosti
pracovní skupiny po odchodu ASZ ze Sokolova

Vzdělávání a volný čas
13. 1. 2014

„Rovné příležitosti a šance“ - představení finální podoby projektové žádosti podané
městem Sokolov do výzvy OP VK oblast podpory 1.2 podoblast III. Preventivní
přednášky pro žáky ZŠ – představení nabídky přednášek ze strany sokolovských
neziskových organizací

10. 3. 2014

Revize Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro oblast vzdělávání
a volný čas: Definování hlavních témat v oblasti vzdělávání a volný čas; Zmapování
aktuálních problémů, nastavení a udržení systémových opatření.

Sociálně patologické jevy
10. 2. 2014

Situace v Azylovém domě, využití budovy bývalé ZŠ Sokolovská, představení činnosti
asistentky prevence kriminality.

3. 3. 2014

Plán aktivit v pracovní skupině na rok 2014, nedostatek klinických psychologů, dotace
od sponzora na aktivity Intervenčního centra.

7. 4. 2014

Představení NZDM provozované spol. Kotec od 1. června 2014

19. 5. 2014

Představení o.s. Fokus, přerušení činnosti asistentů prevence kriminality,
pohotovostní služba psychiatra

Bydlení

10. 3. 2014

Revize Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro oblast bydlení:
Definování hlavních problémů v oblasti bydlení – diskuse skupiny; Problémové
lokality (lokality u nádraží, u kina Alfa a kde jinde? Sídliště Michal?; Soukromé
ubytovny – jsou problém či nikoliv?

Projektové poradenství
OP VK, výzva č. 47 - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt města Sokolov. ASZ iniciovala podání projektové
žádosti a pomáhala s jeho přípravou. Aktivitami jsou: vytváření školních poradenských pracovišť,
podpora zavádění podpůrných a vyrovnávacích opatření (včetně asistenta pedagoga), průběžné
hodnocení studijního pokroku jednotlivých žáků se SVP (např. mapy pokroku), další vzdělávání
pedagogického personálu, podpora dětí se SVP při přechodu z MŠ do ZŠ, sociálně aktivizační služby
potřebné pro účast dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání. Město s žádostí
uspělo a projekt je realizován od 1. července 2014 do 30. června 2015.
OP LZZ, výzva D6 - Integrace sociálně vyloučených osob na trh práce. ASZ připomínkovala
projektovou žádost společnosti BFZ – vzdělávací akademie, která vypracovala projekt „Zpět do práce,
zpět do společnosti“. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob vracející se z výkonu trestu. Žádost
v hodnocení.
Strategické plánování
Fáze odchodu ASZ ze Sokolova. Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov byl schválen členy
lokálního partnerství dne 31. 5. 2012. V březnu až květnu 2014 proběhla revize strategického plánu
a vznikl Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov na období 2014 - 2016. Ten byl schválen členy
Lokálního partnerství Sokolov a následně schválen radou a zastupitelském města.
Strategický plán je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly co nejvíce čerpány finanční
prostředky z evropských, národních a krajských dotačních programů a nenárokuje si v žádném z cílů
čerpat prostředky z rozpočtu města. Strategický plán dává především z důvodu přechodu dotačního
řízení MPSV na kraje od 1. 1. 2015 doporučení, aby město Sokolov mělo i nadále v rozpočtu města
vyčleněny adekvátní finanční prostředky na podporu sociálních služeb (Fond sociální podpory)
a současně provedlo revizi aktuální podoby rozdělování prostředků v tomto fondu dle jednotlivých
cílových skupin.
Exit strategie
Po ukončení intenzivní podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování (konec června 2014) bylo
vedení Lokálního partnerství Sokolov předáno odboru sociálních věcí, který dohlíží na plnění
Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov na období 2014 - 2016. Součástí Lokálního
partnerství dále zůstávají 3 pracovní skupiny (vzdělávání a volný čas; zaměstnávání; rodina a sociální
služby). Jednou měsíčně probíhá setkání zástupců NNO, státní a městské policie se zástupci OSPOD
a oddělení sociálních služeb při OSV v rámci pracovní skupiny rodina a sociální služby, kde bude také
řešena i oblast bydlení. Členové pracovní skupiny zaměstnávání a pracovní skupiny vzdělávání a volný
čas se scházejí minimálně jednou za 2 měsíce.

Po dohodě se zástupci Městské policie Sokolov jsme rozhodli, že Strategický plán Lokálního
partnerství Sokolov na období 2014 – 2016 nebude obsahovat priority, cíle a konkrétní opatření pro
oblast sociálně patologických jevů. Tato oblast bude podrobně popsána ve strategickém plánu
prevence kriminality, který bude v roce 2014 vypracován Městskou policií Sokolov. Pracovní skupina
sociálně patologické jevy (neboli Interdisciplinární tým) se i nadále bude scházet 1x měsíčně pod
vedením Městské policie Sokolov. Sdílení informací mezi pracovní skupinou vedenou městskou policií
a pracovními skupina lokálního partnerství bude zaručena tím, že všech pracovních skupin se účastní
zástupci neziskových organizací.
Vůdčí role po ukončení intenzivní podpory Agentury pro sociální začleňování je přenesena na odbor
sociálních věcí, který je aktivním členem a koordinátorem Lokálního partnerství. Agentura pro
sociální začleňování bude dále městu Sokolov nabízet tzv. vzdálenou podporu. Cílem vzdálené
podpory je pomoci lokalitám, ve kterých Agentura ukončí svou činnost, zajistit kontinuitu integrační
politiky, dokončit započatá opatření a včlenit potřebné procesy do struktur města. Součástí je
i sledování progresu a přenos dobrých praxí. Vzdálená podpora je poskytována za předpokladu, že
existují koordinační platformy (lokální partnerství a pracovní skupiny) a je zřízena pozice koordinátora
inkluzivních politik. Agentura zůstává členem Lokálního partnerství a zastává koordinační, facilitační
a expertní roli. Důraz je kladen na telefonický kontakt, mailovou komunikaci, ale bude nabízena
i přímá intervence v lokalitě (odhad místní intervence 1x za 3 měsíce, další podpora max. 20 hodin
čtvrtletně). Městu Sokolov budou dále nabízeny odborné a metodické semináře. Zástupce odboru
sociální věcí jako tzv. koordinátor inkluzivních politik se bude účastnit pravidelných setkání s dalšími
koordinátory z jiných měst, kde Agentura působila za účelem sdílení zkušeností. Vzdálená podpora
probíhá do 31. srpna 2015 a je stvrzena podepsáním Memoranda o vzdálené podpoře mezi
Agenturou pro sociální začleňování a městem Sokolov, jehož přílohou je Plán vzdálené podpory.

Šternberk
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015
Z hlediska spolupráce mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování došlo v první polovině roku
k několika událostem, na základě kterých bylo nutné nově definovat rozsah a náplň spolupráce.
Jednalo se především o určité neshody v přípravě projektu na podporu selhávajících žáků a nízkou
míru podpory aktivitám směřujících k mládeži. Na základě uvedených neshod požádal lokální
konzultant o setkání s vedením města a společně s ním prošel připravovaný strategický plán lokálního
partnerství. Došlo k redukci několika cílů a celkově ke změně přístupu ke strategickému dokumentu.
Navzdory jistému snížení intenzity spolupráce vinou uvedených událostí se dařilo ve Šternberku
realizovat celou řadu aktivit. Odehrálo se pět zasedání pracovních skupin, ale větší část činností se
realizovala na setkání užších realizačních týmů.
Oblast prevence a bezpečnosti byla plně v gesci města a byla koordinována městem, podobně jako
školství. V rámci preventivních opatření byl realizován program APK a volnočasových aktivit. Na
území celého ORP Šternberk byl realizován projekt zaměřený na inkluzivní školství. Dále bylo úspěšně

realizováno prostupné zaměstnávání, které vstoupilo do třetí etapy, kdy jeho účastníci vstupují na
„volný trh práce“ vybavení pracovními dovednostmi, znalostmi a návyky.
Lokální konzultant spolupracoval s jednotlivými aktéry poskytujícími především sociální služby (NNO,
ÚP). Ze strany obce byla nejasná podpora financování a koordinace sociálních služeb, a to
dlouhodobě ovlivňuje pracovní atmosféru pro řešení v této oblasti.
Již také medializovaným problém města Šternberk a především všech obyvatel byl dlouhotrvající spor
dvou romských rodin. Dlouhodobě docházelo k různým útokům verbálním či fyzickým na veřejném
prostranství či v domovině těchto rodin. V listopadu 2014 však došlo ke střetu, kdy jedna ze stran
použila střelnou zbraň, přičemž celý tento incident se naštěstí obešel bez výraznější újmy na zdraví.
V souvislosti s tímto konfliktem byla posílena bezpečnostní opatření na území celého města. Ke konci
roku bylo ještě brzy předjímat, jakým způsobem se incident podepíše do nastavení dalších strategií
obce ve vztahu k sociálnímu začleňování. Jedním z prvních kroků bylo zřízení Komise prevence a
bezpečnosti, která je ustavena z odborníků (PČR, Probační a mediační služba, KÚ atd.) a zástupců
města. Lokální konzultant byl v této komisi nominován jako host, podobně i Krajská koordinátorka
pro národnostní a etnické menšiny.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
4. 8. 2014

