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Seznam použitých zkratek
ASZ – Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
CPIV – Centrum podpory inkluzivního vzdělávání
ČvT – Člověk v tísni, o.p.s
ESF – Evropské strukturální fondy

FRA - Fundamentals Rights Agency
GH – Grant Help, s.r.o.
IOP – integrovaný operační program
IOP 3.1.B integrovaný operační program – oblast podpory 3.1.B
IQRS – IQ Roma Servis
IPO – individuální projekt obce (v rámci OP LZZ)
IPRM – integrovaný plán rozvoje města
SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
KÚ JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje
LK – lokální konzultant
LLP – Liga lidských práv
LP – lokální partnerství
MěÚ – městský úřad
NNO – nestátní neziskové organizace
NZDM – nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
OBP – odbor bezpečnosti a prevence
OIEF – oddělení implementace evropských fondů
OLK – oddělení lokálních koncepcí
OP LZZ – operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OP VK – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPP – obecně prospěšné práce
OŘK – oddělení řízení a koordinace
OSSZ – odbor sociálních služeb a zdravotnictví
OSP – oddělení spolupráce a rozvoje
OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dětí
OSvZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
PMS – probační a mediační služba
PS – pracovní skupina
PRSS – plán rozvoje sociálních služeb
SAS – sociálně aktivizační služby
SP LP – strategický plán lokálního partnerství
SPSS – střednědobý plán sociálních služeb
SRNM – Sdružení Romů na Moravě
SMO – Svaz měst o a obcí
SÚ AVČR – Statistický úřad akademie věd České republiky
SVL – sociálně vyloučená lokalita
TSP – terénní sociální práce
VPP – veřejně prospěšné práce
SVI – systém včasné intervence
ÚP – úřad práce
ÚV ČR – Úřad vlády České republiky
ZM – zastupitelstvo města
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A. SHRNUTÍ VÝVOJE AGENTURY V ROCE 2010
Rok 2010 lze označit za přelomový v činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
(dále Agentura, ASZ). Došlo k řadě událostí, které konstituují činnost Agentury – rozeběhl
se individuální národní projekt ze strukturálních fondů EU, Agentura se rozšířila mimo pilotní lokality
a nastavila mechanismus pravidelného rozšiřování do nových obcí a měst. Zároveň byl nastartován
proces, který v roce 2011 povede k opuštění části pilotních lokalit. Rozeběhla se služba lokální
asistence – klíčový nástroj pro posilování místních partnerů.
Po dohodě s řídícími orgány IOP a OP LZZ se konstituovaly výzvy na podporu velkých infrastrukturních
projektů a individuálních projektů na zajištění sítě služeb v partnerských městech. Ve většině
pilotních lokalit byly dokončeny strategické plány lokálního partnerství a začaly se projevovat velké
rozdíly mezi „úspěšnými“ lokalitami, průměrnými a těmi, kde se integrační procesy nedaří prosadit.
V úspěšných lokalitách začínají být patrné dopady systematické práce Agentury a jejích partnerů, běží
inovativní projekty a identifikujeme značné dopady na cílové skupiny.
Začalo na plné obrátky fungovat druhé oddělení ve struktuře Agentury, tzv. oddělení řízení
a koordinace. Stalo se odborným zázemím pro výkon v lokalitách, ale i expertním týmem
pro spolupráci Agentury na úrovni státní správy. Agentura tak může naplňovat druhý pilíř svého
poslání – podporu koordinace státních politik v oblasti sociálního začleňování. Zlepšila se spolupráce
s kraji, byť stále není dostatečně systematická. Rozvíjela se i spolupráce se Svazem měst a obcí ČR.
Agentura získala usnesením vlády ČR odpovědnost za přípravu Strategie boje proti sociálnímu
vyloučení, kterou zmocněnkyně vlády pro lidská práva společně s předsedou vlády předloží vládě
k projednání do června roku 2011.
Usnesením vlády z května roku 2010 byla prodloužena práce Agentury ve struktuře Úřadu vlády do
konce roku 2012. Nezdařilo se však dokončit věcný záměr zákona o Agentuře, byl stažen z jednání
Legislativní rady vlády. Z rozhodnutí předsedy vlády v současné době práce na jeho přípravě
nepokračují, vláda rozhodne o definitivním umístění Agentury ve veřejné správě v následujícím
období. Zařadila přitom sociální začleňování mezi své priority, podpora činnosti Agentury pro sociální
začleňování je zapsána v programovém prohlášení vlády. Na konci roku 2010 však došlo v důsledku
zeštíhlování státní správy k redukci počtu pracovních míst v Agentuře.
Individuální projekt Agentury z prostředků OP LZZ se stal ústředním pilířem k rozšiřování činnosti
do dalších lokalit. V projektu vzniklo celkem 9 dočasných pracovních míst (jsou zřízena na dobu
realizace projektu do konce roku 2012), která umožnila rozšíření činností do dalších deseti lokalit.
Rozpočet Agentury je od roku 2010 nově vícezdrojový, vedle příspěvku ze státního rozpočtu ve výši
11,371 mil. Kč jsou do roku 2012 k dispozici prostředky OP LZZ ve výši 44,850 mil. Kč (tj zhruba 15 mil.
Kč na rok).
Na začátku roku 2010 proběhlo výběrové řízení pro obce ke spolupráci, přihlásilo se celkem 43 měst
a obcí, ve dvoukolovém řízení bylo vybráno deset nejmotivovanějších a nejpotřebnějších obcí
ke spolupráci. Práce v nových lokalitách se rozeběhly v květnu 2010, od léta fungovala nová lokální
partnerství a tematické pracovní skupiny. Ukazuje se, že pokud spolupráce s obcemi funguje
od začátku podle jasných pravidel, existují standardy práce, jsou jednoznačně stanoveny dlouhodobé
a krátkodobé cíle a harmonogram činností, výrazně vzrůstá efektivita práce Agentury v lokalitách.
Během poměrně krátkého období do konce roku 2010 se podařilo zpracovat základ většiny
strategických plánů lokálních partnerství, rozeběhly se přípravy prvních projektů. Vysoká motivace
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partnerů a politická podpora místních samospráv znamenají, že spolupráce Agentury a měst a obcí
je výrazně funkčnější a vede rychleji k žádoucím výsledkům. Mnohem více se daří zapojit také cílovou
skupinu – obyvatele sociálně vyloučených lokalit, především Romy.
V pilotních lokalitách byly až na výjimky dokončeny strategické plány lokálních partnerství. Vykazují
značné rozdíly, některé jsou metodologicky i obsahově vynikající a v současné době jsou podle nich
zaváděny desítky opatření do terénu (zejména se jedná o města Cheb, Most, Šluknovsko, Broumov),
jiné jsou vřazeny do struktury zavedených plánovacích a řídících procesů (nejčastěji komunitní plány,
jedná se například o města Litvínov, Ústí nad Labem) a zvyšují kvalitu a rozsah opatření na podporu
začleňování sociálně vyloučených Romů v součinnosti s dalšími oblastmi, které v oblasti sociálních
politik města a obce řeší. V některých obcích se přes veškeré úsilí nedaří motivovat vedení radnice
ke spolupráci a odpovědnosti za sociální politiky v oblasti začleňování Romů a důsledkem jsou řešení
připravená a realizovaná lokálním partnerstvím s minimálním zapojením obce (např. Přerov,
ve kterém dochází k implementaci desítek opatření s vysokou přidanou hodnotou pro cílovou
skupinu), nebo konstruktivní kritika a rozporování segregačních postupů vedení obce (např. Holešov,
kde došlo na začátku roku 2011 rozhodnutím Monitorovacího výboru Agentury dokonce
k okamžitému ukončení spolupráce Agentury a města z důvodu vystěhování obyvatel z centra města
na okraj do unimobuněk).
Agentura metodologicky uchopuje princip tzv. empowermentu obcí, tj. připravila standardní postup
při ukončování spolupráce s městem tak, aby zavedená integrační opatření a nastavené způsoby
spolupráce a dalšího rozvoje opatření zůstaly zachovány.
Agentura postupně získala respektovanou pozici i v rámci spolupráce s resorty a zapojuje
se do procesů přípravy změn a úprav legislativních návrhů, do meziresortních pracovních skupin
a reformních orgánů a reprezentuje oblast sociálního začleňování a potřeby sociálně vyloučených
obyvatel.
Prohloubila se mj. spolupráce s MPSV v oblasti reformy a sjednocení systému péče o ohrožené děti,
Agentura se zapojila do rozsáhlého projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, který do roku
2015 reformuje poskytování sociálních služeb prevence a poradenství. S MŠMT Agentura intenzivně
spolupracovala při realizaci Akčního plánu včasné péče a Národního akčního plánu inkluzivního
vzdělávání. V postupu proti extremismu pracuje Agentura ve skupině Task Force C ministerstva
vnitra. V oblasti strukturálních fondů pro období 2014 a dále je Agentura zapojena do činnosti
pracovních skupin Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.
Připravuje i vlastní systémová řešení. V součinnosti se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravila a začíná
implementovat modely prostupného garantovaného bydlení, které mají potenciál systematicky
podpořit vstup obyvatel sociálně vyloučených lokalit do standardního nájemního bydlení.
V roce 2010 také výrazně stoupl počet mediálních výstupů Agentury. Ta má od roku 2010 novou
webovou stránku, kde pravidelně informuje o aktuálních aktivitách na poli sociálního začleňování
v lokalitách i na celostátní úrovni. Každý měsíc Agentura oslovuje partnery na více než 500 adresách
se souhrnem aktualit z činnosti Agentury.
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B. FINANČNÍ PŘEHLED – VÝDAJE AGENTURY V ROCE 2010
Výdaje odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2010
Činnost Agentury byla financována z prostředků Úřadu vlády ČR a účelovým převodem finančních
prostředků z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) do kapitoly Úřadu vlády ČR
(dále ÚV) ve výši 16,334 mil. Kč na projekt číslo CZ.1.04/3.2.00/47.0001 – Podpora sociálního
začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím práce Agentury.
Období 1-12/2010
Rozpočtová
položka
Zkrácený název položky
5011
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
(DPP nebo DPČ)
5024
Odstupné
5031
Sociální pojistné
5032
Zdravotní pojistné
5137
Drobný
hmotný
majetek
5139
Materiál
5161
Služby pošt
5162
Hovorné 1410
5164
Nájemné
5166
Konzultační,
poradenská činnost
5167
Školení a vzdělávání
5169
Překlady
5169
Nákup ostatních služeb
5173
Cestovné tuzemské
5173
Cestovné zahraniční
5175
Pohoštění
5342
Nárok z fondu kultur.a
soc.potřeb
5424
Náhrady v době nemoci
Celkem

Hospodaření Agentury celkem
Skutečné
Rozpočet
čerpání
8.406.666
7.297.777,00
2.354.269
2.099.915,00

z toho projekt OP LZZ
Skutečné
Rozpočet
čerpání
3.550.666
2.999.322,00
936.269
936.269,00

240.000
2.714.734
976.824
326.200

0
2.304.616,00
913.932,00
8177,60

0
1.121.734
403.824
321.200

0
974.663,00
350.887,00
5.300,00

150.000
12.387
155.023
343.000
2.520.000

63.000,44
12.387,00
116.565,66
287.878,20
542.150,00

130.000
12.387
155.023
0
1.500.000

43.836,00
12.387,00
116.565,66
0
0

255.000
31.000
7.888.190
700.000
100.000
120.000
189.100

76.584,00
0
647.527,18
366.745,00
15.991,33
106.896,40
145.955,00

225.000
0
7.581.190
300.000
0
0
71.100

76.584,00
0
526.783,09
0
0
0
59.977,00

85.607
27.568.000

16.258,00
15.022.355,81

25.607
16.334.000

10.591,00
6.113.164,75

Komentář k rozpočtu:
Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) hospodařil v roce 2010 s prostředky
státního rozpočtu (celkem rozpočtováno 11,371 mil. Kč) a s prostředky OP LZZ (Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost, celkem rozpočtováno 16,334 mil. Kč). Úhrnem odbor hospodařil
s částkou 27,705 mil Kč (vázáno 137 tis.).
Výdaje státního rozpočtu byly realizovány v položkách 5011 platy v celkové výši 4.298.455 Kč, 5021
ostatní osobní výdaje v celkové výši 1.163.646 Kč, 5031 pojistné sociální, 5032 pojistné zdravotní,
5342 nárok z fondu kulturních a sociálních potřeb, 5424 náhrady za nemoc, 5137 drobný majetek
(majetek je evidován na osobních kartách zaměstnanců a je ÚV inventarizován), 5139 materiál
(nákup propagačních předmětů s logy OP LZZ a Agentury), 5164 nájemné (kanceláře pro lokální
konzultanty odboru v Brně, Přerově, Ostravě a Ústí nad Labem s platbami v úhrnné výši 287.878 Kč),
5166 konzultační, poradenská činnost (činnosti byly prováděny na základě smluv, výběrem z několika
dodavatelů, kteří splňovali odborné požadavky), 5169 ostatní služby (nákup služeb související
s provozem kanceláří v Brně, Přerově, Ostravě a Ústí nad Labem a pronájem místností pro jednání
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v Praze v případě nemožnosti je zajistit v prostorách úřadu z důvodu obsazenosti), 5173 a 5175
cestovné a pohoštění, které souvisely s jednáními lokálních konzultantů odboru v lokalitách.
Z rozpočtované částky bylo vyčerpáno úhrnem 8.909.191 Kč, ostatní prostředky v úhrnné výši
2.324.809 Kč zůstaly nevyčerpány.
Agentura realizuje od 1.1.2010 individuální projektu OP LZZ číslo CZ.1.04/3.2.00/47.00001 - Podpora
sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím práce Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách. Náklady jsou dělené v poměru 85% prostředků z ESF (Evropský
sociální fond) a 15% spolufinancování ze státního rozpočtu. Celková výše těchto zdrojů činila
6,334mil.Kč a dále 10 mil. Kč nároků nespotřebovaných výdajů z období r. 2009; úhrnem tedy 16,334
mil. Kč.
Z rozpočtované částky bylo vyčerpáno úhrnem 6.113.165 Kč, ostatní prostředky v úhrnné výši
10.220.835 Kč zůstaly nevyčerpány (viz.vysvětlení dále).