Shrnutí uplynulého období spolupráce

Termíny setkání pracovních skupin
Zaměstnanost
17. 3. 2014

Příprava programu prostupného zaměstnávání

31. 3. 2014

Aktualizace cílů strategického plánu

9. 4. 2014

Rozvoj programu prostupného zaměstnání, příprava projektů v oblasti zaměstnanosti

16. 9. 2014

Hodnocení - program prostupného zaměstnávání, situace oblasti protidluhového
poradenství

Sociální služby a bydlení
28. 4. 2014

Rozvoj programů směřujících k podpoře mládeže z vyloučeného prostředí

25. 8. 2014

Nastavení spolupráce, harmonogram setkání, cíle pro zbytek roku 2014

10. 12. 2014

Informace k dotačním programům OP Z, OP VVV a IROP

Bezpečnost a prevence rizikového chování
26. 5. 2014

Příprava dne soužití

16. 9. 2014

Výsledky exkurzu ve městě Sokolov, příklady dobré praxe

Vzdělávání
22. 9. 2014

Nastavení spolupráce, harmonogram setkání, cíle pro zbytek roku 2014

V závěrečném čtvrtletí roku 2014 byla mimo dané aktivity, realizována individuální střetnutí
s vedením města, která se věnovala především otázkám prevence kriminality, řešení bezpečnostní
situace ve městě a formě další spolupráce v příštích letech (režim KPSVL).
Projektové poradenství
1) OP VK, výzva 46 - Podpora rozvoje vzdělávací soustavy v ORP Šternberk. Žadatel město
Šternberk. Ve Šternberku zapojené tři ZŠ, projekt je v realizaci. LK představil výzvu, koordinoval první
fázi přípravy, vytvořil projektový záměr a sepsal část žádosti.
2) MVČR, programy prevence kriminality + OPLZZ - Asistenti prevence kriminality ve Šternberku.
Žadatel město Šternberk, projekt v realizaci druhým rokem. LK se účastní porad vedoucích k rozvoji
programu. V letošním roce došlo k přechodu financování projektu z prostředků národních na projekt
OP LZZ, jehož řešitelem je Ministerstvo vnitra. Příprava projektu APK pro rok 2015 je plně v
kompetenci města.
3) MVČR, programy prevence kriminality - Pohyb neuškodí tobě ani druhým III. Žadatel město
Šternberk, projekt v realizaci druhým rokem. Z projektu je realizovaná soutěž „Venkovní posilovna“
a z menší části také Den soužití. Viz dále.
4) MVČR, programy prevence kriminality - Pohyb neuškodí tobě ani druhým IV. Žadatel město
Šternberk, projekt v realizaci třetím rokem; systematičnost volnočasových aktivit. Spolupráce s Ecce
Homo.
5) MVČR, programy prevence kriminality + dotace KÚ Olomouckého kraje, soukromé zdroje - Den
soužití. Projekt vedoucí k aktivizaci romské mládeže (viz dále) financovaný z více zdrojů. LK vytvořil
záměr a podílí se na přípravě celé akce. Podrobný popis akce viz dále.
6) OP LZZ, 3.3. - Šance pro mladě do 26 let. Žadatel Ecce homo o.s., spolupráce na záměru,
opakovaná supervize žádosti, koordinace přípravy, projekt prošel věcným hodnocením.
7) OP LZZ 3.3. - Příležitost pro nezaměstnané ve Šternberku a Moravském Berouně. Projekt ve
druhé fázi realizace a vytvořil řadu pracovních míst (Remit, Ecce Homo). Spolupráce na přípravě
žádosti, průběžná evaluace.
8) APZ v Olomouckém kraji - Program prostupného zaměstnávání. Realizují společně ÚP a ASZ spolu
se sítí partnerů, ve Šternberku zaměstnaných 10 osob, z nichž 8 zaměstnává město a dva společnost
Ecce Homo.
9) APZ v Olomouckém kraji - Prostupné zaměstnávání pro mladé. Realizují společně ÚP, ASZ a SOU
lesnické a strojírenské, ve Šternberku zaměstnaná 1 osoba.

10) Dotace MPSV + dotace města Šternberk - Rozvoj činnosti NZDM pro mládež terénní formou.
Realizátor Charita Olomouc, LK vytvořil návrh projektu a podílel se na jeho zahájení. V roce 2015 již
nebude poskytováno (odstoupení poskytovatele od zájmu poskytování služby).
11) Komunitní pracovník, realizátor město Šternberk, ASZ připravilo projektový záměr a podílí se na
realizaci odbornou podporou projektu. V roce 2015 bude realizováno v rámci Programu prevence
kriminality MV, žádost v kompetenci města. Obsah diskutován přímo s komunitním pracovníkem.
Příprava na čerpání v novém programovacím období: LK začal spolu s partnery jednat o způsobu
čerpání prostředků ze strukturálních fondů v dalším programovacím období. Na jednotlivých
schůzkách s vedoucími odborů, vedením města, vedením ÚP a klíčovými partnery z NNO představil LK
základní typy příležitostí a domlouval možnosti čerpání.
Vedle této intenzivní podpory při sepisování projektů docházelo k pravidelnému informování
partnerů o výzvách, probíhaly schůzky nad jednotlivými typy projektových příležitostí (OP VK, výzva
č. 47; OP LZZ – výzvy k sociálním inovacím atd.). Současně probíhala diskuse o dalších možnostech
čerpání z dotačních programů NROS, MŠMT, MPSV, MVČR a KÚ atd.
Strategické plánování
V první polovině roku LK dílčím způsobem spolupracoval na přípravě strategie MAS a strategického
plánu města, kde byl velmi platným členem přípravného týmu. Strategický plán sociálního
začleňování byl přepracován s ohledem na nové příležitosti v rámci programovacího období 20142020 a byl předán městu v srpnu 2014. Návrh strategického plánu, který v sobě zahrnoval doposud
pojmenované problematické oblasti a způsoby jejich zvládání, schválilo Zastupitelstvo města
Šternberk v září 2014. Tento SPSZ však neobsahuje konkrétní požadavky vyplývající z požadavků
dotačních toků ESF. V současnosti a dle postoje města k podpisu memoranda o spolupráci v dalších
letech bude pokračováno (pokud dojde k podpisu) v revizi nastavených cílů minulých údobí
a pojmenování priorit pro období další, tak aby SPSZ naplnil veškerá obsahová a formální kritéria.
Cílem je finalizace SPSZ v květnu 2015.
Výzkumy v lokalitě
Byla dokončená Situační analýza města Šternberk, která byla poskytnuta představitelům města
Šternberk a MAS Šternbersko.
Jednorázové akce
Dne 10 - 11. 9. byla realizována cesta do města Sokolov. Hlavním cílem cesty byla výměna informací
především v oblasti nastavení prevence a bezpečnosti města. Cesty se účastnili pracovníci MěÚ.
Dvoudenní cestu lze hodnotit kladně, především možnost jiné perspektivy využívání institutu
Městské policie vyprovokovala zdravou diskuzi. Velkou zásluhu na daném měla i průvodcovská péče
ze strany města Sokolov a také všech zapojených institucí a neziskových organizací.
Akce na zapojení veřejnosti