Vyhodnocení a zdůvodnění rozpočtových opatření provedených v průběhu roku 2010
Snížený příspěvek ze státního rozpočtu pro rok 2010 oproti roku 2009 způsobil nedostatek
rozpočtovaných prostředků zejména na položkách ostatní osobní výdaje a konzultační, poradenské
a právní služby. Realizovaná rozpočtová opatření proto sledovala zejména potřebu zajistit prostředky
na těchto položkách úsporou na ostatních položkách rozpočtu, především na položce mzdy
a souvisejících položkách pojistné zdravotní a sociální. Tato úspora vznikla převodem části mzdových
nákladů odboru na náklady realizovaného projektu OP LZZ v období leden-květen 2010,
kdy docházelo k postupnému obsazování pracovních pozic v projektu a náklady na mzdy a pojistné
v projektu dosahovaly plánované výše postupně.
Klíčové bylo především navýšení prostředků na položce ostatní osobní náklady, a to z důvodu potřeby
rozšířit a stabilizovat pracovní tým expertů v oblastech inkluzivní vzdělávání, podporované bydlení,
rodinná a sociální politika, zaměstnanost, strukturální fondy a právo. Tito experti pracují pro odbor
na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a tvoří základ odborného zázemí pro pracovníky
odboru, kteří realizují podporu sociálního začleňování v lokalitách.

Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů
Při vynakládaní výdajů byly dodržovány vnitřní předpisy ÚV.
Přípravou a realizací individuálního projektu OP LZZ došlo k navýšení počtu lokalit, ve kterých odbor
působí na podporu sociálního začleňování, celkem na 23. Tím odbor naplňuje usnesení Vlády
ČR č. 85 z 23.1.2008, které mu ukládá povinnost od roku 2009 postupně rozšiřovat svoji činnost podle
poptávky měst a obcí v oblasti podpory sociálního začleňování.
Realizací projektu OP LLZ došlo k přesunu značné části nákladů včetně mzdových výdajů ze státního
rozpočtu do rozpočtu projektu a tím ke značné úspoře a efektivizaci využití prostředků státního
rozpočtu. Naplňuje se tím základní smysl alokace prostředků Evropského sociálního fondu,
tj. podpořit strukturální změnu v dané oblasti tak, aby se dlouhodobě a udržitelně zlepšila situace
v dané oblasti a tím se v důsledku dlouhodobě efektivizovaly výdaje veřejných rozpočtů.
V roce 2010 jsme dále snížili průměrné náklady na odborné poradenství, vč. klíčových položek
rozpočtu – tzv. situačních analýz. Mzdy zaměstnanců se v roce 2010 zvyšovaly pouze v souvislosti
s plošným nárůstem mezd ve státní správě na začátku roku, odměny pro zaměstnance jsou vypláceny
na základě rozsáhlého vyhodnocení činnosti nad rámec pracovního úvazku a v průměrné výši
nepřesahující 6 tis. Kč za čtvrtletí. Pro přepravu v rámci ČR využíváme podle možností veřejnou
dopravu, zahraniční služební cesty realizujeme pouze v odůvodněných případech, nepřepravujeme
se letecky.
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Zdůvodnění a popis příčin nevyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků v roce 2010
Z výdajů státního rozpočtu zůstalo nevyčerpáno úhrnem 2.324.809 Kč, a to zejména na položkách
mzdy, ostatní osobní náklady, pojistné zdravotní a sociální, odstupné, konzultační, poradenské
a právní služby a ostatní služby. Položky mezd (celkem 557.545 Kč), ostatních osobních nákladů
(celkem 254.354 Kč) a souvisejícího pojistného byly nedočerpány zejména z důvodu dočasných
neobsazení některých pracovních pozic, zejména lokálních konzultantů, v období po započetí
realizace individuálního projektu OP LZZ, při kterém došlo k dílčímu zpoždění prací v nových
lokalitách (start činností namísto ledna 2010 od 1.5.2010) a tím i zpoždění nástupu pracovníků. Část
nákladů zůstala nespotřebována v důsledku nižší výplaty čtvrtletních odměn.
Položka odstupné zůstala nečerpána, neboť v průběhu roku nebyl ukončen pracovní poměr
s nárokem na odstupné.
Prostředky na poradenství (celkem 477.850 Kč) zůstaly nedočerpány, neboť byly neplánovaně
ukončeny práce na přípravě věcného záměru zákona o Agentuře – na tuto činnost byly plánovány
významné alokace.
Ve výdajích projektu OP LLZ došlo ke zpoždění čerpání prostředků z výše uvedeného důvodu,
tj. dílčího zpoždění započetí činností v nových lokalitách působení a s tím související zpoždění
realizace veřejných zakázek na služby situačních analýz v lokalitách, lokálních asistencí a dalších
navazujících služeb. To představuje většinu nespotřebovaných výdajů rozpočtu projektu OP LZZ
v roce 2010 ve výši přesahující 10 mil. Kč. Tyto náklady budou realizovány v prvním pololetí r. 2011,
prostředky jsou převedeny z rozpočtu odboru v r. 2010 do rozpočtu odboru v r. 2011.
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C. ČINNOST ODDĚLENÍ LOKÁLNÍCH KONCEPCÍ
ASZ působila v roce 2010 celkem ve 23 lokalitách. Ve 12 z nich přitom působí od roku 2008 a v jedné
od roku 2009 (Litvínov); tyto lokality jsou označovány jako pilotní (viz dále v textu). V roce 2010 byla
činnost zahájena v dalších 10 lokalitách, které jsou v textu označovány jako nové lokality.
Během roku 2010 byla již plně aplikována standardizovaná metodika činnosti ASZ, včetně časového
harmonogramu. V pilotních lokalitách se činnost soustředila na dokončení strategických plánů
a na projektové poradenství, a především pak na tzv. exit strategie, tedy způsob případného ukončení
působení ASZ po třech letech. V nových lokalitách bylo těžištěm činnosti založení lokálního
partnerství, zasíťování partnerů, mapování potřeb a tvorba strategických plánů (podrobnější popis
je uveden níže).
ASZ při práci v lokalitách využívá tyto základní oblasti činnosti:






Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách metodou
situační analýzy
Vedení Lokálního partnerství za účasti všech místních relevantních aktérů
Aktivizace/síťování místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití
dostupných místních zdrojů, poskytování know-how v klíčových oblastech
Strategický plán lokálního partnerství – jeho tvorba a podpora jeho přijetí radou
a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu
Poradenství pro čerpání prostředků zejména z evropských strukturálních fondů

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v základních oblastech činnosti ASZ v pilotních lokalitách
k následujícímu posunu:

Mapování potřeb
V letech 2008 a 2009 byly ve všech pilotních lokalitách vytvořeny situační analýzy doplněné následně
podle potřeby o dílčí analytické dokumenty zaměřené na oblasti bydlení, socio-patologických jevů
či trhu práce.
Situační analýzy poslouží jako základní srovnávací dokument pro evaluaci dopadu činnosti ASZ
v lokalitě. Veřejná zakázka na zpracování evaluací pro jednotlivé pilotní lokality byla vyhlášena
v listopadu 2010. Evaluační zprávy budou vypracovány do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.
V deseti nových lokalitách probíhala situační analýza, zpracovávaná externím dodavatelem, od října
2010.

Vedení Lokálního partnerství
V pilotních lokalitách pokračovala činnost lokálních partnerství. Lokální partnerství fungovala buď
samostatně nebo v úzkém propojení s procesem komunitního plánování (Roudnice n. Labem,
Litvínov). V případě Brna a Ústí n. Labem došlo k faktickému sloučení původních lokálních partnerství
s pracovními orgány vytvořenými vedením měst – v Brně s pracovní skupinou pro integraci
jako poradním orgánem náměstka primátora, v Ústí n. Labem s Akční skupinou primátora.
Činnost lokálních partnerství byla ve většině lokalit zaměřena na dokončení Strategických plánů
lokálního partnerství, jeho prosazení v orgánech města a následné naplňování opatření obsažených
v tomto plánu.
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Setkání lokálních partnerství byla mimo to věnována i reakci na aktuální dění v lokalitách –
př. plánovaný prodej městských domů v lokalitě Hrušov ve Slezské Ostravě.
Lokální partnerství, která byla v květnu 2010 ustavena v nových lokalitách, se velice rychle
stabilizovala, a tvořila základ nejen pro kvalitní strategické plánování, ale i pro zlepšení koordinace
jednotlivých činností a integračních opatření v obcích a pro zintenzivnění aktivit v této oblasti.

Aktivizace/síťování
Od roku 2010 je všem partnerským organizacím pravidelně jednou měsíčně rozesílán elektronický
informační bulletin, který obsahuje informace o dobrých praxích a klíčových událostech v oblasti
sociálního začleňování. Bulletin funguje v úzké vazbě na internetové stránky www.socialnizaclenovani.cz, kde jsou případným zájemcům k dispozici detailnější informace.
Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR byla ustavena platforma pro setkávání zástupců obcí
spolupracujících s ASZ. Cílem platformy je zajistit výměnu zkušeností a dobrých praxí mezi
jednotlivými obcemi a zároveň vytvořit možnost pro společnou formulaci požadavků směrem ASZ
a dalším orgánům státní správy.
V rámci přípravy Strategie boje proti sociálnímu začleňování (o strategii komplexně viz. dále)
byli do pracovních skupin tvořících jednotlivé části tohoto dokumentu přizváni i odborní pracovníci
partnerských organizací z lokalit.
V rámci krajů, kde je pilotně realizován Národní akční plán reformy a sjednocení systému péče
o ohrožené dítě (NAP)1 úspěšně usilovala ASZ o to, aby se opatření NAP přednostně realizovala
v lokalitách, kde již fungují lokální partnerství.

Strategický plán lokálního partnerství
Ze třinácti pilotních lokalit se v roce 2010 podařilo úspěšně dokončit osm strategických plánů
lokálního partnerství v lokalitách Broumov, Cheb, Jesenicko, Most, Litvínov, Roudnice n. Labem,
Slezská Ostrava a Šluknovsko. Nedokončen zůstal strategický plán v Holešově.
V lokalitách, kde nebyla ze strany partnerů ochota projít procesem tvorby strategického plánu nebo
zde již byl v minulosti připraven jiný relevantní dokument byly vytvořeny alternativní dokumenty
Priority a potenciály LP – to se podařilo v lokalitách Přerov a částečně v Ústí n. Labem.
V lokalitě Břeclav byl po nástupu nové lokální konzultantky v červnu 2010 započat nový proces tvorby
strategického plánu s termínem dokončení a předložení orgánům města v dubnu 2011. V Brně
z důvodu sloučení lokálního partnerství s Pracovní skupinou pro integraci nebyl zejména z důvodu
odlišného stylu práce pracovní skupiny proces tvorby strategického plánu nebo jeho alternativy
započat.
V 10 nových lokalitách probíhalo strategické plánování od září 2010, přičemž časově je rozvrženo
na cca 6 měsíců (podle velikosti města nebo obce). Při plánování je aplikovaná standardizovaná
metodika strategického plánování, a činnosti tedy probíhají od SWOT analýz, přes tvorbu vize
a priorit, až po formulaci cílů a opatření, včetně harmonogramů a rozpočtu.

1

Jedná se o kraj Karlovarský, Pardubický, Olomoucký a Zlínský
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I.

Projektové poradenství Agentury

Poradenství pro čerpání prostředků
V roce 2010 byla s podporou ASZ v pilotních lokalitách započata realizace celkem 19ti projektů
v celkovém objemu 81.880.213,- Kč. Během realizace těchto projektů bude podpořeno celkem 3.689
lidí ze sociálně vyloučených lokalit.
Vyjádřeno penězi se míra podpory klientům projektů různí od poměrně levného poradenství
či doučování, které je nabízeno stovkám zájemců, až po programy zaměřené na azylové bydlení
či vznik podporovaných pracovních míst, které pracují dlouhodobě s jednotlivci či rodinami.
Jako nečastější zdroje financí pro projekty sloužily prostředky z evropských strukturálních fondů
– z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační
program, dále pak z dotačních programů Úřadu vlády ČR a ministerstev (MV ČR, MŠMT, MPSV).
Míra projektového poradenství ze strany ASZ variuje podle potřeb a požadavků partnerů od pomoci
při přípravě a prosazení projektového záměru, přes možnou koordinaci týmu zodpovědného
za přípravu projektu (zejména v případech, kdy se na přípravě podílí pracovníci více organizací)
až po podíl na přípravě částí projektu (zejména klíčových aktivit). Součástí poradenství je tvorba
logického rámce projektu a tzv. check-list způsobilosti, který vedle logických vazeb projektu
porovnává i jeho relevanci s projektovou výzvou.

IOP
realizované
podané
před podáním
záměry

OP LZZ
3

10
5

OP VK
4
5

20
4

4
0

IPn
7
2
0

Celkem
Finanční
projektů
prostředky
19 81.880.213,více než 250
36 mil.
9
21

Podpořené
osoby
3.689
Více než 8.tis.
osob

Realizované projekty
„Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní
škole“, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 3, žadatel ZŠ Masarykova, partneři o.s. Začít
spolu, DDM Ulita, realizace 1.9.2010 – 29.2.2012, 3 416 053 Kč, cílová skupina: děti, jejich rodiny
pocházející ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a zaměstnanci školy, klíčové aktivity: terénní
pracovník pro školu, rozvoj pedagogické asistence, individuální plánování pro žáky a rodiny
ze sociálně vyloučených lokalit (dále SVL), adaptační pobyty, změna vedení třídních schůzek,
670 podpořených osob.
Dům sociálních služeb Betlém Cheb, IOP 3.1 b, výzva č.3, Diecézní charita Plzeň, cílová skupina: osoby
žijící v sociálně vyloučených romských komunitách, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi,
osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy,
klíčové aktivity (5 nových služeb a aktivit): krizová pomoc/ noclehárna (3 lůžka), sociální rehabilitace
(9 podpořených osob ročně), azylový dům (23 lůžek), odborné sociální poradenství (4048 intervencí
ročně), vzdělávací aktivity (motivační kurzy, rekvalifikační kurzy, finanční gramotnost,106 úspěšných
absolventů ročně) plus pracovní poradenství a asistence (60 podpořených osob za 2 roky); rozpočet
investiční části 19 999 303,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle strategického plánu
lokálního partnerství (dále SP LP), informace o výzvě, projektové poradenství, participace při přípravě

11

žádosti, vyjednávání s ŘO, koordinace aktivit žadatele a ostatních partnerů lokálního partnerství (dále
LP) Cheb, zabezpečení části aktivit z IP obce.
Doučování v klubech a v rodinách, Rada vlády pro záležitosti romských komunit, Rokršti, o.s., cílová
skupina: děti 1.stupně ZŠ, děti 2.stupně ZŠ, rodiče dětí, personál NNO pracující s dětmi ze SVL, klíčové
aktivity: doučování dětí 1.stupně ZŠ v NZDM 6-14 let (SZSS), doučování dětí na druhém stupni
v klubovně Rokršti, doučování v rodinách (děti 1.stupně), vzdělávání pracovníků NNO Lačo Jilo
pracující s dětmi ze SVL, pobytové volnočasové aktivity, počet podpořených osob: 30, rozpočet:
412 000 Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP, projektové konzultace,
zprostředkování příkladů dobré praxe, koordinace aktivit projektu s aktivitami dalších partnerů LP
Cheb.
Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou, Integrovaný operační program,
výzva 3, Obec Kobylá n. Vidnávkou, Cílová skupina: Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit – zejména
na území obce, Klíčové aktivity a počty příjemců podpory: vybudování zázemí pro poskytování
sociálních služeb (SAS, TSP a NZDM s celkovou roční kapacitou 60 osob a fakultativních činností
preventivní programy pro děti a pracovní a protidluhové poradenství s celkovou roční kapacitou
30 osob, Celková výše požadované podpory: 1.841.800,-Kč.
Prevence až do konce 2010, zdroj: Ministerstvo vnitra – Úsvit, žadatel/partner: Město Litvínov a ZŠ
a MŠ Litvínov-Janov, cílová skupina: Žáci základní školy, děti a mládež na městských ubytovnách,
poskytovatelé sociálních služeb, klíčové aktivity: Preventivní akce na škole, celoškolní Den prevence,
peer aktivity, vzdělávání terénních pracovníků, výjezd, nákup pomůcek, 460 podpořených osob,
rozpočet: 110 000,- Kč.
Znovu a jinak (Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace soc.vyloučených osob
v Ústeckém kraji), OP LZZ 3.3, výzva č. 56, Střední škola technická Most-Velebudice, cílová skupina:
1. osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace,
2. etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, klíčové aktivity: poskytování pracovní
a bilanční diagnostiky, aktivizační a motivační program, finanční gramotnost FINGR včetně indicie.
Poradenství, „ochutnávka“ pracovních pozic, profesní vzdělávání, realizace osobnostního a sociálního
rozvoje, poskytování průběžného individuálního podpůrného poradenství, spolupráce
se zaměstnavateli, výkon odborných praktik – pracovní místo na zkoušku, zprostředkování pracovních
míst, 64 podpořených osob, rozpočet: 5 842 548,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle
SP LP, projektové konzultace, koordinace spolupráce s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu,
poradenství při výběru CS při realizaci projektu, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Protidluhové poradenství Most, Duchcov, OP LZZ 3.2, výzva č.19, Oblastní charita Most/ partner:
Pobočka Diakonie církve bratrské v Mostě, cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských
komunit, klíčové aktivity: poradenství, terénní práce, práce ve věznici, nízkoprahový klub pro mládež
Záplata, peer program, průzkum v Duchově, 350 podpořených osob, rozpočet: 8 153 649,- Kč,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, projektové konzultace, koordinace spolupráce
s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chanov, OP LZZ 3.2, výzva č.19, Komunitní
centrum Chanov, o.s., cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit (ženy 20-54;
muži 30-45; mládež 15-26), klíčové aktivity: veřejná služba, vzdělávání, motivační kurz, poradna pro
podporu zaměstnanosti, terénní práce, supervize, 30 podpořených osob, rozpočet: 6 134 860,- Kč,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, projektové konzultace, koordinace spolupráce
s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu.
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„Proč-příběhy rozprávějící o člověku“, Kappa-help o.p.s., OP VK 1.2. Olomoucký kraj, cílová skupina:
žáci základních a středních škol, 800 žáků, rozpočet cca 6 mil. Kč. Klíčové aktivity: tematické
workshopy zaměřené proti vzniku stereotypů a xenofobie pro žáky a učitele.
ZŠ Boženy Němcové: centrum na podporu žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
ZŠ Boženy Němcové, OP VK 1.2. Olomoucký kraj, cílová skupina: žáci školy, 250 podpořených osob,
rozpočet cca 6 mil. Kč.
Klíčové aktivity: změna školského vzdělávacího programu, vytvoření školského poradenského
pracoviště, spolupráce s NNO, podpora žáků po opuštění ZŠ,
Společně k integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově, o.p.s Člověk v tísni, OP LZZ 3.2.,
cílová skupina: obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit, 600 podpořených osob, Klíčové
aktivity: terénní sociální práce, pracovní poradenství, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
komunitní práce, asistence samostatného bydlení, rozpočet cca 8 mil. Kč.
Projekt o.s. Jekhetane, Podpora romských žáků, dotační titul MŠMT, pracovníci Pedagogickopsychologických poraden, 60 podpořených osob, rozpočet cca 50 tis., Klíčové aktivity: představení
specifik žáků z prostředí sociálně vyloučených lokalit.
Zakoupení a rekonstrukce domu pro azylové bydlení, IOP 3.1.b, Cedr, o.s., Cílová skupina:
osoby bez přístřeší, Aktivity: oprava azylového domu a rozšíření kapacity na 22 lůžek, zázemí pro
terénního pracovníka, rozpočet: 10 000 000,-Kč, 25 podpořených osob.
Terénní práce pro pověřené obce, MPSV a Rada vlády pro záležitosti romské komunity, město
Varnsdorf, Cílová skupina: osoby v nouzi, Aktivity: terénní práce v malých obcích, rozpočet: 300.000.Kč, počet podpořených osob: 200.
Aktivity volnočasové, Čačipen, o.s., Euroregion, MŠMT, Cílová skupina: děti a mládež, Aktivity:
hudební skupina, taneční soubor, fotbalové družstvo, rozpočet: 150.000,- Kč, podpořených osob:
40.
Mám práci, Cedr o.s., OP LZZ - 4.3a, Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, Aktivity: rekvalifikace,
získání zaměstnání, rozpočet: 3.000.000,- Kč, 30 podpořených osob
Předškolní příprava, MŠMT, Kostka Krásná Lípa, Cílová skupina: rodiny s dětmi, Aktivity: předškolní
příprava mimo MŠ, rozpočet: 150.000,-Kč, 40 podpořených osob.
EY2010 - evropský rok boje s chudobou, MPSV, Kostka Krásná Lípa, Cílová skupina: samospráva,
státní správa, NNO, Aktivity: protidluhová kampaň, vzdělávání, stáž, podpora propagace sociálních
služeb a plánování, rozpočet 350.000,-Kč, 200 podpořených osob.
Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU, OP VK 1.2, č.v. 4, Žadatel ZŠ
Hlavní, cílová skupina: děti se sociokulturním znevýhodněním a SPU, jejich rodiče a zaměstnanci
školy, klíčové aktivity: doučování dětí v rodinách, terénní práce pro školu, aktivity pro děti se SPU,
podpořené osoby: 170 žáků, pracovníci školy 30, 1 970 000 Kč.

Investiční projekty schválené k realizaci v roce 2010
Dům sociálních služeb Betlém, Cheb, Diecézní Charita Plzeň
Klíčové aktivity (5 nových služeb a aktivit): krizová pomoc/ noclehárna (3 lůžka), sociální rehabilitace
(9 podpořených osob ročně), azylový dům (23 lůžek), odborné sociální poradenství (4048 intervencí
ročně), vzdělávací aktivity (motivační kurzy, rekvalifikační kurzy, finanční gramotnost,106 úspěšných
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absolventů ročně) plus pracovní poradenství a asistence (60 podpořených osob za 2 roky); rozpočet
investiční části 19 999 303,- Kč.
Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou
Obec Kobylá n. Vid., vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb (SAS, TSP a NZDM
s celkovou roční kapacitou 60 osob a fakultativních činností preventivní programy pro děti a pracovní
a protidluhové poradenství s celkovou roční kapacitou 30 osob, Celková výše požadované podpory:
1.841.800,- Kč.
Zakoupení a rekonstrukce domu pro azylové bydlení v Rumburku,Cedr, o.s.,
Aktivity: oprava azylového domu a rozšíření kapacity na 22 lůžek, zázemí pro terénního pracovníka,
rozpočet: 10 000 000,- Kč, 25 podpořených osob.