1) Soutěž v posilování - Proběhla soutěž v posilování v rámci provozu venkovní posilovny. Akce se
konala již podruhé a do její přípravy a realizace byla zapojená PČR a městská policie.
2) Den soužití - Dne 25. 9. proběhla sportovně-kulturní akce „Den soužití“. Akce proběhla v areálu
sportovní haly Šternberk a jejím přilehlém okolí. Záštitu nad touto akcí převzal starosta města
Šternberk, Odbor školství a kultury a Agentura pro sociální začleňování. Celou akci organizovala
nezisková organizace ECCE HOMO Šternberk v rámci dotačního programu prevence kriminality.
Podařilo se naplnit zvolený cíl akce v podobě zapojení mládeže do přípravy a realizace samotné akce.
Celá akce proběhla bez organizačních problémů a účastníky byla hodnocena velmi kladně. Pro
návštěvníky akce byl připraven bohatý kulturní program, pro děti soutěžní stanoviště a turnaj v malé
kopané. Do akce se aktivně zapojili instituce IZS - ukázky Hasičského záchranného sboru, Městské
policie Šternbek a zejména pak Policie České republiky. V odpoledních hodinách se realizovala
kulturní vystoupení secvičená v rámci volnočasových aktivit lokálních NNO a dalších institucí. Celou
akci lze hodnotit velmi kladně. Již koncem roku 2014 se zahájily přípravy v rámci stejného dotačního
opatření pro další ročník 2015.
3) Setkání s Romy - Ve druhé polovině roku byla realizována dvě setkání s Romy. Obě tato setkání
byla svým charakterem, obsahovým zaměřením i pozvanými hosty výrazně odlišná.
První setkání bylo svoláno na závěr srpna. Cílem tohoto setkání bylo informovat sociálně vyloučené
obyvatele města o zřízení funkce komunitního pracovníka při MěÚ - náplni činnosti, kompetencích
a také rozsahu pracovního úvazku. Současně měli být představeni asistenti prevence kriminality a v té
době se rozjíždějící projekt „komunitního policisty“ realizovaný PČR. Z přislíbeného počtu cca 25-30
osob se bohužel účastnily setkání jen 3 osoby, které paradoxně nebyly ani cíleně kontaktovány.
V souvislosti s tím vyšel na webu MěÚ článek o neúčasti, nezájmu a pasivitě cílové skupiny svou
situaci řešit při otevřenosti města k řešení, aniž by byl zjištěn důvod neúčasti, přičemž si město bylo
vědomo rizikovosti nižší účasti právě z důvodu nevraživosti dvou rodin.
Další setkání bylo bohužel vyvoláno v reakci na krizovou situaci násilného incidentu, při kterém došlo
ke střelbě a zranění dvou osob dne 19. 11. 2014. Tohoto setkání se účastnili zástupci PČR, MěÚ, KÚ,
Agentury a především dvou znepřátelených rodin. Cílem tohoto setkání bylo nastavení pravidel
jednání a upozornění na zavedená krizová opatření ve městě Šternberk – posílení bezpečnosti PČR
a městskou policií. Zástupci rodin projevili zájem na dalším nekonfliktním řešení této situace – i přes
pochopitelnou emocionalitu jednání – a vůli ke spolupráci s institucemi státního i nestátního sektoru
při řešení sociální situace, která byla v rámci jednání také několikrát řešena.
Exit strategie
V rámci exit strategie je postupně upozorňováno na nezbytnost řešení předání agendy a případného
personálního posílení či rozšíření kompetencí některých pracovních náplní i v souvislosti s nároky
projektového čerpání v letech 2015 – 2020. Toto upomínání je řešeno formou nabídky vzdělávání
a posilováním interních kompetencí lokálních zdrojů a kapacit – státních i nestátních.

Štětí
Působení Agentury ve městě: červenec 2013 – červen 2016
Na začátku roku byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci provozování a propagace
sázkových her a bylo schváleno Nařízení města Štětí, kterým se vydává tržní řád, mj. zakazující
podomní prodej.
Za aktivní účasti členů LP byl zpracován a v měsíci dubnu schválen Strategický plán sociálního
začleňování. Cíle z tohoto plánu promítány i do připravovaného Strategického plánu města Štětí.
Sociální služby
Od 1. 3. 2014 byl personálně posílen Otevřený klub mládeže, v důsledku čehož mohla být rozšířena
jeho činnost – proběhla zde velmi úspěšně realizace projektu s Chutí k toleranci, proti rasismu, zde
vzniklý taneční kroužek Somnakune Luluďa se účastnil v roce několika festivalů (např. Trmice, Lysá
nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem) a získal několik ocenění.
Probíhalo pravidelné měsíční setkávání terénních pracovníků a dalších členů LP, které sloužilo
k výměně informací a ke koordinaci činnosti terénních pracovníků.
Probíhala aktivní sociální práce s obyvateli SVL (Naděje, Romano jasnica, odbor sociálních věcí),
zaměřená na motivaci k zaměstnávání, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, řešení dluhové situace.
Zaměstnanost
V březnu proběhla koordinační schůzka úřadu práce s potencionálními zaměstnavateli, kteří byli
seznámeni s aktuálními projekty - Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji, Odborná praxe pro mladé
do 30 let v Ústeckém kraji, Práce pro každého v Ústeckém kraji, Sociálně vyloučené lokality
v Ústeckém kraji.
V květnu byl zahájen projekt ÚP Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji, projekt nabízí osobám
ze sociálně vyloučených lokalit aktivity, které zvýší jejich možnosti při uplatnění na trhu práce realizuje Úřad práce, ve Štětí zřízeno Informačně poradenské centrum, do projektu byly zapojeny
desítky osob ze sociálně vyloučených lokalit, dva již nalezli zaměstnání (dotovaná pracovní místa),
dalších 5 uzavřelo pracovní smlouvu na dobu určitou od ledna 2015.
Od 2. 5. 2014 vzniklo 10 nových míst VPP (veřejně prospěšné práce) u Štětských komunálních služeb,
z toho pro 4 občany ze sociálně vyloučených lokalit (z toho mj. pozice domovníka na ubytovně pro
potřeby města, pracovnice úklidu na ubytovně pro potřeby města).
Byl zpracován seznam potencionálních zaměstnanců ze sociálně vyloučených lokalit.
Prevence kriminality
Město získalo dotaci v rámci prevence kriminality na asistenty prevence kriminality (4 APK)
a domovníky.

Proběhlo jedno setkání s veřejností s názvem Stop lhostejnosti.
K-centrum Litoměřice začalo realizovat ve městě Štětí projekt primární prevence.
Vzdělávání
Bylo zajištěno doučování dětí v rodinách ze SVL, od září byl otevřen na ZŠ Ostrovní ve Štětí přípravný
ročník se zastoupením dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Od září byla také zřízena pozice školního
psychologa, sloužícího pro potřeby všech škol ve Štětí (žáci, rodiče i pedagogové).
Bydlení
V SVL v objektech s byty se sociálním nájmem a na Ubytovně pro potřeby města byly zřízeny kromě
pozic domovníků i domovní výbory; i díky jejich působení došlo ke stabilizaci, resp. ke zlepšení situace
v těchto objektech (zlepšení pořádku vně i venku, opravy, zvýšení pocitu bezpečí), do něhož se
zapojili i nájemníci/ubytovaní.
V červnu byl zahájen zkušební režim v ubytovně pro potřeby města, jehož cílem je snížit počet
stížností, krádeží, hluku a zvýšení pocitu bezpečí a hygienického stavu objektu (zahrnuje aktivní
vpouštění ubytovaných do objektu, v noci po zazvonění u vstupních dveří, kde je instalován
videotelefon a elektr. zámek, přes den elektrický zámek u mřížových dveří v objektu).
V rámci prostupného bydlení se daří „přestup“ občanů ubytovaných v Ubytovně pro potřeby města
do bytů se sociálním nájmem.
Podařilo se částečně aktivizovat občany ze SVL při realizaci svépomocných akcí, při nichž byly před
objekty s byty se sociálním nájmem instalovány lavičky, svépomocných akcí zaměřených na úklid
okolí objektů s byty se sociálním nájmem či akce na dopravním hřišti pro děti ze SVL.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
7. 1. 2014

Představení společné vize, shrnutí dosavadní činnosti jednotlivých pracovních skupin,
představení návrhů cílů (garanti). Diskuze nad oblastmi a priority LP - bodování
návrhů cílů, doplnění kroků, odpovědností a termínů u cílů. Společné akce.
Harmonogram další práce. Výstup: Stanovení prioritních dlouhodobých cílů
v jednotlivých oblastech, rozpracování dlouhodobých cílů na jednotlivé kroky.
Domluveny dvě jednorázové akce LP.

1. 4. 2014

Seznámení členů LP s finální verzí Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ),
jeho připomínkování a doplňování. Diskuze o doporučeních a nedořešených
záležitostech SPSZ. Schvalování SPSZ. Diskuze o společné jednorázové akci LP - Praxe
Tour sever. Informace LK o setkání s nájemníky v bytech v SVL. Výstup: Schválení
Strategického plánu sociálního začleňování.

30. 9. 2014

Představení úspěchů jednotlivých partnerů LP. Shrnutí plnění Strategického plánu
sociálního začleňování města Štětí. Seznámení s možnostmi financování aktivit

sociálního začleňování v nejbližším rozpočtovém období. Nová SWOT analýza.
Harmonogram další práce. Výstup: Zpracována nová SWOT analýza, stanoveny
termíny jednání PS.
Termíny setkání pracovních skupin
Bydlení
21. 1. 2014

Připomínkování návrhů krátkodobých a dlouhodobých cílů, kroků, termínů
a odpovědností strategického plánu lokálního partnerství - oblast bydlení.

23. 10. 2014

Předání informací o dotačních programech. Hodnocení nové SWOT analýzy z LP.
Vytvoření „stromu problémů“ za oblast bydlení. Návrhy řešení definovaných
problémů. Harmonogram další práce.

6. 11. 2014

Informace o vyhlášení Programu prevence kriminality MV. Interpretace „stromů
problémů“ vytvořených všemi PS. Diskuze o potenciálních cílech a projektových
záměrech za oblast bydlení. Stanovení priorit a opatření za oblast bydlení.

Zaměstnávání
21. 1. 2014

Připomínkování návrhů krátkodobých a dlouhodobých cílů, kroků, termínů
a odpovědností strategického plánu lokálního partnerství - oblast zaměstnání.

21. 10. 2014

Předání informací o dotačních programech. Hodnocení nové SWOT analýzy z LP.
Vytvoření „stromu problémů“ za oblast zaměstnání. Návrhy řešení definovaných
problémů. Harmonogram další práce.

4. 11. 2014

Informace o vyhlášení Programu prevence kriminality MV. Interpretace „stromů
problémů“ vytvořených všemi PS. Diskuze o potenciálních cílech a projektových
záměrech za oblast zaměstnání. Stanovení priorit a opatření za oblast zaměstnání.