Investiční projektové žádosti podané v roce 2010 ke schválení, vrácené k přepracování
a přepracované projektové žádosti
Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov – vybavení prostor pro sociální služby
Žadatel město Broumov, cílová skupina: osoby ze sociálně vyloučených lokalit, městský úřad
Broumov, klíčové aktivity: nákup vybavení pro sociální služby, rekonstrukce elektroinstalace,
zavedení internetu. Ind 500 osob ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, 930 000 Kč. Projekt
podán 10/2010.
Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku
Žadatel o.s. Ester, Projekt navrhuje rekonstrukci tří objektů s cílem zajištění zázemí pro poskytování
několika vzájemně provázaných sociálních služeb a navazujících činností na Javornicku. Rekonstrukce
vytvoří ve dvou objektech19 nových lůžek pro sociální službu azylové domy pro širokou škálu
uživatelů (jednotlivci, neúplné i úplné rodiny). Dále budou vytvořeny prostory pro poskytování
terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - zázemí pro administraci
a poskytování ambulantní formou a výcvikové pracoviště pro službu sociální rehabilitace.
K uvedeným službám budou v rekonstruovaných objektech poskytovány tyto činnosti – volnočasové
a vzdělávací programy, aktivity sociální prevence, pracovní poradenství a dluhové poradenství.
Projekt vytvoří prostory pro nízkoprahové aktivity pro mládež a rodiče dětí. Prostory a navazující
aktivity jsou součástí sítě integračních sociálních služeb a programů pokrývající celý správní obvod
města Javorník. Rozpočet: 17.264 tis. Kč, projekt podán 6/2010.
Integrované centrum Mikulovice
Žadatel obec Mikulovice, podáno v červnu 2010 (probíhá hodnocení); Cílem je umožnit cílové skupině
krátkodobý pobyt mimo sociální lokalitu, snaha o asimilaci chování a navázání kontaktů mimo
lokalitu. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci objektu budou poskytovány služby různého charakteru
a pro různé cílové skupiny, výhodou zvoleného objektu je rovněž navázání kontaktu mezi cílovými
skupinami a to bez separace a vytvoření uzavřených kolektivů, rozpočet 15.342 tis. Kč, podán 6/2010.
Multifunkční komunitní zařízení Bílá Voda
Žadatel obec Bílá Voda, Projekt navrhuje rekonstrukci podkrovní části objektu bývalé školky,
který je ve vlastnictví obce. Cílem projektu je zajištění zázemí pro realizaci dvou sociálních služeb terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a na ně navazujících
fakultativních činností - pracovního poradenství, volnočasových a motivačních aktivit pro mládež,
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a programů pro rodiče. V rámci rekonstrukce budou
zřízeny prostory pro administrativní zázemí sociálních služeb, prostor pro ambulantní formu
poskytování a otevřený příjem do služeb, nízkoprahový prostor pro volnočasové aktivity a prostory
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pro aktivity s vyšším prahem - vzdělávací, osvětové, kulturní a kroužkové. Rozpočet 7.074 tis. Kč,
projekt podán 6/2010.
Zkvalitnění a rozšíření služeb Azylového domu Boétheia
Žadatel AD Boétheia, Náplní projektu je nákup, rekonstrukce a vybavení azylového domu a rozšíření
poskytování sociálních služeb a činností osobám ze sociálně ohrožených skupin z celého Jesenicka.
Rozpočet 17.580 tis. Kč, podán 9/2010.
Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenná
Žadatel obec Vápenná.
Komunitní centrum Janov
Žadatel: Město Litvínov, cílová skupina: Obyvatelé sídliště Janov, klíčové aktivity: NZDM, TSP, SAS,
sociální rehabilitace, poradenství, volnočasové kulturní a sportovní aktivity, vzdělávání, až 1.500
podpořených osob, rozpočet: 20 000 000 Kč.
Naděje na práci
IOP 3.1c, výzva č.1, HOPES, s.r.o., cílové skupiny: osoby pečující o osobu blízkou, etnické menšiny
a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, děti, mládež a mladí dospělí, klíčové aktivity: Realizační
fáze: koupě zařízení a jeho vybavení, Provozní fáze: zapracování personálu z CS, rozšíření služeb
o sport a relax, poskytování soc.služeb pro osamělé seniory, 12 podpořených osob, rozpočet:
4 013 000,- Kč.
Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě Kunčičkách
Žadatel: městský obvod Slezská Ostrava.
Rekonstrukce Centra sociálních služeb
Město Krásná Lípa, Cílová skupina: osoby v nouzi, děti a mládež, rodiny s dětmi, Aktivity:
rekonstrukce objektu, výstavba zázemí pro 4 sociální služby a činnosti, rozpočet: 20.000.000,-Kč, 170
podpořených osob – podáno znovu

II. Spolupráce s kraji
Během roku 2010 pokračovalo úsilí Agentury (na úrovni jednotlivých lokálních konzultantů i na úrovni
centrální) o další posílení spolupráce s jednotlivými krajskými úřady, přičemž ústředním bodem této
spolupráce je na straně krajů krajský romský koordinátor, a dále také zejména odbory sociálních věcí
a odbory rozvoje.
Agentura klade důraz na zajištění komunikace a vzájemné informovanosti s kraji, na zajištění souladu
politik a strategií na státní, krajské a obecní úrovni, na účinnou spolupráci při přípravě krajských
a obecních projektů na podporu sociální integrace, na spolupráci při pořádání pro-integračních aktivit
a akcí a na konzultace ke konkrétním a aktuálním problémům.
Dosažená úroveň spolupráce se samozřejmě liší podle toho, v kolika lokalitách na území kraje
Agentura působí, jaký je postoj kraje k problematice sociálního začleňování a jaká je míra
angažovanosti kraje v dané problematice (včetně personálního zabezpečení).
Jako příkladnou lze označit především spolupráci s Olomouckým krajem, kde probíhá spolupráce
ve všech výše uvedených oblastech. Krajská koordinátorka romských poradců je pravidelně
informována o aktivitách jednotlivých lokálních partnerství, případně se i účastní jejich jednání
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a spolupracuje na některých místních projektech. Lokální konzultanti se podílejí na přípravě krajského
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a na koordinaci krajských individuálních projektů
s projekty obecními. Vynikající spolupráce probíhá v rámci pracovní skupiny národního akčního plánu
transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Lokální konzultant se podíleli rovněž
na pořádání některých konferencí, např. k zaměstnanosti.
Obdobný rozsah má spolupráce v Královéhradeckém kraji, kde je krajská koordinátorka rovněž
informována o dění v rámci lokálních partnerství, případně se některých jednání účastní. Lokální
konzultant spolupracoval při vytváření krajské strategie sociálního začleňování a při plánování
vybraných aktivit individuálních projektů kraje.
V Ústeckém kraji, ve kterém identifikujeme nejvyšší počet spolupracujících mést a obcí Agentury, byly
vedle nastavení systému vzájemného informování pořádány koordinační schůzky lokálních
konzultantů na krajském úřadě se zástupci relevantních odborů. Byla projednána spolupráce
na aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a na tvorbě návazného individuálního
projektu kraje.
V Karlovarském kraji proběhly především koordinační schůzky k souladu individuálních projektů kraje
a obcí, a aktivní spolupráce probíhá také s manažerkou prevence kriminality.
V Moravskoslezském kraji je intenzivní především spolupráce při řešení problémů v jednotlivých
lokalitách, při pořádání seminářů (např. k inkluzivnímu vzdělávání) a lokální konzultantky se podílejí
na zpracování krajské strategie romské integrace.
Různorodou podobu měla spolupráce ve Zlínském kraji, kde došlo k organizaci konference
k sociálnímu bydlení a k podnětu je zpracování individuálního projektu kraje 3.2. (krajské
koordinátorce byly zprostředkovány informace o výzvě a příklady projektů z ostatních krajů).
Vzájemná výměna informací však neměla uspokojivou podobu. ASZ ve Zlínském kraji nebyla přes svůj
deklarovaný zájem přizvána do pracovní skupiny národního akčního plánu transformace a sjednocení
systému péče o ohrožené děti.

III. Ukončování činnosti Agentury v pilotních lokalitách
Jako pilotní lokality je označováno 12 míst v nichž ASZ působí na základě Usnesení vlády ČR
č.85 z 23.1.2008. Patří mezi ně města Brno, Broumov, Břeclav, Cheb, Holešov, Most, Přerov, Roudnice
n. Labem, Ústí n. Labem, mikroregiony Šluknovsko a Jesenicko a městský obvod Slezská Ostrava. Mezi
pilotní lokality se Usnesením vlády ČR č.62 ze dne 12.1.2009 se jako třináctá lokalita zařadilo i město
Litvínov.
Pilotní fáze činnosti ASZ byla Usnesením vlády ČR č.85/2008 určena na období let 2008-2010.
Usnesením Monitorovacího výboru ASZ ze 6.10.2010 byla činnost ASZ v pilotních lokalitách
prodloužena do 30.6.2011 s tím, že na následujícím zasedání Monitorovacího výboru (únor 2011)
bude rozhodnuto o tom, ve kterých z pilotních lokalit bude činnost ASZ ukončena k 30.6.2011 a ve
kterých dojde k prodloužení činnosti do konce roku 2012.
Pro vyhodnocení situace v pilotních lokalitách a rozhodnutí Monitorovacího výboru o ukončení, resp.
prodloužení činnosti ASZ v pilotních lokalitách, byly připraveny podklady , které se opíraly se o tři
ústřední pilíře – výsledek jednání s vedením obce, usnesení lokálního partnerství v dané lokalitě a
zhodnocení situace příslušným lokálním konzultantem ASZ.
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Tzv. evaluační setkání lokálních partnerství, jejichž předmětem bylo vedle zhodnocení činnost LP
a určení krátkodobých cílů na první polovinu roku 2011 zejména usnesení o tom, zda a v jaké podobě
má lokální partnerství fungovat po 30.6.2011, probíhala v pilotních lokalitách v období listopadu
a prosince 2010. Setkání LP předcházelo dotazníkové šetření mezi členy LP, kde se mimo jiné měli
respondenti vyjádřit k preferované podobě LP – zejména zda by LP po 30.6.2011 mělo být zachováno
pod vedením ASZ, či zda je možné jej převést pod vedení jiného subjektu – ideálně obce např. formou
výboru zastupitelstva obce.
Po zasedání evaluačních LP proběhla jednání ředitele ASZ s vedením obce. Tato setkání probíhala
za účasti příslušného lokálního konzultanta a vedoucího oddělení lokálních koncepcí. Obec při jednání
zastupoval primátor/starosta a odpovědní radní, případně i relevantní úředníci. Setkání s vedením
obcí probíhala v období prosince 2010 a ledna 2011. Výsledky jednání byly obvykle předloženy ke
schválení Radou města.
Výstupy ze setkání LP i s vedením obce byly společně s návrhem ASZ připraveny pro únorové setkání
Monitorovacího výboru ASZ.
Obecně lze shrnout, že ASZ doporučovala členům Monitorovacího výboru rozhodnout o ukončení
činnosti k 30.6.2011 ve městech a obcích, ve kterých
a) bude možné konstatovat, že byly nastartovány klíčové integrační aktivity, jsou zpracovány
adekvátní dlouhodobé projekty a je stanoven způsob dalšího řízení inkluzivních politik.
b) nelze zajistit účinnou spolupráci mezi Agenturou a vedením obce, popř. není funkční ani LP.
Doporučení k prodloužení činnosti v lokalitě do roku 2012 naopak vydávala Agentura v případě, že
a) v místě existuje značný potenciál k rozvoji dalších, navazujících opatření, vč. opatření, která mají
potenciál stát se systémovými nástroji v rámci celé ČR,
b) ASZ doposud nedokončila základní činnosti pilotní fáze, ale přesto existuje potenciál k jejich
dokončení (specifický případ Ústí nad Labem).
Stručný přehled stanovisek k jednotlivým lokalitám
Lokalita
Usnesení LP
Vedení obce
Brno
neproběhlo
Ukončit k 30.6.
Broumov
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Břeclav
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Cheb
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Holešov
Pokračovat po 30.6 Ukončit k 30.6.
Most
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Přerov
Pokračovat po 30.6 Ukončit k 30.6.
Roudnice n. L.
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Ústí n. L.
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Šluknovsko
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.
Jesenicko
Pokračovat po 30.6 Ukončit k 30.6.
Sl. Ostrava
Pokračovat po 30.6 Ukončit k 30.6.
Litvínov
Pokračovat po 30.6 Pokračovat
30.6.

Návrh ASZ
Ukončit k 30.6.
po Ukončit k 30.6. + vzdálená podpora
po Pokračovat do 31.12.2012
po Pokračovat do 31.12.2012
Ukončit k 30.6.
po Pokračovat do 31.12.2012
Ukončit k 30.6.
po Ukončit k 30.6. + vzdálená podpora
po Ukončit k 30.6. + vzdálená podpora
po Pokračovat do 31.12.2012
Ukončit k 30.6. + vzdálená podpora
Ukončit k 30.6. + vzdálená podpora
po Pokračovat do 31.12.2012
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Pozn.: Institut vzdálené podpory je k dispozici těm obcím a městům, ve kterých ASZ projednala
a podpořila pokračování činností LP, realizaci klíčových individuálních obecních projektů k zajištění
integračních aktivit a ve kterých jsou určeny místní personální kapacity, které převezmou role
lokálních konzultantů.

IV. Výběr nových lokalit
Na přelomu roku 2009/2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro výběr nových lokalit, kde začne
Agentura působit od května r. 2010.
Dopisem s nabídkou účasti ve výběrovém řízení byly osloveny všechny obce III. typu a dále obce
z mapy sociálně vyloučených lokalit MPSV z roku 2006 (tzv. Gabalova mapa) . O spolupráci při šíření
informací byly požádány rovněž všechny krajské úřady, SMO ČR a Asociace krajů ČR. Výběrové řízení
bylo otevřeno všem obcím a městům, jakož i regionům a mikroregionům.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 43 obcí a měst z celé republiky.
Výběr uchazečů proběhl ve dvou fázích. I. fáze spočívala ve vyhodnocení dotazníků, které uchazeči
zaslali spolu s přihláškou. Na základě bodového hodnocení bylo vybráno 20 uchazečů, kteří postoupili
do II. fáze.
Ve II. fázi vybral z postoupivších uchazečů 10 lokalit Monitorovací výbor Agentury na svém zasedání
v únoru 2010. Monitorovací výbor vybíral na základě písemných podkladů z I. fáze a na základě
prezentace představitele uchazeče na jednání monitorovacího výboru.

V. Souhrnné zprávy z pilotních lokalit

BRNO
Shrnutí situace
V letech 2009 a 2010 působila Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (ASZ) v Brně
ve velmi omezené míře. Pozice lokálního konzultanta (LK) byla plně obsazena až k 1.5.2010. Cílem
bylo navázat na tehdejší spolupráci mezi městem, neziskovými organizacemi a ASZ.
Během působení konzultantky v roce 2010 bylo zajištěno oslovení partnerů, kteří se dříve podíleli
na činnosti Lokálního partnerství Brno (LP), zmapování dosavadní situace a vytipování oblastí, v nichž
by ASZ mohla být přínosem.
Z počátku se všichni partneři k novému začátku působení ASZ stavěli skepticky. Platforma, na které
ASZ dříve pracovala – lokální partnerství – byla zrušena a zájem se zaměřil na fungování Pracovní
skupiny pro integraci (PSI), zřízené prvním náměstkem primátora, v jehož gesci byla mimo jiného také
sociální oblast.
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Vzhledem k tomu, že město Brno již tedy platformu, kde se setkávají subjekty řešící problematiku
sociálního začleňování má, LK zde působí především jako konzultant projektových záměrů
a procesních opatření.
Projektové poradenství tvoří základ práce LK v Brně. Důvodem je rozdílnost poskytovatelů sociálních
služeb – i přes silné subjekty, které poskytují velké množství služeb, tak zde působí i subjekty menší,
které vykrývají zbylé oblasti.
Spolupráci ASZ s ostatními subjekty lze rozdělit do dvou skupin:
Spolupráce ASZ a města Brna: LK zde ve spolupráci s oddělením rozvoje a spolupráce a oddělením
implementace evropských fondů působí jako konzultant projektových záměrů a zároveň jako
konzultant systémových opatření směřujících k naplnění cílů města v oblasti sociálního začleňování –
například návrh nových sociálních služeb, výstavba domů, poradenství při provázání sociálních služeb
a IPRM. Nemalou úlohu zde hraje také role LK jako člena Řídícího výboru IPRM IOP, kde jsou díky LK
přenášeny informace směrem ke členům IPRM IOP a zpět k subjektům působícím na poli sociálního
začleňování.
Spolupráce ASZ a neziskových organizací: lokální konzultant (LK) zde působí výhradně jako projektový
konzultant. Na přípravě projektů se podílí aktivně, zpracovává části projektové žádosti.
Tato aktivita je řadou organizací vnímána jako velice přínosná, neboť je časté, že nemají žádné nebo
malé zkušenosti s přípravou projektových žádostí nebo se projekty týkají nových výzev. Tato činnost
je pokládána za stěžejní v Brně vůči NNO.
Partneři i přes výše zmiňovanou skepsi v začátcích působení nové LK však sami definovali potřebu
působení na zástupce města, popřípadě městských částí v oblasti sociálního začleňování. Tato aktivita
je chápána jako úspěšná, neboť se LK opakovaně scházela s náměstkem pro oblast sociální
a zastupitelkou města Brna, která vedla PSI. Výsledkem bylo předložení návrhů a diskuze o palčivých
tématech města Brna a zároveň – v rámci PSI – např. vytvoření metodiky informovanost v rámci
oprav IPRM IOP v Brně.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP:
Pod vedením ASZ byla organizována pouze jedna schůzka PSI, která měla poukázat na přínos dobrých
praxí v ostatních lokalitách. PSI se uskutečnila 15.7. LP není v Brně ustanoveno, LK zde působí
výhradně jako konzultant, člen PSI. Vedení PSI pod vedením LK není reálné, nicméně je zde reálný
požadavek na přítomnost LK jako člena PSI.
Hodnocení práce LP:
Kladem práce LK je spolupráce a alespoň částečné působení a jednání s vedením města. K tomuto
došlo třemi způsoby:
 Individuálním jednáním s představiteli města, do jejichž gesce spadá oblast sociálních věcí –
výstupem byla podpora ze strany města, požadavek na další spolupráci.
 Členství v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje města pro IOP – LK zde působila jako
partner, přenášející informace od NNO a dalších subjektů a zároveň upozorňovala na možná
rizika a hrozby vyskytující se v lokalitě. Tyto informace byly přínosné nejen pro prosté
přenášení informací, ale také z toho důvodu, že měly přímou návaznost na aktivity v zóně
IPRM.
 Úzkou spolupráci s OSP (oddělení spolupráce a rozvoje) a OIEF (oddělení implementace
evropských fondů) – výstupem bylo nastavení spolupráce mezi ASZ a oběma odděleními
na přípravě pilotního projektu Hvězdička a nastavení spolupráce při tvorbě dalších
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projektových záměrů. Tyto záměry jsou připraveny k přípravě po konzultaci s novým vedením
města Brna.
Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Vzhledem k tomu, že LP v Brně není a není zde ani žádná jiná platforma, na které LK působí, výstupy
z práce LK se vztahují pouze k výstupům z rozeslaných dotazníků. Výstupy: působení ASZ se od května
2010 zlepšilo, je zde patrná přítomnost LK. Zároveň je zřejmé, že díky přítomnosti LK byla nastavená
spolupráce některých organizací navzájem, i vůči městu Brnu. Kvalitně se hodnotí i aktivní přístup
k projektovému poradenství jednotlivých aktérů, kteří nemají s evropskými projekty žádné
zkušenosti. Plusem je zároveň možnost konzultací a dodávky odborných informací ze strany LK
v oblasti sociálního začleňování.
Strategický plán lokálního partnerství
Proces strategického plánování nebyl v Brně zahájen

Projektové poradenství
Projektové žádosti podané ke schválení, zamítnuté/ přepracovávané projektové žádosti
1. Terénní a poradenské služby v SRNM, OPLZZ, výzva 19: , Společenství Romů na Moravě
Projekt opakovaně podán.
Projektové záměry
1. Nejmenší zrno, IOP, výzva 1, Teen Challenge
Předpokládané předložení – duben 2011
2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených romských lokalit na území
města Brna, OP LZZ, výzva 19, Teen Challenge
Projekt v rané přípravě
3. Komunitní centrum Hvězdička – investiční a neinvestiční projekt, IOP 3.1b, OP LZZ výzva 55,
město Brno
Oba projekty v rané přípravě – majetkové komplikace
Komentář k projektovému poradenství (míra využití partnery/míra zapojení ASZ při přípravě
projektů)
Na všech výše uvedených projektech kromě SRNM LK ASZ pracuje intenzivně, podílí se na přípravě
projektové žádosti včetně příloh.
Při projektu Hvězdička LK dále vyjednává a upozorňuje na potřebu předložení projektové žádosti
na ŘV IPRM IOP.
Účinnost projektového poradenství
LK zatím spolupracovala pouze na dvou projektech, které již byly předloženy k hodnocení,m nicméně
se jednalo o okrajovou podporu ze strany LK z důvodu časové tísně – projekt SRNM – v první fázi
vrácen, nyní předložena žádost opakovaně – viz výše.

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ
Během roku 2010 proběhly dvě významné aktivity:
15.7.2010 – prezentace dobrých praxí ASZ (prezentace Mgr. Oplatka)
29.6.2010 – projektové poradenství městu (OSP, OIEF) a spolupracujícím organizacím (konzultace
p. Huptych)
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Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v lokalitě
Velkým problémem v Brně zůstává minimální spolupráce Magistrátu města Brna a městských částí.
Spolupráce funguje pouze na nezbytné úrovni, Velkým problémem je také postavení města Brna jako
druhého největšího města ČR – politicky jsou zde jednání těžší, zdlouhavější, jasná rozhodnutí
ve většině případů nejsou stanovena. Zároveň s prodlužuje nastartování aktivity jednotlivých
zástupců města Brna ve spadajících gescích.

BROUMOV

Shrnutí situace, vývoj v roce 2010
Rok 2010 se nesl v duchu dokončování jednotlivých klíčových aktivit Lokálního partnerství Broumov.
Šlo zejména o dokončení Strategického plánu sociálního začleňování, ale také o průběžné naplňování
jejích cílů.
Proces strategického plánování byl ukončen před polovinou roku a následně předložen ke schválení
Zastupitelstvu města, které jej bez komplikací schválilo. Spolu s tímto dokumentem prošly
Zastupitelstvem města také projektové záměry na Individuální projekt a k němu návazný projekt
investiční, které byly také bez problému schváleny.
Těžištěm druhé poloviny roku se tak staly práce na přípravě individuálního projektu a návazného
investičního, které zajistí v Broumově výrazný nárůst kapacit sociálních a doprovodných služeb.
Na projektu pracovala expertní skupina za příkladné účasti zástupců městského úřadu. Město také
nabídlo k realizaci projektu objekt, který vyhovuje potřebám sociálních služeb a slibuje i do budoucna
jejich další rozvoj. Vedení města také podporuje vznik funkce koordinátora inkluzivních nástrojů na
městském úřadě. Oba projekty byly připraveny a odevzdány v říjnu 2010.
Agentura se také podílela zásadním způsobem na podpoře aktivit ZŠ Masarykova, která má zásadní
podíl dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Agentura pomohla škole připravit projekt do Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který škole přinese řadu nových nástrojů.
Projekt je od 1.9.2010 v realizaci.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
jednání LP:
24.3.: prezentace situační analýzy
Jednání pracovních skupin k přípravě Strategického plánu a k přípravě projektových žádostí: 6.1.,
22.1.,10.3., 24.3., 1.4., 6.5., 27.5., 11.6., 9.8.
Hlavní agendy projednávané na LP:
 strategické plánování: ANO
 projektové poradenství: ANO
 koordinace partnerů: ANO
 řešení problémů: ANO, komunikace města s NNO
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Hodnocení práce LP (lokální konzultant, vč. vlivu LP na obecní inkluzivní politiky)
LP, ale zejména jeho pracovní skupiny se staly opravdu účinným pracovním nástrojem, který dokázal
vyprodukovat dobrý Strategický plán a připravit také podklady pro zásadní projektové žádosti,
naplňující cíle SP
Pilotní lokality: výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Hodnotící setkání LP bylo z důvodu nemoci lokálního konzultanta přesunuto na leden 2011