Vzdělávání, rodina a volný čas
21. 1. 2014

Připomínkování návrhů krátkodobých a dlouhodobých cílů, kroků, termínů
a odpovědností strategického plánu lokálního partnerství - oblast vzdělávání, rodina
a volný čas.

23. 10. 2014

Předání informací o dotačních programech. Hodnocení nové SWOT analýzy z LP.
Vytvoření „stromu problémů“ za oblast vzdělávání, volný čas a rodina. Návrhy řešení
definovaných problémů. Harmonogram další práce.

6. 11. 2014

Informace o vyhlášení Programu prevence kriminality MV. Interpretace „stromů
problémů“ vytvořených všemi PS. Diskuze o potenciálních cílech a projektových
záměrech za oblast vzdělávání, volný čas a rodina. Stanovení priorit a opatření za
oblast vzdělávání, volný čas a rodina.

Bezpečnost a sociálně patologické jevy

21. 1. 2014

Připomínkování návrhů krátkodobých a dlouhodobých cílů, kroků, termínů
a odpovědností strategického plánu lokálního partnerství - oblast sociálně
patologické jevy a bezpečnost.

21. 10. 2014

Předání informací o dotačních programech. Hodnocení nové SWOT analýzy z LP.
Vytvoření „stromu problémů“ za oblast sociálně patologické jevy a bezpečnost.
Návrhy řešení definovaných problémů. Harmonogram další práce.

4. 11. 2014

Informace o vyhlášení Programu prevence kriminality MV. Interpretace „stromů
problémů“ vytvořených všemi PS. Diskuze o potenciálních cílech a projektových
záměrech za oblast sociálně patologické jevy a bezpečnost. Stanovení priorit a
opatření za oblast sociálně patologických jevů a bezpečnosti.

Projektové poradenství
1) MV ČR, programy prevence kriminality 2014:
-

„Štětí - Domovník“ - neinvestiční dotace na realizaci projektu. Rozhodnutím č. 162
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 byla poskytnuta
dotace ve výši 76 000 Kč.

-

„Štětí - Asistenti prevence kriminality“ - neinvestiční dotace na realizaci projektu.
Rozhodnutím č. 161 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2014 byla poskytnuta dotace ve výši 896 000 Kč.

-

„Štětí - kdo si hraje, nezlobí“ - neinvestiční dotace na realizaci projektu. Dotace
nebyla poskytnuta.

2) MV ČR, programy prevence kriminality 2015:
Příprava projektů prevence kriminality pro rok 2015. Na přípravách se podílelo Město Štětí, městská
policie, Správa bytů a nemovitostí, OSV MěÚ Štětí, lokální konzultant. Projektové žádosti podány
v lednu 2015
3) Program Ústeckého kraje „Volný čas 2014“ - projekt „S chutí k toleranci, proti rasismu“, ASZ
poskytla projektové poradenství a pomohla s vypracováním žádosti. Ústecký kraj poskytl na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 neinvestiční dotaci ve výši
30 000 Kč.
4) Úřad práce, realizovány projekty:
-

Kroky k úspěchu

-

Práce pro každého v Ústeckém kraji

-

Odborná praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

-

Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji

-

Sociálně vyloučené lokality

ASZ se účastnila jednání s potencionálními zaměstnavateli, bylo nabídnuto projektové poradenství.
ASZ přispěla k nastavení spolupráce mezi vybranými členy LP a Úřadem práce pro úspěšnou realizaci
projektu „Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“, do kterého je t.č. zařazeno 8 občanů ze SVL
(připravuje se druhé kolo).
5) Ústecká komunitní nadace, program Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti, oblast podpory
Budu dobrý, buďme dobří - Žádost o nadační příspěvek na realizaci projektu Tancem do všech srdcí
(projekt Otevřeného klubu mládeže, spadajícího pod OSV MěÚ Štětí). Žadatel Město Štětí. LK poskytl
projektové poradenství, byly s ním konzultovány podklady pro žádost, pomohl s vypracováním
samotné žádosti. Příspěvek nebyl poskytnut.
6) Úřad vlády, podpora terénní sociální práce 2015 - Žádost o neinvestiční dotaci v dotačním na
realizaci projektu Terénní práce – Štětí 2015. Žadatel Město Štětí. LK poskytl projektové poradenství,
byly s ním konzultovány podklady pro podání pro žádost.
Všichni členové lokálního partnerství byli lokálním konzultantem pravidelně informováni o grantech
a dotacích prostřednictvím rozesílaného Grantového kalendáře pro sociální začleňování, zasíláním
konkrétních výzev a informací o projektech pro jednotlivé členy atp., všem členům LP bylo opakovaně
nabízeno projektové poradenství.
V září 2014 se účastnil jednání LP koordinátor ASZ Alexandr Olah, který seznámil členy LP
s možnostmi financování aktivit sociálního začleňování ze strukturálních fondů v období 2014 – 2020.
V prosinci proběhlo jednání LK s řediteli škol ve Štětí, na kterém je informoval o možnosti financování
aktivit z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání v letech 2014 – 2020 a domluvil se na
dalších setkáních, jejichž výstupem by mělo být zpracování individuálního projektu.
Strategické plánování
Strategický plán sociálního začleňování byl schválen členy lokálního partnerství na jednání LP,
konaném dne 1. 4. 2014, zastupitelstvo města pak schválilo Strategický plán sociálního začleňování
na svém jednání jednohlasně dne 17. 4. 2014.
Na podzim pracovali členové LP na revizi SPSZ, která by měla být ukončena na jaře 2015. Ve většině
aktivit bude pravděpodobně pokračováno s mírnou korekcí cílů i v dalších letech, akcent bude dán na
efektivitu ve vzdělávání a řešení výchovných problémů.
Akce na zapojení veřejnosti
10. 3. 2014 - setkání s nájemníky objektů s byty se sociálním nájmem v SVL, účast cca 20 osob,
dohoda na pravidelných setkáních (další za účasti vedoucího Správy bytů a nemovitostí, téma
domovník a vypořádání připomínek z prvního setkání) diskuse vedena po linii představení ASZ,
vybraných cílů Strategického plánu sociálního začleňování (dotovaná místa, přípravka, pravidla,
protidluhové poradenství, podpora ve škole, domovníci, hřiště, prostupné bydlení), korigování
možných očekávání, hledání pozitiv bydlení na daných adresách, problémy spojené nejen s bydlením

samotným, co změnit především, jak se do změny zapojit, kdy se znovu scházet a kdo by se měl
účastnit. Výstupy řešeny se zástupci města.
19. 5. 2014 - setkání s ubytovanými v Ubytovně pro potřeby města, diskuze o stávající situaci na
UPPM, možnostech zlepšení, potřebných opatřeních, ke kterým dojde v rámci zkušebního provozu,
seznámení s domovníkem.
26. 5. 2014 - setkání s nájemníky objektů s byty se sociálním nájmem v SVL, seznámení s domovníky,
plánovanými akcemi Správy bytů a nemovitostí (harmonogram oprav, vybavenosti)
9. 7. 2014 – jednání s občany bydlícími v SVL, konkrétně v Ubytovně pro potřeby města a v objektech
s byty se sociálním nájmem – informace o plánovaných akcích (svépomocná akce, akce na dopravním
hřišti pro děti, ustavení domovních výborů), hodnocení činnosti domovníků; sběr podnětů; na UPPM
se účastnilo cca 20 osob, v objektech s byty se sociálním nájmem cca 30 osob
23. 7. 2014 – z podnětu LA proběhla svépomocná akce části obyvatel objektů s byty se sociálním
nájmem, za přispění ŠKS, APK, domovníka a LK, kdy v odpoledních hodinách v rozmezí 2 hodin byly
vykopány základy pro instalaci laviček před uvedenými objekty. Akce se zúčastnilo cca 15 osob,
včetně dětí. Lavičky byly v následujícím týdnu za pomoci nájemníků instalovány pracovníky ŠKS.
29. 7. 2014 – z podnětu lokální asistence se uskutečnila na dětském dopravním hřišti akce „Ne rychle
a zběsile, ale bezpečně a jistě“. Akce se zúčastnilo cca 15 dětí ze SVL, s některými přišli i rodiče.
Připojily se i děti navštěvující Otevřený klub mládeže (nacházející se naproti hřišti), celkový počet dětí
tak dosáhl cca 25. Akce se zúčastnili i APK a pracovníci sociálních služeb, kteří dětem předávali
drobné odměny.
17. 9. 2014 – jednání s občany bydlícími v SVL, konkrétně v Ubytovně pro potřeby města
a v objektech s byty se sociálním nájmem, lokální asistent informoval o možnosti zřízení domovních
výborů, jejich kompetencí, následně proběhla v ubytovně i ve dvou objektech s byty se sociálním
nájmem úspěšná volba tříčlenných domovních výborů.
15. 10. 2014 – jednání domovních výborů, zřízených v SVL (v UPPM a v objektech s byty se sociálním
nájmem) – řešena činnost domovních výborů, náměty na zlepšení v objektech, připomínky,
požadavky; domluven harmonogram oprav.
Nadále bude pokračováno v setkáváních se s občany bydlícími v SVL, v lednu 2015 proběhne setkání
s členy domovních výborů a domovníky.
Na počátek roku 2015 zvažována realizace ankety zjišťující pocit bezpečí v různých lokalitách Štětí
v různém čase.
Jednorázové akce
Partner Tour Štětí 19. 2. 2014 - cílem akce bylo seznámení se s činnostmi vybraných lokálních
partnerů, poskytujících služby ve Štětí (Romano jasnica, Naděje, Otevřený klub mládeže, Dům dětí
a mládeže, K-centrum, Ubytovna pro potřeby města včetně krizového ubytování). Akce se účastnilo
31 členů LP a byla hodnocena kladně.