Strategický plán lokálního partnerství
Klíčové momenty
Strategický plán byl dokončen v první polovině roku 2010 a schválen Radou i Zastupitelstvem města
Broumov bez jakýchkoliv problémů. Implementace klíčových opatření strategického plánu byly
zahájeny už v době jejich naformulování. Šlo zejména o přípravu individuálního projektu a k němu
návazného projektu investičního. Těsně před finalizací strategie se začala naplňovat, přípravou
projektu, opatření směřující k podpoře inkluzivních aktivit ZŠ Masarykova. Pro přípravu individuálního
projektu vznikla expertní skupina pod vedením lokálního konzultanta a pro technické podklady
k investičnímu projektu město zaplatilo odborného pracovníka.
Komentář k procesu plánování k implementaci SPLP
Implementace SP LP začala již před jeho dokončením. Pracovní skupina LP zpracovala pro město
podklady pro projektovou žádost pro Individuální i investiční projekt, který naplňuje opatření SP LP,
která se týkají nárůstu sociálních a doprovodných služeb ve městě a zajištění zázemí pro tyto služby.
Do implementace se velice aktivně zapojilo i město, které vytipovalo rychle objekt vhodný pro
realizaci projektu a zajistilo expertní podporu pro přípravu investičního projektu. Dále se podařil
dojednat podpůrný projekt pro ZŠ Masarykova, kde byl ve spolupráci se školou a s partnery
z o.s. Začít spolu předložen projekt, který škole přinese několik klíčových nástrojů. Projekt byl
úspěšný a je v současné době realizován.
Souhrn implementovaných opatření v r. 2010 a plánovaných v roce 2011 (opatření→ realizátoři →
cílová skupina vč. kvantifikace)
Rok 2010:
Došlo k naplnění dlouhodobého cíle 2 SP LP :“Bude fungovat motivační systém (zaměřený
na vzděláváni) pro rodiče a děti ze sociálně vyloučených lokalit“ konkrétně krátkodobého cíle 2.1
„Na konci roku 2010 poběží na ZŠ Masarykova projekt na podporu práce s dětmi ze znevýhodňujícího
prostředí“. Byl připraven a je realizován projekt „Nové metody a formy výuky podporující rovný
přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole“(více níže), který je zaměřen na žáky
ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, na jejich rodiče, na pedagogy a další zaměstnance školy.
Přepokládaný počet podpořených osob je 670.
Předpoklad na rok 2011:
V první polovině roku 2011 se rozjede projekt zaměřený na naplnění dlouhodobého cíle 4 „Broumov
bude mít komplexní nabídku služeb poradenství a prevence“ a krátkodobého cíle 4.1 „Broumov podá
projekt na služby pro nezařazené děti a mládež (IOP 3.1b, IPo), do projektu budou začleněny také –
odborné poradenství, peče o matky s dětmi“. Město podalo projekt „Rozvoj sociálních služeb pro
město Broumov“ a také dlouhodobý cíl 7 „Město bude mít zaměstnaného odborníka na koordinaci
a podporu sociálních a vzdělávacích aktivit“ , který je zaměřený na podporu celých rodin ze sociálně
vyloučených lokalit. Předpokládá práci s 500 klienty.
Další projekt doplňuje předchozí projekt a naplňuje dlouhodobý cíl 8 „Město bude mít nový
multifunkční objekt určený pro poskytování sociálních a návazných služeb“a krátkodobý cíl 8.1
„Podaný projekt do výzvy IOP 3.1b, zprovozněna část budovy ZŠ Velká Ves“. Jde o projekt „Rozvoj
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sociálních služeb pro město Broumov – zajištění investic pro služby“. Cílová skupinu se překrývá
s předchozím projektem. Projekt bude realizován do poloviny 2011.
Význam strategického plánu LP
SP LP je pro Broumov a pro řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit klíčovým dokumentem
a dalo by se říct, že i unikátním, protože dokument podobného zaměření a rozsahu v Broumově nikdy
nevznikl. Strategie je částečně propojena s KPSS a předpokládáme jejich těsnější spojení
do budoucna.

Projektové poradenství
Realizované projekty:
„Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní
škole“, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 3, žadatel ZŠ Masarykova, partneři o.s. Začít
spolu, DDM Ulita, realizace 1.9.2010 – 29.2.2012, 3 416 053 Kč, cílová skupina: děti, jejich rodiny
pocházející ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a zaměstnanci školy, klíčové aktivity: terénní
pracovník pro školu, rozvoj pedagogické asistence, individuální plánování pro žáky a rodiny ze SVL,
adaptační pobyty, změna vedení třídních schůzek, 670 podpořených osob
Podané/přepracovávané projekty:
Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov, OP LZZ 3.2 č.v. 55, CZ.1.04, žadatel město Broumov,
cílová skupina: osoby ze sociálně vyloučených lokalit, městský úřad Broumov, klíčové aktivity: SAS,
odborné poradenství, klub pro rodiče a děti, koordinace inkluzivních nástrojů, 500 podpořených
osob, 19 709 000 Kč. Projekt vrácen k přepracování.
Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov – vybavení prostor pro sociální služby, IOP 3.1 b, č.v. 3,
žadatel město Broumov, cílová skupina: osoby ze sociálně vyloučených lokalit, městský úřad
Broumov, klíčové aktivity: nákup vybavení pro sociální služby, rekonstrukce elektroinstalace,
zavedení internetu. Ind 500 osob ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, 930 000 Kč. Projekt
podán
ASZ se podílela zásadní měrou na přípravě všech tří projektových žádostí. U projektu 1. LK získal
podklady od vedení školy a celou projektovou žádost připravil sám, škola jako žadatel dostávala
k připomínkování jednotlivé části projektu a podílela se aktivněji pouze na skladbě rozpočtu
a na finalizaci projektu a jeho technickém předání. K projektu 2 a 3 vznikla na platformě LP pracovní
skupina, která se za velké účasti města podílela na definování základních principů a připravovala také
podklady pro popis jednotlivých aktivit. LK projekt kompletoval a doplňoval obecnější části. Město
nakonec najalo experty na přípravu investičního projektu (investiční části) a na pomoc s finalizací
obou projektů. Kdybych měl posuzovat míru zapojení LK do přípravy všech projektů 1. 95%, 2. 70%, 3.
70%.

Hodnocení lokálních partnerů
Dotazování partnerů bylo z důvodu nemoci lokálního konzultanta přesunuto na leden 2011
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BŘECLAV
Shrnutí situace
Do května 2010 se pod vedením lokálního konzultanta Štěpána Helešice uskutečnila celkem dvě
setkání lokálního partnerství (LP). Druhé setkání směřovalo na předání činnosti nové lokální
konzultantce Markétě Tvrdíkové. Partneři se do té doby scházeli také v ustanovených pracovních
skupinách, které řešily obecná témata zaměstnanost, bezpečnost a prevence, vzdělávání, bytová
problematika.
Pod vedením nově přijaté lokální konzultantky se do konce roku 2010 uskutečnila další dvě setkání
LP. Před konkrétním působením provedla konzultantka společně se členy LP revizi naplňování cílů LP
a zmapování jejich očekávání. Na základě potřeb členů LP, formulovaných během individuálních
setkání, byla stanovena nová témata pro zlepšení situace v Břeclavi:
 Bydlení – individuální cíle: prevence předlužení, příprava a realizace prostupného
modelu bydlení.
 Zaměstnanost – individuální cíle: zlepšení spolupráce mezi ÚP a MěÚ Břeclav, navýšení
míst podporovaných v rámci veřejně prospěšných prací (VPP), aplikace modelu
podpory zaměstnanosti z veřejných zakázek města.
 Podpora práce s rodinou – individuální cíle: vytvoření modelu (metodiky) pro provázání
spolupráce mezi MěÚ a spolupracujících NNO.
 Prevence sociálně patologických jevů – individuální cíle: vytvoření neakreditovaných
probačních programů pro mládež, výstavba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v centru města, podpora výstavby hřišť a plácků pro mládež, řešení a podpora prevence
sociálně patologických jevů u dospělých.
 Informovanost – individuální cíle: podpora informovanosti jak všech subjektů
navzájem, tak neziskových organizací mezi sebou a směrem k veřejnosti v Břeclavi,
Během roku 2010 se pracovní skupiny aktivně scházely, byla nastavena spolupráce mezi všemi
zapojenými subjekty. Některé cíle – např. zaměstnanost – podpora VPP – byla naplněna – od ledna
2011 bylo ze strany města přislíbeno navýšení VPP o 3 pracovní pozice.
Během roku 2010 zároveň město Břeclav přijalo usnesení o předložení projektového záměru
přestavby Azylového domu U Sýpek a s tím související zkvalitnění sociálních služeb v Břeclavi pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením. Předpokládané předložení investičního projektu je v lednu
2011. Navazující předložení neinvestičního projektu pro zajištění sociálních služeb je předpokládáno
cca na duben 2011. Pro ukotvení veškerých aktivit, jak ze strany NNO tak ze strany města, přijala
Rada města Břeclavi usnesení o záměru zpracování Strategického plánu Lokálního partnerství Břeclav.

Lokální partnerství Břeclav
Termíny setkání Lokálního partnerství Břeclav
23.3.2010:
Představení záměru vytvoření Koncepce prostupného bydlení, ustavení pracovní
skupiny Bydlení, projednání záměru rekonstrukce azylového domu v Břeclavi,
27.5. 2010:
předání agendy LK, seznámení s dosaženými výsledky,
20.7.2010:
seznámení s výsledky konzultací členů LP, návrh přípravy Strategického plánu LP
Břeclav, projednání projektového záměru na Multifunkční centrum (M Klub),
3.12.2010:
evaluační setkání LP – shrnutí práce pracovních skupin, plán činnosti na 1. pololetí
2011, výhled činnosti na další období.
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Termíny setkání pracovních skupin:
PS Bydlení:
6.9.2010:
Definování cílů pracovní skupiny,
15.10.2010:
představení projektu Druhá šance pro Břeclav (prevence předluženosti), možnosti
prostupného bydlení (spolupráce pracovníka IQ Roma servis z Brna),
15.11.2010:
stanovení rolí při modelu prevence předluženosti v Břeclavi, stanovení postupů
pro pilotní ověření,
3.12.2010:
revize prvních výstupů prevence předluženosti, konzultace a definování potřeb
pro naplnění prostupného bydlení v Břeclavi.
PS Práce s rodinou:
3.9.2010:
Definování potřeb – bez přítomnosti NNO,
18.11.2010:
opětovné definování potřeb a cílů – ve spolupráci s NNO, souhlas ke spolupráci
a naplnění společného cíle, definování postupů.
PS Zaměstnanost:
10.09.2010:
Definování cílů pracovní skupiny a dosavadních zkušeností a možností,
12.10.2010:
definice cílů – po reorganizaci Úřadu práce,
1.11.2010:
jednání vztahující se k navýšení počtu pracovníků na VPP, nastavení jednání při určení
ÚP jako partnera projektu města v oblasti zaměstnanosti.
PS Prevence sociálně patologických jevů:
3.9.2010:
4.10.2010:
8.11.2010:

Definování cílů pracovních skupiny, pravidla scházení, potřeby,
pozvání experta z Brna na oblast probačních programů pro mládež, diskuze,
nastavení dalších postupů při tvorbě neakreditovaných programů.

PS Informovanost:
6.9.2010:
Definování cílů a potřeb,
15.10.2010:
nastavení harmonogramu publikování tiskových zpráv, spolupráce s městem
a informačního newsletteru (další práce skupiny probíhá elektronickou formou).
Hlavní agendy projednávané na LP:
 strategické plánování ANO
 projektové poradenství ANO
 koordinace partnerů ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik NE
 výměna dobrých praxí ANO
Hodnocení práce Lokálního partnerství Břeclav
Nástupem nové lokální konzultantky došlo od června k akceleraci činnosti LP a jeho pracovních
skupin. Došlo k přesnému definování jasných cílů. Klíčové cíle (zpracování Strategického plánu,
příprava projektové žádosti na rekonstrukci Azylového domu) byly schváleny Radou města.
Zintenzivnění spolupráce s městem vyvrcholilo setkáním s nově zvoleným starostou Břeclavi MUDr.
Oldřichem Ryšavým. Během setkání byl starosta města seznámen s cíli jednotlivých pracovních skupin
lokálního partnerství. Během setkání bylo dohodnuto, že v lednu bude společně s odborem sociálních
služeb připraven návrh na usnesení Rady města, který podpoří pokračování spolupráce mezi ASZ
a městem i v dalších letech.
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Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Během listopadu proběhlo dotazování partnerů na to, jak hodnotí dosavadní činnost ASZ a LP
v Břeclavi a zda a jak by měla vypadat činnost LP v následujícím období.
Výsledkem dotazování byla převážně podpora a chuť nadále spolupracovat s ASZ – aktivita je dle
členů zřejmá až od června tohoto roku. Partneři mají zájem nadále s ASZ spolupracovat na všech
výstupech, včetně strategického plánu, jehož podpora zpracování byla Radou města přijata v září
2010, s datem předložení v březenu/dubnu 2011.
Partneři se shodli, že aktivity lokálního partnerství by měly být dále zajišťovány městem a ASZ
zároveň.

Strategický plán lokálního partnerství
Klíčové momenty
Město Břeclav schválilo v září 2010 záměr zpracování strategického plánu města Břeclav, který bude
výstupem pracovních skupin. Jeho cílem je konkrétně popsat veškerá opatření a postupy,
které z pracovních skupin vycházejí. Strategický plán popisuje veškerá opatření konkrétně konkrétnost byla primárním požadavkem LP a PS v Břeclavi. Dokončení SPLP je plánováno na
březen/duben 2011. V případě prodloužení činnosti ASZ v Břeclavi je záměrem připravit SPLP 2, který
by rozvíjel další cíle stanovené pracovními skupinami. Po té by byl Radou města a Zastupitelstvem
přijat jako obecně závazný dokument.
Již v průběhu příprav SPLP dochází k naplňování některých aktivit. Při definování všech cílů a postupů,
které budou v SPLP vytyčeny, budou veškeré kompetence partnerů definovány tak, aby bylo
kontrolou zajištěno jak personální, tak termínové naplňování SPLP.
Vzhledem k tomu, že SPLP je v začátcích, dohled nad jeho přípravou má ASZ, ostatní členové
se podílejí na zpracování jednotlivých částí. Větší část zpracovaných okruhů se bude připravovat
v roce 2011, neboť v tuto chvíli docházelo v první řadě k definici jednotlivých cílů a opatření.
Komentář k procesu plánování
Cílem SPLP je však také mimo jiného podchytit a ukotvit aktivity, které se pilotně ověřují mezi členy
pracovních skupin a vycházejí z definovaných cílů, na jejichž naplňování se členové PS aktivně
podílejí. V tuto chvíli jsou stanoveny cíle SPLP (PS), které zatím nejsou personálně ukotveny.
Jedná se o aktivitu, která bude definována v průběhu přípravy SPLP.
Význam strategického plánu LP
Význam SPLP v Břeclavi nelze zatím, z důvodu předchozího působení ASZ, relevantně odhadnout.
Nicméně k proběhlému jednání se starostou města lze předpokládat, že se bude jednat o důležitý
dokument, který může mít velký vliv na aplikaci nových politik Břeclavi v oblasti sociálního
začleňování. Pokud bude spolupráce partnerů dlouhodoběji pokračovat stejným způsobem jako
doposud, dá se zcela reálně očekávat, že může být přínosem i na státní úrovni. Jeho výstupy
a postupy mohou sloužit jako příklady dobré praxe, popřípadě řešení některých situací i v jiných
lokalitách.