Praxe Tour sever 14. - 15. 3. 2014 - cílem výjezdního jednání bylo seznámení se s dobrou praxí
v Kadani a Obrnicích. Akce se zúčastnilo 24 zástupců státních i nestátních institucí zapojených do
lokálního partnerství ve městě Štětí.
8. 4. 2014 v Otevřeném klubu mládeže program ke Dni Romů, příprava i realizace programu v režii (za
asistence pracovníků OKM) pravidelných návštěvníků OKM - účast příbuzných, známých, kamarádů,
cca 80 - 100 osob.
13. 5. 2014 - schůzka zainteresovaných členů LP a dalších osob za účelem řešení problematiky bydlení
v SVL - výstupem zahájení zkušebního provozu na Ubytovně pro potřeby města, oprava společných
prostor domů s byty se sociálním nájmem, zlepšení občanské vybavenosti před objekty (lavičky, příp.
pískoviště)
19. 5. 2014, resp. 27. 5. 2014 - jednání s pracovníky Městské policie Štětí o zkušebním provozu na
ubytovně.
27. 5. 2014 - setkání s nově ustanovenými domovníky v objektech SVL za účasti místostarosty města,
zástupce Správy bytů a nemovitostí a zástupce OSV, řešena náplň činnosti domovníků, jejich přístup
k občanům, domluvena spolupráce zúčastněných.
4. 6. 2014 - setkání s řediteli škol a ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny, za účasti
místostarosty města, pracovníků PPP, výchovných poradců, pracovníků OSPOD, OSV, účelem
vyjednání podmínek pro možnost zajíždění pracovníků PPP do Štětí a možnosti zřízení nové pozice
školního psychologa.
27. 8. 2014 – tour po školách ve Štětí – návštěva základních a speciální ZŠ ve Štětí LK, pracovníky
NNO, zástupci MěP, místostarosty, školního psychologa, pracovníka OSV – předání informací o SPSZ,
jednotlivých partnerech LP, možnostech spolupráce při řešení problémů, diskuze o připomínkách,
podnětech.
29. 8. 2014 – setkání zainteresovaných (tj. správce UPPM, pracovník MěP, vedoucí OSV) za účelem
hodnocení zkušebního provozu v Ubytovně pro potřeby města (UPPM), Palackého 599, Štětí
6. 11. 2014 – setkání sociálních a dalších pracovníků (ÚP, NNO, OSPOD, OSV) k ujasnění problematiky
dávek pomoci v hmotné nouzi
4. 12. 2014 – setkání s řediteli škol – informace o výzvě na podporu asistentů pedagoga, představení
prezentace popisující podporované aktivity v rámci OP VVV a seznámení s výstupem projektu Člověka
v tísni nazvaného Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání

Velké Hamry
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015

Lokální partnerství a pracovní skupiny LP Velké Hamry se v roce 2014 věnovaly plnění Strategického
plánu, schváleného v roce 2013, a aktualizovaného pro rok 2014. Důraz byl kladen na realizaci
projektů z oblasti prevence kriminality (asistenti prevence, volnočasové aktivity) a plánování aktivit
budoucích. Ve sledovaném období obec současně nastartovala vlastní projekt na zaměstnávání
obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Tento projekt by měl vzdělat a přinést trvalé zaměstnání pěti
obyvatelům SVL v obci. Terénní pracovnice z dotace Úřadu vlády působí při obci druhým rokem,
vybudovala si síť kontaktů v sociálně vyloučených lokalitách a její práce zejména v přímém kontaktu
s klienty je hodnocena jako vysoce efektivní. Od září 2014 na místní ZŠ funguje asistentka pro děti se
sociálním znevýhodněním. Pokračují i cílené speciálně-pedagogické intervence v rodinách v SVL ve
Velkých Hamrech.
ASZ uspořádala pro členy lokálního partnerství výjezdní zasedání, které se uskutečnilo v lokalitách
Dobrá Voda, Sokolov a Cheb. Byla zaměřena na zavádění opatření Strategického plánu.
Pracovní skupiny se věnovaly detailnímu plánování opatření Strategického plánu, zejména
naplánování projektu tzv. „bydlení na zkoušku“ a také projektům prevence kriminality.
Nepodařilo se dosud nastartovat program tzv. bydlení na zkoušku, tj. na místní podmínky adaptovaný
mikro-program sociálního bydlení.
Proces zavádění prointegračních opatření je postupný a poměrně plynulý. Z komunálních voleb
v říjnu 2014 vyšlo dosavadní vedení obce posílené, tudíž je pravděpodobné, že sociálně začleňovací
aktivity, započaté v období 2013-2014, budou pokračovat i v období následujícím.
V kontextu tanvaldského regionu se obec Velké Hamry stala významným činitelem na poli sociálního
začleňování, resp. okolní obce a města (Tanvald, Smržovka) od Velkých Hamrů v různé míře čerpají
know-how jak v této oblasti efektivně postupovat.
Zástupci ASZ se 25. listopadu 2014 zúčastnili semináře zaměřeného na zaměstnávání osob ze SVL,
který pořádal Úřad práce Jablonec nad Nisou a Město Tanvald. Zde místním partnerům, především
zástupcům samosprávy, představili dobré praxe zaměstnávání osob ze SVL, především projekty
prostupného zaměstnávání.
V tomto roce také rozvinula spolupráce s MAS Tanvaldsko, kde ASZ asistovala při šetření mezi
poskytovateli sociálních služeb v regionu, se záměrem rozšířit záběr MAS Tanvaldsko o sociální
oblast, a zejména o služby pro cílovou skupinu ASZ.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
21. 2. 2014

Zavádění opatření Strategického plánu

25. 4. 2014

Zavádění opatření Strategického plánu

22. - 23. 5. 2014

Výjezdní zasedání - dobré praxe Dobrá Voda, Sokolov a Cheb

20. 6. 2014

Zavádění opatření Strategického plánu

18. 9. 2014

Plnění SPSZ + mimořádný bod: situace rodin z vyhořelého domu v Tanvaldu

5. 12. 2014

Jednání k aktualizaci SPSZ pro rok 2015

Termíny setkání pracovních skupin
Vzdělávání
6. 1. 2014

Projekty předkládané obcí a partnery do Programu prevence kriminality MV ČR

21. 8. 2014

Jednání k problematice umisťování dětí ze SVL do MŠ + k zavedení asistenta pro žáky
ze SVL na ZŠ Velké Hamry

Bydlení
17. 3. 2014

Projekt „byt na zkoušku“ + projekty zaměstnanosti a využití nástrojů APZ

14. 5. 2014

Projekt „byt na zkoušku“

14. 11. 2014

Jednání k programu „bydlení na zkoušku“

Zaměstnávání
17. 3. 2014

Projekt „byt na zkoušku“ + projekty zaměstnanosti a využití nástrojů APZ

7. 11. 2014

Jednání s partnery k chystanému projektu do výzvy D6 MPSV – zaměstnávání osob ze
SVL

Bezpečnost
6. 1. 2014

Projekty předkládané obcí a partnery do Programu prevence kriminality MV ČR

6. 10. 2014

Prezentace a diskuze k výzkumu pocitu bezpečí ve Velkých Hamrech

21. 10. 2014

Jednání k plánovaným projektům prevence kriminality pro rok 2015

Projektové poradenství
V květnu se ASZ zapojila do přípravy projektu předkládaného do výzvy D6 MPSV, zaměřeného na
zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit. Tento projekt byl předložen, čeká se na jeho
hodnocení. ASZ se rovněž zapojila do přípravy projektu do téže výzvy, předkládaného Oblastní
charitou Most, a to pro lokalitu Tanvaldsko (Velké Hamry, Tanvald, Smržovka).
ASZ se na začátku roku 2014 zapojila také do přípravy projektů, které byly následně předloženy do
Programu prevence kriminality MV ČR. Celkem 3 z 5 předložených projektů uspěly v plné výši. S ASZ
byly rovněž konzultovány projekty prevence kriminality pro rok 2015.
Obec s ASZ konzultovala předkládanou žádost o podporu terénní sociální práce na rok 2015,
předkládanou na Úřad vlády ČR.
Strategické plánování

Strategický plán sociálního začleňování byl přijat v prosinci 2013, v průběhu roku 2014 pak LP
pracovalo na postupném zavádění navržených opatření. SPSZ byl na konci roku 2014 aktualizován pro
rok 2015 formou dodatku k existujícímu plánu. Tuto aktualizaci na svém posledním zasedání v roce
2014 schválilo zastupitelstvo obce. Nový SPZS pak vznikne v první polovině roku 2015, v závislosti na
vstupu obce do KPSVL ve druhé polovině roku (od prosince 2015).
Výzkumy v lokalitě
V období srpen-září 2014 proběhl z popudu LP a na zakázku ÚV ČR výzkum pocitu bezpečí, zaměřený
na bezpečnostní situace ve městě, v souvislosti s existencí SVL. Tento výzkum realizovala
Západočeská univerzita Plzeň. Výstup z výzkumu je podkladem pro další práci LP, zejména pro
vyhodnocování a inovace opatření prevence kriminality. Prezentace pro partnery LP proběhla 6. 10.
na MěÚ Velké Hamry.
Jednorázové akce
Ve dnech 22. - 23. května proběhlo výjezdní zasedání LP v lokalitách Dobrá Voda, Cheb a Sokolov,
v Západních Čechách. Akce proběhla úspěšně, účastníci ji zhodnotili velmi kladně.
Exit strategie
LP se postupně připravuje na odchod ASZ osvojováním mechanismů integračních opatření
a mapováním zdrojů na jejich financování. Obec uvažuje o zřízení pozice koordinátora začleňovacích
aktivit, který převezme agendu ASZ po jejím odchodu ke konci roku 2015. Bude součástí KPSVL.

Veselí nad Moravou
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
Spolupráce města Veselí nad Moravou a ASZ byla formálně zahájena v červenci 2014. Do té doby byla
zpracována mikroanalýza a ještě před začátkem formální spolupráce byla konzultována příprava
Koncepce prevence kriminality.
V měsících červenec až září probíhaly osobní kontakty lokálního konzultanta s představiteli města
a významných institucí (ZŠ, Charita, MP). Proběhlo také mapování již běžících plánovacích procesů ve
městě: strategie Místní akční skupiny, Komise prevence kriminality, komunitního plánování sociálních
služeb. V neposlední řadě došlo k formulaci memoranda o spolupráci včetně prioritních témat
-

doplnění sítě sociálních služeb o služby napomáhající integraci sociálně vyloučených osob
zpět do společnosti a hledání udržitelného způsobu financování těchto služeb

-

koordinace spolupráce v ORP Veselí n. Moravou a dále s obcemi v působnosti ORP Hodonín
a ORP Kyjov

-

posílení mezilidských vztahů a zvýšení kvality občanského soužití ve městě, zejména v lokalitě
sídliště Hutník

-

hledání možností zvýšení zaměstnanosti včetně možností pro vytvoření sociálního podniku

-

řešení problematiky předlužení a finanční gramotnosti

-

vytvoření systému dostupného nájemního bydlení

Na jednání Rady města dne 15. 9. 2014 bylo memorandum o spolupráci mezi městem a Agenturou
schváleno všemi členy městské rady.
Dne 25. 9. 2014 se uskutečnilo první setkání lokálního partnerství, obsahem setkání byla prezentace
problematiky sociálního začleňování a činnosti ASZ, dále nabídka zapojení do Koordinovaného
přístupu k řešení sociálního vyloučení a v neposlední řadě návrh harmonogramu pro tři roky
spolupráce s důrazem na nejbližší měsíce. Byly představeny prioritní oblasti a vytipovány další
organizace a jednotlivce pro účast v lokálním partnerství.
V listopadu byla uzavřena smlouva na službu Lokální asistence a s místní Charitou coby realizátorem
byla dohodnuta náplň práce a personální zajištění.
Během podzimu také proběhly dva kontrolní dny s PPM Factum – realizátorem situační analýzy pro
lokalitu Veselí nad Moravou.
Vzhledem k velmi nízké účasti na prvním jednání lokálního partnerství (jen místostarosta, zástupci
sociálního odboru, úřadu práce a Charity Veselí) byla s vedoucím odboru sociálních věcí dohodnuta
alternativní strategie namísto běžného rozdělení do tematických pracovních skupin. Mezi prvními
kroky bylo vytipování motivovaných aktérů a individuální rozhovory o prioritách a časových
možnostech zapojení. Dále bylo dohodnuto zaměření na oblast prevence kriminality s cílem oživit
Komisi prevence a se členy připravit projektové záměry do dotačního řízení Ministerstva vnitra. Po
ustavení nového zastupitelstva a po prezentaci výsledků situační analýzy by se svolala tzv. jádrová
skupina, která by určila další postup.
Vzhledem dlouhodobější zdravotní indispozici klíčového aktéra (vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví), komunálním volbám a prosincovému ukončení pracovního vztahu lokálního
konzultanta, se výše dohodnutý postup odsunul na začátek roku 2015. Na konci roku 2014 ještě
lokální konzultant navrhl metody zapojení sociálně vyloučených obyvatel a veřejnosti do plánovacího
procesu a společně s lokální asistencí připravil exkurzi členů lokálního partnerství po sociálních
centrech zaměřujících své služby na lidi bez domova v Brně.
V prosinci proběhlo výběrové řízení na nového lokálního konzultanta a městu byla nabídnuta
konzultace pro podání žádostí do dotačního programu Ministerstva vnitra na prevenci kriminality.
Proběhlo také připomínkování první verze situační analýzy.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
25. 9. 2014

Představení ASZ a vymezení témat strategického plánování.

Termíny setkání pracovních skupin

Vzdělávání
16. 10. 2014

Diskuse o potřebách jednotlivých základních škol.

Projektové poradenství
Úřad Vlády ČR, podpora terénní práce – Byla konzultována možnost žádosti o dotaci na terénního
pracovníka. Vzhledem k relativně vysoké finanční spoluúčasti se město rozhodlo žádost nepodávat.
MV ČR, programy prevence kriminality - S manažerem Komise prevence kriminality byla diskutována
potřebnost preventivních opatření a nutnost oživit práci této komise. ASZ informovala o dotačních
možnostech i konkrétních vhodných opatřeních, město nakonec nemělo zájem Komisi svolat
a diskuse byla odložena až po prezentaci výsledků situační analýzy.
Strategické plánování
Strategie sociálního začleňování bude zpracována a schválena do konce roku 2015. Proběhlo
zpracování situační analýzy lokality a byla zahájena činnost LP a PS.

Větřní
Působení Agentury ve městě: červenec 2011 – červen 2014
Strategický plán sociálního začleňování pro obec Větřní pro roky 2014-16 byl schválen v lednu 2014.
Během prvního pololetí byla realizována některá opatření SPSZ (TP při obci, asistentka pro děti se
sociálním znevýhodněním na ZŠ), některá opatření byla realizována částečně (veřejně-prospěšné
práce pro obyvatele SVL), jiná opatření byla diskutována v rámci dílčích jednání (prostupné bydlení
tzv. bydlení na zkoušku). Úspěchem je předložení a schválení projektových žádostí v rámci Programu
prevence kriminality (projekt na vybavení klubovny v SVL a letní tábor pro děti ze SVL), obě tato
opatření byla realizována ve druhém pololetí 2014.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
9. 1. 2014

Příprava projekt prevence + diskuze ke SPSZ

29. 4. 2014

Revize SPSZ

10. 6. 2014

Plán vzdálené podpory

Projektové poradenství
MV ČR, programy prevence kriminality - Agentura se zapojila do zpracování projektů (klubovna v SVL
a letní tábor v SVL), byla využita ke konzultacím zejména ze strany obce jako předkladatele.

Jihočeský kraj - Poradenství poskytla Agentura také při přípravě projektové žádosti pro Krajský úřad
na rekonstrukci objektu, ve kterém se bude nacházet klubovna v SVL.
Úřad vlády, podpora terénní práce - Konzultována byla i žádost obce o podporu terénní práce, který
obec předkládala Úřadu vlády.
Strategické plánování
SPSZ byl schválen v lednu 2014, a to na období 2014-16, s pravidelnou každoroční aktualizací.
Realizace bude zajišťována vzdálenou podporou.
Úspěchem je přijetí koncepce ze strany zastupitelstva obce, neúspěchem naopak odklad realizace
některých opatření (prostupné bydlení, domovníci v SVL).
Exit strategie
K 30. červnu 2014 skončila aktivní fáze spolupráce ASZ s obcí. Předtím byla domluvena forma
vzdálené podpory a konkrétní aktivity, které jsou předmětem vzdálené podpory, zejména udržení
kontinuity LP. ASZ s obcí podepsala Memorandum o vzdálené podpoře.