Projektové poradenství
Základní přehled
Projektové záměry:
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Azylový dům Břeclav, Integrovaný operační program, výzva 3, žadatel/partneři: Město Břeclav /Úřad
práce Břeclav
Komentář k projektovému poradenství
Participace ASZ na přípravě projektů v Břeclavi začala v říjnu 2010, kdy Rada města přijala záměr
předložení projektu IOP 3.1.b – přestavby azylového domu a zkvalitnění sociálních služeb ve městě.
Dosud se jedná pouze o jediný projekt, který je v Břeclavi s podporou ASZ připravován.
Lokální konzultantka zde figuruje jako poradce a zároveň jako osoba podílející se na zpracování částí
projektové žádosti – zejména tam, kde dochází k prolínání investiční a neinvestiční části.
LK vystupuje také jako konzultant ve vztahu k ostatním subjektům, aby byly dostatečně informovány
o záměrech města v přípravné fázi projektu. Společně s projektovým manažerem města se podílí
na přípravě a implementaci nových politik, které mohou být ověřeny díky připravovanému projektu.
Jedná se zejména o oblast zaměstnanosti a modelu prostupného bydlení.
Účinnost projektového poradenství
Projektová žádost pro IOP je v přípravě, její předložení je plánováno na přelomu ledna /února roku
2011. Projektové poradenství probíhá aktivně a intenzivně, záměr je konzultován také na LP a všech
pracovních skupinách. Návazné projekty OPLZZ budou připravovány pro předložení investičního
projektu IOP.

Ostatní – klíčové události
Klíčovou událostí bylo zvolení nového starosty města Břeclavi, který se staví k činnosti LP a jeho PS
vstřícně

HOLEŠOV
Shrnutí situace
Situace ve městě Holešov byla v roce 2010 ovlivněna výhradně finálním rozhodnutím obce k demolici
stávající lokality v ul. Školní a vybudováním nízkonákladového bydlení v lokalitě Bořenovská.
Celý rok probíhala a stále probíhají intenzivní jednání mezi Agenturou a vedením sekce pro lidská
práva a vedením obce s cílem eliminace rizik plynoucích z tohoto rozhodnutí obce a se snahou
o nastavení dalšího efektivního systému, který by zajistil reálnou dočasnost tohoto typu bydlení.
Agentura poukázala na celou řadu rizikových faktorů. Následně bylo dosaženo kompromisní dohody
mezi vedením obce a ředitelem sekce pro lidská práva. (zkrácený popis kauzy – viz. bod 7). Následně
byla zpracována studie Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrhy systému propustného bydlení
a představena zastupitelstvu obce včetně dalších konkrétních návrhů nastavení systému. Do procesu
dalšího vyjednávání k těmto návrhům vstoupily komunální volby, jednání jsou v současnosti
obnovována.
Během roku se však podařila řada věcí a to především z hlediska aktivizace partnerů, do města
přibyly 2 organizace poskytující sociální služby – Azylový dům Vsetín se sociálně-aktivizační službou
a Charita sv. Anežky Otrokovice se službou prevence bezdomovectví. Zároveň rozšířila Charita
Holešov své portfólio služeb o sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi zaměřenými přímo
na nově vzniklou lokalitu Bořenovská.
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Ve městě je nadále ve spolupráci s ÚP hojně využíván institut veřejně prospěšných prací. Na obou
školách, kam docházejí sociálně znevýhodněné děti, funguje nadále asistent pedagoga. Ke konci roku
se podařilo vyjednat spolupráci Charity Holešov a Střední policejní školy MV při přípravě prozatím
jednorázových volnočasových aktivit pro děti z nové lokality.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
3.2.2010
 Informace Agentury (představení dotačních titulů IOP a OP LZZ),
 Příprava SPLP (role strategického dokumentu, struktura SPLP, částečné zpracování SWOT
analýz),
 Priority partnerů v roce 2010,
 Další aktuality (nové služby v Holešově).
16.4.2010
 Strategický plán – vize a priority,
 Koncepce bydlení – představení problematiky propustného bydlení, představení záměru
zpracování studie, diskuse k tématu, pozvání na konferenci k sociálnímu bydlení.
17.9.2010
 Lokalita Bořenovská – shrnutí současné situace; představení projektových návrhů:
nízkoprahové zařízení, prostupné bydlení – azylové bydlení, terénní služby, přechod
k dlouhodobému nájemnímu bydlení,
 Příprava k přeměně Plánu priorit LP do Strategického plánu lokálního partnerství ve městě
Holešově: naplňování plánu, koordinace aktivit, příprava k rozpracování jednotlivých priorit
v rámci LP.
4.11.2010
 Evaluace činnosti LP a Agentury v lokalitě,
 Strategický plán – oblast zaměstnanosti.
Hlavní agendy projednávané na LP:
 strategické plánování – ANO (příprava PPLP; příprava SPLP)
 projektové poradenství – ANO – představení dotačních titulů, vlastní poradenství
individuálně
 koordinace partnerů - ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik - ANO
 výměna dobrých praxí - ANO
 řešení problémů – ANO
Hodnocení práce LP
LP se podařilo v roce 2010 znovu nastartovat do relativně funkčního stavu platformy, kdy většina
partnerů se jednání pravidelně účastní. Často jsou zváni i partneři mimo partnerství. Pracovní skupiny
nejsou v Holešově utvořeny, preferují se jak individuální jednání či jednání několika partnerů, tak ad
hoc skupiny dle aktuálních priorit (např. několikrát - skupina partnerů k problematice docházky dětí
do škol). Vliv LP je však mimo zastoupené členy v obci spíše menší, nemá v současnosti jako celek vliv
na utváření obecních inkluzivních politik.
Pilotní lokality: výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Evaluační LP proběhlo dne 4.11.2010. Zasedání předcházelo rozeslání a vyplnění evaluačních
dotazníků. Z výsledků vyplývá, že by LP uvítalo další spolupráci a to v plném rozsahu, protože se
osvědčilo mnoho aktivit a mnoho činností je v rozpracovaném stádiu. LK je přesvědčena o tom, že
nejlepším řešením by bylo pokračovat v roce 2011 v nezměněném rozsahu, v roce 2012 pak přejít na
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poloviční rozsah (alespoň v prvním půlroce). Rovněž záleží na způsobu vyjednání pokračování této
platformy a na ochotě a rozsahu participace obce a partnerů v klíčových problematikách (především
v otázce bydlení). Při nastavení převzetí činnosti platformy lze dále zvážit dva způsoby - překlopení
činnosti v rámci komunitního plánování (nicméně nezasahuje všechny současné členy a aktivity LP) či
vytvoření pracovní pozice koordinátor sociální inkluze, který by v rámci Individuálního projektu obce
(IPO) byl zaměstnancem města – koordinátor by měl na starosti koordinaci činnosti LP, síťování,
přinášení nástrojů, projektové poradenství, informování o dotačních titulech, plánování atd. a zajistil
by návaznost Strategického plánu, neztracení know-how, nezapadnutí výsledků současné práce
partnerů, rozvoj nástrojů a zajištění provázanosti aktivit. Bude vyjednáváno s vedením města v rámci
projektového záměru.

Strategický plán lokálního partnerství
V období březen-květen byl vytvořen dokument Plán priorit lokálního partnerství, a to vzhledem
k situaci v Holešově v roce 2010 (demolice lokality, přestěhování do nové lokality). Plán mimo popis
lokality a cílové skupiny detailně popisuje situaci ve 4 oblastech (sociální služby a sociopatologické
jevy, zaměstnání, bydlení a vzdělání). Společně byly LP zpracovány vize, priority a SWOT analýzy pro
všechny tyto oblasti. Následně byly popsány hlavní potenciály ve všech oblastech, celkem 6 oblastí
(2 v sociálních službách, 1 zaměstnanost, 1 bydlení, 2 vzdělání). Během období září 2010 – leden 2011
je připravován Strategický plán lokálního partnerství, který vychází a navazuje na Plán priorit,
a reaguje na uvedené změny v obci. Strategický plán bude předložen zastupitelstvu na konci ledna
2011.
Vzhledem k tomu, že není zatím přijat SPLP a nejsou tudíž stanoveny dlouhodobé cíle a opatření,
lze sledovat pouze dočasné naplňování popsaných potenciálů v Plánu priorit a to v druhé polovině
roku 2010.
Potenciál 1 se zabývá rozvojem sociálních služeb – bylo dosaženo realizace nové sociálně-aktivizační
služby (Charita Holešov), navázání spolupráce s partnery, koordinace ze strany sociálního odboru.
Potenciál 2 počítá s vybudováním a provozem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Během
druhé poloviny roku 2010 probíhaly jednání s vedením obce a možnými partnery projektu k tomuto
tématu, rozpracování projektového záměru zbrzdily komunální volby, s jeho dalším rozpracováním
se počítá v lednu 2011. To se týká jak investiční části pro rekonstrukci vybraného objektu,
tak Individuálního projektu obce pro provoz zařízení a terénní práci a fakultativní činnosti
ve spolupráci s partnery.
Potenciál 3 se týká oblasti zaměstnanosti. Nad rámec zajištění a udržení minimálně stávajících míst
VPP nabídla organizace Charita Otrokovice účast pro klienty v projektu nabízejícím pracovní
rekvalifikace a poradenství pro osoby nad 50 let věku. Toto je první krok k možnému postupnému
naplňování potenciálu zlepšování spolupráce ÚP, obce a nevládních organizací v oblasti
zaměstnanosti. Rovněž bylo ve spolupráci s krajskou koordinátorkou zvažováno založení sociální
firmy, nicméně návrhy se případně přesunují do dalšího období.
Potenciál 4 se týká oblasti bydlení a to především z hlediska následného přístupu k zajištění systému
propustného bydlení, prevence zadlužování a zajištění doprovodných sociálních služeb. Bohužel
se zatím potvrdila některá upozorňovaná rizika tohoto potenciálu, a to neochota zajistit první stupeň
propustného bydlení (návrh Agentury k vybudování Centra krizového ubytování) a navíc přestal
fungovat jediný krizový pokoj v obci. Agenturou byla zpracována zpráva k (ne)dostupnosti nájemního
bydlení včetně návrhů k zajištění propustného bydlení, která však neměla v rámci obce
a zastupitelstva téměř žádnou odezvu. Nicméně je rovněž potřeba říci, že co se týká udržování stavu
v lokalitě Bořenovská z hlediska zajištění jak bezpečnosti, tak postupného oddlužení a sociálních
problémů, lze zaznamenat jak velkou aktivitu sociálního odboru (koordinace nevládních organizací,
zvýšený monitoring, některé koncepční kroky), tak osobní aktivitu vedení obce (setkávání s občany,
funkce správce lokality).

29

Potenciál 5 se týká řešení školní docházky dětí. Byl vypracován dokument k postupu zanedbávání
školní docházky nezletilých, který vyplynul z pravidelných setkávání ad hoc skupin k docházce
(školy, sociální odbor, nevládní organizace, Agentura, lékaři). Navíc začaly na docházku dětí dohlížet
nová sociálně-aktivizační služba Charity Holešov. Nicméně pro rozvinutí tohoto potenciálu chybí stále
koncepčnější opatření.
Potenciál 6 zahrnuje zvýšení využívání inkluzivních nástrojů na školách (mimo již v současnosti
využívané asistenty pedagoga). Projekty pro OPVK 1.4 budou připravovány v dalším období.
Cíle pro první polovinu roku 2011 se budou dále odvíjet především od plánovaného evaluačního
jednání s vedením obce. Mezi jasné cíle však bezesporu patří dokončení a přijetí Strategického plánu
lokálního partnerství, dále pak podání projektů pro rekonstrukci objektu na nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, podání Individuálního projektu obce pro provoz tohoto zařízení a terénní práci,
posilování spolupráce mezi partnery v oblasti prevence sociopatologických jevů (volný čas dětí
a mládeže; docházka dětí; zadluženost), nalezení vhodného nositele a podání projektu v oblasti
zaměstnání znevýhodněných skupin, případně znovurozjednání návrhu k zajištění krizového
ubytování. Hlavním cílem však bude snaha o nastavení propustného systému bydlení jasným
koncepčním dokumentem obce.