Vrbno pod Pradědem
Působení Agentury ve městě: červenec 2014 – červen 2017
V průběhu měsíců července až září bylo provedeno základní zmapování lokality a identifikace
klíčových aktérů sociálního začleňování. V měsíci září došlo ke změně osoby lokálního konzultanta. Již
nový LK realizoval první jednání LP (30. 9.). Byly definovány problémové oblasti a k jejich řešení
ustanoveny pracovní skupiny. Členům LP byl též představen KPSVL.
Dále byla zahájena práce v pracovních skupinách – definice základních problémů, cílů a první návrhy
opatření k realizaci cílů.
Problémem se jeví poměrně malá účast lokálních aktérů v pracovních skupinách, proto je pozornost
věnována vyhledávání dalších relevantních hráčů a jejich aktivnímu oslovování. Současně probíhají
diskuse o možném rozšíření plánování na celý mikroregion Vrbensko. S touto variantou v současnosti
již pracují oblasti sociálních služeb a vzdělávání, kde bylo vyhodnoceno, že je nutné plánovat
spolupracující síť přesahující hranice města. Byla navázána dobrá spolupráce s MAS Hrubý Jeseník
(návazně i s projektem meziobecní spolupráce SMO, který je s činností MAS koordinován).
Spolupráce s MAS vytváří dobrý základ pro zajištění dobré implementační struktury pro realizaci
KPSVL.
Potenciálním problémem je změna vedení města, kdy nové vedení je nezkušené a není zde zatím
prostor pro vyjednávání konkrétních kroků. Naopak velmi pozitivní je přístup zaměstnanců především
majetkového odboru, který dává velký potenciál pro efektivní plánování oblasti bydlení, která je
městem vnímána jako velmi problematická.

Další kroky PS budou záviset i na výstupech situační analýzy, která je před dokončením.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
30. 9. 2014

Úvodní jednání, práce LP, zásady jednacího řádu, definice PS, představení KPSVL

Termíny setkání pracovních skupin
Sociální služby
18. 11. 2014

Sjednocení práce skupiny a střednědobého plánování, metody zjišťování potřeb

17. 12. 2014

Možnosti zjišťování potřebnosti služeb, konkrétní náměty pro doplnění sítě dle
potřeb dalších tematických PS

Zaměstnanost
18. 11. 2014

Metody práce skupiny, další členové, strom problémů

17. 12. 2014

Sumarizace námětů pro sociální podnikání, rozvoj obecní firmy, zapojení soukromých
zaměstnavatelů

Prevence a volný čas
24. 11. 2014

Metody práce skupiny, další členové, strom problémů, dotační výzva MV

Vzdělávání
24. 11. 2014

Mapování problémů, návrhy prvních opatření, územní dosah plánování

Bydlení
2. 12. 2014

Další členové skupiny, mapování problémů, návrhy některých řešení

Strategické plánování
Plánování v počáteční fázi, cílem vytvoření strategie do konce měsíce května 2015.

Žlutice
Působení Agentury ve městě: leden 2013 – prosinec 2015
V lednu 2014 byla ustanovena a Radou města Žlutice schválena „Komise prevence kriminality Rady
města Žlutice“. Komise se poprvé sešla 13. 1. na Městském úřadě ve Žluticích.

V únoru se konalo LP po schválení strategického plánu Zastupitelstvem města Žlutice formou
neformálního výjezdu na zámek a do pivovaru Chýše pro všechny aktivní členy LP, kteří se účastnili na
tvorbě strategického plánu města Žlutic a dále se konalo jednání pracovní skupiny „Prevence senioři“.
První březnový den se ve Žluticích konala první městská zabijačka, kterou pro občany Žlutic
uspořádalo Lokální partnerství Žlutice ve spolupráci s městem Žlutice. Této komunitní akce se
zúčastnilo cca 400 lidí. V březnu se konala dvě setkání LP. Na lokálním partnerství 6. 3. byly
představeny Sociálně aktivizační služby Člověk v tísni o. p. s, školní klub, který od února 2014 funguje
při ZŠ, a dále probíhala kontrola Strategického plánu. Další lokální partnerství se uskutečnilo dne
27. 3., kde se plánovaly akce pro veřejnost, program prevence pro seniory a integrační workshop pro
mládež.
Od března začala díky spolupráci Agentury ve Žluticích pravidelně fungovat dluhová poradna Člověk
v tísni o.p.s. a od dubna také Sociálně aktivizační služba ČvT.
V dubnu se uskutečnilo setkání s OSPOD, jehož hlavní náplní bylo představení materiálu Ministerstva
práce a sociálních věcí – informace o nastavení spolupráce mezi komisí, OSPOD a školou při
problematice záškoláctví. Dále se v dubnu uskutečnilo setkání se seniory v kulturním domě, kde byl
představen preventivní program „Žlutice bezpečné pro seniory“.
V květnu se uskutečnila schůzka ve Výchovném ústavu, klientům byl představen plánovaný projekt na
sociální inovace z MPSV (kavárna), na jehož realizaci by se mohli podílet v nových prostorách Člověk
v tísni o.p.s. (projekt nebyl nakonec podán). V květnu se uskutečnila první plánovaná akce z programu
pro seniory – promítání dokumentárního filmu „Šmejdi“ s diskusí a účastí režisérky filmu Silvií
Dymákovou. V květnu se uskutečnilo setkání LP s představením projektu OPVK, integračního
workshopu pro mládež a projektu prevence kriminality.
V červnu se uskutečnilo promítání celovečerního filmu Cesta ven a dále Integrační workshop pro
mládež s doprovodným večerním programem. Na setkání jsme společně s návštěvníky plánovali vznik
nového volnočasového klubu, který má sloužit především mladým lidem ve věku 13 – 25 let ve
Žluticích. Na diskuzním setkání byly představeny příklady fungování podobných zařízení z jiných měst
v ČR. Úkolem pro účastníky pak bylo společně vymyslet, jak a pro koho by mohl takový klub fungovat
ve specifických podmínkách Žlutic.
V červenci probíhala příprava projektu prevence kriminality na volnočasový klub a příprava zázemí
pro lokální asistenci s další neziskovou organizací – Pomoc v nouzi, o. p. s. (Centrum pro oběti
domácího násilí).
V srpnu navštívil Žlutice ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, který se zde setkal
se starostou a s občany, navštívil základní školu u příležitosti zahájení projektu OPVK „Inkluze ve
Žluticích“, účastnil se tiskové konference s ČT a ČRo, setkal se se členy LP Žlutice a zastupiteli města
Žlutice, navštívil Výchovný ústav Žlutice a obec Valeč.
V září se uskutečnilo úspěšné výběrové řízení na terénního pracovníka z dotace RVZRM, který
nastoupil od 1. 11. 2014.

V říjnu byl otevřen volnočasový klub Kemp ve Žluticích z dotace prevence kriminality MV ČR ve
spolupráci s ASZ. Uskutečnila se třetí preventivní akce pro seniory s názvem „Zabezpečovací
technika“. Proběhla veřejná projekce filmu „Všichni spolu“ v nových prostorách Člověka v tísni, o. p.
s. a členové LP se zúčastnili exkurze ve volnočasovém klubu Mobidik v Albeřicích (MP Karlovy Vary +
Armáda spásy).
V listopadu se konal den otevřených dveří v nových prostorách Člověka v tísni a Pomoc v nouzi,
uskutečnilo se multidisciplinární neformální setkání pracovnic ČVT, Úřadu práce a OSPOD KV a byl
zaškolen nový terénní sociální pracovník obce.
V prosinci se činnost LP prezentovala na vánočních trzích. Konala se komise prevence kriminality.
Lokální partnerství
Termíny jednání lokálního partnerství
13. 2. 2014

Neformální LP Chyše Prohlídka zámku, oběd, poděkování všem institucím, které se
zúčastnily na tvorbě strategického plánu města Žlutice.

6. 3. 2014

Představení SAS ČvT, školního klubu a kontrola strategického plánu.

27. 3. 2014

Plán akcí pro veřejnost a integračního workshopu.

21. 5. 2014

Představení projektu OPVK na ZŠ a MŠ, promítání filmu Cesta ven, integračního
workshopu pro mládež, projektu prevence kriminality.

28. 8. 2014

Neformální LP Setkání členů LP u příležitosti návštěvy ředitele ASZ ve Žluticích,
představení konkrétních výsledků spolupráce ASZ s městem Žlutice.

24. 9. 2014

Představení nových členů LP. Informace o zahájení projektu OPVK Inkluze ve Žluticích
na ZŠ a MŠ Žlutice. Informace o přípravě volnočasového klubu Kemp ve Žluticích.
Informace noví terénní pracovníci ÚP. Informace o podobě revize SPSZ.

5. 11. 2014

Představení nového terénního sociálního pracovníka u Města Žlutice. Příprava
prezentace LP na předvánočních trzích. Obnovení a sloučení pracovních skupin.
Kontrola a vyhodnocení plnění strategického plánu dle jednotlivých skupin.

4. 12. 2014

Fond dalšího vzdělávání – projekt Pracovní návyky. Harmonogram koordinovaného
přístupu v sociálně vyloučených lokalitách. Pracovní skupiny – složení, termíny. Tři
nové komise města Žlutice – sociální, bydlení, prevence kriminality (termíny, složení).

Termíny setkání pracovních skupin
Komise prevence kriminality
13. 1. 2014

Příprava koncepce prevence kriminality na r. 2014, diskuse.

Prevence Senioři

13. 2. 2014

Představení intervenčního centra, program prevence senioři 2014, diskuze.

Projektové poradenství
1) Preventivní program pro seniory - Lokální konzultant Agentury inicioval a vedl přípravu a realizaci
projektu od května 2014 (realizováno bez dotace).
2) Projekt OPVK „Inkluze ve Žluticích“ se ZŠ a MŠ - od srpna funguje roční projekt, kdy Město Žlutice
získalo díky spolupráci s ASZ dotaci z MŠMT na DVPP, školního psychologa, speciálního pedagoga,
logopeda, nové asistenty pedagoga, sociálně aktivizačního pracovníka a asistenta rodičovského klubu
při MŠ. ASZ dále monitoruje realizaci projektu, asistuje při propagaci projektu a poskytuje
poradenství při konkrétních aktivitách (např. pracovní setkání s asistenty pedagoga z jiných škol).
3) Dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje – školní klub při základní škole pro cca 80 žáků ZŠ.
Otevřen od února 2014.
4) MV ČR, programy prevence kriminality 2014
-

Asistenti prevence kriminality – Asistenti se osvědčili v minulém roce, kdy se jim i díky
metodické podpoře LK podařilo několik zásadních úspěchů, např. zlepšit pořádek na
autobusových zastávkách, navázat komunikaci s místními obyvateli, asistovat při využívání
místního hřiště přes léto, hlídat bezpečí na akcích města.

-

Vybavení volnočasového klubu Kemp – příprava projektu a metodické vedení vedoucí klubu.

5) MV ČR, programy prevence kriminality 2015 - Příprava projektu APK 2015 + bezpečnostní analýzy
z dotačního programu prevence kriminality (MVČR).
6) Projekt Terénní práce Žlutice 2015 a Terénní práce Valeč 2015 – příprava projektu na terénního
sociálního pracovníka u města Žlutice a obce Valeč, účast při výběrovém řízení, zaškolení nového
pracovníka.
Příprava strategie MAS Vladař – příprava analýzy SVL na území MAS Vladař vč. jednání na pracovních
skupinách Zaměstnanost a vzdělávání.
Příprava strategie IPRÚ Karlovy Vary – jednání na pracovní skupině „lidské zdroje“.
Strategické plánování
Strategii přijalo Zastupitelstvo města Žlutice 16. 12. 2013. V realizační fázi se podařilo schválit dotaci
a připravit realizaci projektu OPVK „Inkluze ve Žluticích“, realizovat preventivní program pro seniory,
založit komisi prevence kriminality, zajistit fungování školního klubu při ZŠ, realizovat dluhovou
poradnu a sociálně aktivizační služby ČvT, získat několik pracovních míst na zakázku KV kraje, celkem
díky projektům s ASZ dosud vzniklo 12 nových pracovních míst.
Od září 2014 pracovali členové LP na revizi strategického plánu dle metodiky pro KPSVL, revize bude
probíhat do dubna 2015. Okolním obcím byla nabídnuta možnost zapojit se do plánování, o připojení
jedná svazek obcí Doupovské hory od 2016.

Akce na zapojení veřejnosti
-

Preventivní program pro seniory – tři akce týkající se bezpečnosti seniorů: promítání
dokumentárního filmu „Šmejdi“, preventivní akce s diskuzí na témata „Domácí násilí“
a „Zabezpečovací technika“.

-

Integrační workshop pro mládež 27. 6. 2014 byl zaměřen na plánování volnočasových aktivit
mládeže vč. vzniku volnočasového klubu pro mládež ve věku 13-25 let. Tato cílová skupina se
přímo podílí na vzniku a rozvoji služeb, které jsou pro ně určené. V případě zájmu veřejnosti
o tuto akci bude integrační workshop navazovat pro další cílové skupiny.

-

Promítání dokumentárního filmu „Šmejdi“, filmu „Cesta ven“ a filmu „Všichni spolu“.

-

Městská zabijačka ve Žluticích

-

Otevření volnočasového klubu Kemp.

-

Den otevřených dveří v nových prostorách Člověka v tísni, o.p.s.

-

Prezentace LP na vánočních trzích.

Jednorázové akce
-

Neformální výjezd LP na zámek a do pivovaru Chyše

-

Návštěva ředitele ASZ ve Žluticích (tisková konference, neformální LP)

-

Příprava zadání studie na sociální podnikání včetně workshopu o sociálním podnikání v únoru
2015.

Exit strategie
Prostřednictvím komisí města bude formalizována a „zvnitřněna“ agenda lokálního partnerství
a pracovních skupin a bude ukotvena do struktury města (komise bydlení – průběžné řešení dlužníků
a příprava bytové politiky města, sociální komise – pravidelná spolupráce TP, ZŠ, MŠ, NNO a OSPOD).
Byly získány prostředky na terénní práci ve Valči a v dalších okolních obcích se SVL, stabilizovány
odborné kapacity pro pokračování spolupráce ve Žluticích. Byla nastavena pravidelná spolupráce
členů Lokálního partnerství, pracovních skupin a komisí města, a jsou prohlubovány zkušenosti
zástupců města v projektovém managementu.
V rámci koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách bude možné čerpat evropské
dotace koordinovaně ve spolupráci s ASZ, avšak bude zapotřebí nastavit spolupráci Žlutic s okolními
obcemi v rámci svazku obcí Doupovské hory kvůli efektivnímu čerpání dotací z ESIF až do roku 2020.
V KPSVL budou mít obce možnost čerpat z operačních programů Zaměstnanost (OPZ vč. sociální
podnikání), Věda, výzkum a vzdělávání (OPVVV vč. místní vzdělávací sítě) a na investiční projekty
(IROP vč. sociálního bydlení), bude možné zdroje kombinovat (provozní a mzdové náklady z OPZ,
vybavení, rekonstrukce a stavby z IROP) apod. K tomu bude zapotřebí vytvořit pracovní skupinu

Projekty a určit projektového manažera za obec/obce, najít potenciální realizátory sociálního
podnikání, příp. projektů na zaměstnanost (minisystém prostupného zaměstnávání).

E. KAMPAŇ PROTI RASISMU A NÁSILÍ Z NENÁVISTI
V roce 2014 byl finalizován detailní návrh projektových aktivit kampaně proti rasismu a násilí
z nenávisti a tým koordinátorů zahájil svou činnost. Koordinátoři vedli příslušná jednání s
relevantními aktéry (instituce, školy) a detailně připravovali veřejné zakázky. Ty byly ve spolupráci
s Oddělením veřejných zakázek Úřadu vlády ČR vyhlášeny dvě: Mediální kampaň a Vzdělávací a
výzkumné aktivity. Zvláštní úsilí si vyžádalo vyjednávání s Policejním prezidiem a Ministerstvem
vnitra, nicméně se nakonec podařilo vyjednat a podepsat memorandum o spolupráci.
V první polovině roku započala práce zejména na komunikační strategii dobrých praxí, byla
vytvořena kreativní a vizuální koncepce mediální kampaně a návrh webu, byly analyzovány výstupy
testovací fáze aktivit kampaně na sociálních sítích. Skrze online panel jsme zahájili sběr dat, jehož
výstupy tvořily základní podklad pro spuštění mediální kampaně. Plně již běžely přípravy kazuistik
policejních praxí v oblasti násilí z nenávisti, které budou zásadní pro vzdělávací aktivity.
Na podzim byla spuštěna celostátní mediální kampaň HateFree Culture zaměřená na mladé
lidi ve věku 15 – 25 let. Jejím cílem je informovat o projevech rasismu a násilí z nenávisti, stejně jako
uvádět příklady, jak jim čelit. Nejprve byl zveřejněn rozsáhlý výzkum mezi mladými na téma Násilí z
nenávisti (realizován ve spolupráci s agenturou MEDIAN). Následovalo uvedení spotů v TV i na
internetu a v rádiích, spuštěna byla webová stránka hatefree.cz. Tam bylo ve speciální sekci
„Hejtomat“ zveřejněno několik nenávistných fám a stereotypů a jejich odborné vyvrácení. Skrze web
jsme také cílovou veřejnost začali seznamovat s tématy kampaně skrze atraktivní obsah (články,
komentáře, komiksy, obrázky,…) a umožnili zapojení se do kampaně.
V roce 2014 bylo odvysíláno v TV celkem 536 spotů (367 Nova, 119 Óčko, 60 ČT) a v rádiích
238 spotů (Evropa 2). Jen v ČT byla sledovanost 1 837 620 unikátních diváků. Koordinátor spolu s
asistentkou kampaně pokračovali ve správě sociálních sítí kampaně (zejména Facebook a Twitter) a
náboru fanoušků. Díky tomu dochází denně k průměrnému dosahu 33 000 uživatelů, do konce roku si
kampaň na Facebooku získala 12 000 fanoušků. Dále byla také týmem kampaně realizována řada
veřejných akcí, jako například fotostánky v Praze a Ostravě či divadelní představení v Brně (tzv.
HateFree Stage).
Projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ je v souladu s cíli definovanými
v národních koncepčních dokumentech jako je Koncepce romské integrace, Národní akční plán
sociální inkluze (NAPSI) a ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Reaguje na narůstající projevy
extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, zacílené často na Romy, a to v krajích
s obecně vysokou nezaměstnaností. Projekt je z 80% podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska a z 20% hrazen ze státního rozpočtu ČR.