Projektové poradenství
Základní přehled
Projektové záměry
 IOP, výzva č.3: Nízkoprahové zařízení, žadatel: město Holešov, cílová skupina: Děti a mládež
do 26 let, klíčové aktivity: Rekonstrukce a vybavení nástavby objektu na nám. Svobody,
rozpočet: 3,5 – 5 mil (dle vybrané varianty).
 OPLZZ, výzva č.55: Provoz nízkoprahového zařízení a terénní služby, žadatel: město Holešov,
cílová skupina: etnické menšiny; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, děti
a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dětmi, osoby
v krizi, klíčové aktivity: vznik a realizace nových sociálních služeb – nízkoprahové zařízení,
terénní práce.
V Holešově obecně chybí silnější partner schopný realizovat komplexnější projekty. Partneři nejsou
zvyklí využívat evropské dotace, zatím se nepodařilo nemotivovat k využití zdrojů v žádné oblasti –
partneři buď nemají vůli ani kapacity k realizování projektu nebo se spoléhají v současnosti např.
na krajské dotace.
Projektové poradenství spočívá v informování o aktuálních výzvách, ve zpracování výtahu
a důležitých informací z výzev, z konzultací a diskusí ke konkrétním požadavkům výzev
jak v individuálních konzultacích tak při větších setkáváních (např. IPO/IOP), v podpoře a pomoci
při formulování projektových návrhů. LK koordinuje dále přípravu obou projektových záměrů obce
IOP/IPO.
V současnosti jsou rozpracovány 2 projektové záměry obce, 2 další záměry budou zřejmě realizovány
v pozdějším období. Rovněž je v přípravě Individuální projekt kraje v rámci OPLZZ 3.2,
který byl v počátcích konzultován LK.

Hodnocení lokálních partnerů
Hodnocení činnosti ASZ ze strany partnerů bylo poznamenáno poměrně nízkým počtem vrácených
dotazníků. Vrátily se celkem 4 dotazníky. Přes rozpačité hodnocení dopadů dosavadní činnosti
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ASZ a LP Holešov se dotazovaní vyjádřili ochotu podílet se na přípravě a realizaci Strategického plánu
i pro další spolupráci.

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ
Zpracování materiálu – Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrhy systému propustného bydlení:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-holesov

Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě
Zánik a vznik nové lokality
V průběhu roku 2009 byla Agentura informována o plánu města zrevitalizovat Školní ulici. Plán nikdy
nepočítal s opravou domů, nýbrž s jejich postupnou demolicí. Dle poskytnutých informací s ohledem
na nevyhovující stav bytových domů a vysoké náklady, které by obec do jejich revitalizace musela
investovat a na problémovost obyvatel ve vztahu k ostatním obyvatelům.
Způsobů, jakým město uvažovalo o zajištění bydlení pro současné obyvatele bylo více. V průběhu
roku 2009 se podařilo zajistit bydlení v rámci běžného bytového fondu města zhruba polovině
obyvatel Školní ulice. ASZ městu rovněž nabízela možnosti využití dotačních prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení pro revitalizaci těchto domů nebo revitalizaci
jiného vhodného bytového fondu v rámci města.
Výhrady Agentury pro sociální začleňování k návrhu výstavby bydlení v lokalitě Bořenovská byly
prezentovány při jednáních s vedením města lokální konzultantkou. Dále pak byly vyjádřeny dopisem
ředitele Agentury vedení města na začátku března letošního roku a dále spolu s ředitelem sekce
pro lidská práva Úřadu vlády Mgr. Czeslawem Walekem při jednání s PaedDr. Zdeňkem Janalíkem
dne 14.4.2010. Z tohoto jednání byl pořízen zápis s výčtem bodů, na nichž se výše jmenovaní shodli.
Mezi tyto patří především: shoda na spolupráci a dalším rozvoji služeb a systému propustného
bydlení, shoda na potřebě minimalizace rizik, která bude realizována omezením kapacity bydlení
v lokalitě Bořenovská na ekvivalent počtu současně žijících obyvatel v ul. Školní (činilo cca. 40 osob),
shoda na nerealizaci výstavby ubytovny v této lokalitě a hledání jejího umístění v jiné lokalitě v rámci
obce, shoda na přípravě materiálu k problematice propustného bydlení ze strany Agentury.
Na přelomu srpna a září byly v lokalitě Bořenovská vybudovány jak bytové jednotky tak objekt,
který měl původně sloužit jako ubytovna a v současnosti bude sloužit jako víceúčelový objekt
např. pro kočárkárnu, sušárnu, zázemí pro jednání se sociálními pracovníky atd. Do této lokality byli
přestěhováni jak obyvatele ul. Školní, tak i jiní obyvatelé. Dle sdělení byly kritériem výběru
pohledávky vůči obci.
Stěhování proběhlo na konci září 2010. V současnosti žije v lokalitě ca. 70 obyvatel. Obyvatelé lokality
Bořenovská mají uzavřeny roční nájemní smlouvy spolu s podpisem splátkového kalendáře
dosavadních dluhů.
V současnosti není stále zřejmé, jak město hodlá dále postupovat jak v realizaci deklarované
dočasnosti tohoto bydlení, tak ve vytváření podmínek pro propustné bydlení a rozvoj nezbytných
služeb.
Agentura zpracovala pro město Holešov materiál Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrh
systému propustného bydlení - podkladová studie, který detailně mapuje situaci v oblasti dostupnosti
bydlení v Holešově pro nízkopříjmové domácnosti (cílová skupina tedy není vymezena etnicky,
ale příjmově), a představuje různé varianty sociálního podporovaného bydlení, a to pro dva

31

vymezené typy domácností (domácnosti s kompetencí k udržení dlouhodobého nájemního bydlení
a domácnosti bez nebo se sníženou kompetencí k udržení dlouhodobého nájemního bydlení).
Zároveň uvádí výhody a nevýhody jednotlivých variant pro konkrétní situaci Holešova a také příklady
dobré praxe z jiných lokalit. Výše uvedený dokument byl prezentován Radě města Holešova dne
28.6.2010 a dále zastupitelstvu města Holešov dne 13.9.2010. Na tomto zasedání zástupci Agentury
rovněž prezentovali konkrétní návrhy k zajištění systému propustného bydlení (podpora služeb,
vybudování azylového domu, jasná deklarace podmínek propustného bydlení ze strany města)
a k podpoře dalších služeb (vybudování nízkoprahového zařízení). V současnosti je očekáváno
rozhodnutí města o dalším postupu po komunálních volbách.

CHEB
Shrnutí situace
Po vynucených úpravách byl 13.5.2010 zastupitelstvem města schválen strategický plán LP Cheb pro
roky 2010-2012, dokončený a v původní podobě předložený lokálním partnerstvím orgánům města
již v únoru téhož roku. Následně se Lokální partnerství dohodlo na způsobu jeho naplňování,
respektive na mechanismech kontroly a vykazování plnění konkrétních kroků a cílů v SP LP
obsažených a na řízení celého procesu. Jednotliví partneři zodpovědní podle plánu za uskutečnění
jednotlivých kroků vedoucích k vytyčeným cílům konzultovali svoji agendu v plánu s lokálním
konzultantem a s předsedy pracovních skupin a předávali jim výstupy ze své práce na plnění plánu.
V případě naplňování cílů prostřednictvím zavádění nebo rozšiřování služeb a dalších programů byly
s pomocí lokálního konzultanta a odborných konzultací expertů Agentury sestavovány a podávány
grantové projekty do OPLZZ 3.3, OPVK 1.1 a individuální projekt do IOP 3.1b a chystány individuální
projekty města do OPLZZ 3.2 a IOP 3.1b, jejichž podání se však díky opakovaným obstrukcím ze strany
vedení města neúměrně zdrželo. Volby přinesly naštěstí změnu.
Jedním z nejakcentovanějších opatření mimo projektové žádosti je po celý rok příprava systému
prostupného bydlení v Chebu, na které vedle města a Agentury participují i neziskové organizace
a soukromí pronajímatelé.
V polovině listopadu se uskutečnilo evaluační setkání LP Cheb, které jednak přehlédlo stav plnění
strategického plánu. Až na ojedinělé výpadky jsou všechny cíle naplňovány, byť v časovém skluzu
oproti harmonogramu, daném jednak průtahy při schvalování SP LP, který byl schválen až v květnu,
jednak průtahy při vyhlašování některých výzev a jednak postojem vedení města stran přípravy
individuálních projektů do OPLZZ a IOP. LP též zhodnotilo působnost Agentury v Chebu a navrhlo
další postup po 30.6.2011, kdy má Agentura z pilotních lokalit odcházet. Členové LP Cheb podporují
působení Agentury v lokalitě i po 30.6.2011.
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Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP

termíny
18.1.
22.1.

LP, PS
schůzka předsedů pracovních skupin LP Cheb: organizace PS za účelem
volba strategie jeho prosazení v orgánech města
PS bydlení LP Cheb: příprava SP LP

22.1.

PS zaměstnávání LP Cheb: příprava SP LP

4.2.

PS vzdělávání LP Cheb a setkání s řediteli ZŠ: příprava SP LP, OPVK

8.2.
10.3.
17.3.
6.4.
26.5.
7.6.
1.7.

LP Cheb: schválení strategického plánu LP Cheb
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
LP Cheb: prezentace GAC analýzy; prezentace upravené verze SP LP
LP Cheb: Individuální projekty OPLZZ a IOP, blížící se výzva OPVK 1 a mechanismy naplňování SP LP
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
PS vzdělávání LP Cheb, PS bydlení LP Cheb a schůzka předsedů PS: Naplňování SP LP, příklady odjinud
(OPVK;prostupné bydlení)
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
PS bydlení LP Cheb: tvorba prostupného bydlení
PS bydlení LP Cheb: tvorba prostupného bydlení
PS bydlení LP Cheb: tvorba prostupného bydlení
PS vzdělávání LP Cheb: revize plnění SP LP
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
ad hoc PS k individuálním projektům do OPLZZ a IOP
PS bydlení: tvorba prostupného bydlení
LP Cheb: 1. revize plnění SP LP, 2. odcházení Agentury z pilotních lokalit
PS zaměstnávání LP Cheb: revize plnění SP LP, záložní strategie, prostupné bydlení a seznámení nového
vedení města s agendou LP a individuálními projekty

2.7.
22.7.
12.8.
7.9.
7.9.
8.9.
15.10.
20.10.
3.11.
15.11.
30.11.

30.11.
8.12.
8.12.
23.12.

- dokončení SP LP Cheb a

PS bydlení LP Cheb: prostupné bydlení
PS vzdělávání LP Cheb: záložní strategie plnění nesplněných cílů
PS soc.pat.jevy LP Cheb: záložní strategie plnění nesplněných cílů
Rada města Chebu: projednávání individuálních projektů

Hlavní agendy projednávané na LP:
 strategické plánování – ANO
 projektové poradenství - ANO
 koordinace partnerů - ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik - ANO
 výměna dobrých praxí – ANO
Hodnocení práce LP
V Chebu se Agentura i tento rok potýkala s dědictvím nenaplněných očekávání města a kolapsu
slibované přímé podpory partnerům z roku 2008. Politické vedení města odmítalo Agenturu
jako partnera a ignorovalo aktivity lokálního partnerství. Negativní postoj k Agentuře bez ohledu
na výsledky práce v roce 2009 se projevil i při schvalování strategického plánu na úrovni vedení
a Rady města, a ještě zásadněji při přípravě implementace plánovaných opatření. Výsledkem byly
spory o individuální projekt do OP LZZ 3.2 a navazující projekt investiční do IOP 3.1b.
Boje o strategický plán a oba zmiňované projekty zabraly velmi mnoho času jak lokálního
konzultanta, tak všech zainteresovaných partnerů. Přitom na realizaci obou projektů je postavena
dobrá třetina strategického plánu. S novým vedením radnice naštěstí vše spěje ke zdárnému konci.
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Po dokončení SP LP se tak agenda LK skládala v Chebu takřka cele z projektového poradenství
a přípravy projektů (IOP, OP LZZ – projekty grantové i individuální, OP VK), obhajování vytyčených
a přijatých cílů a z tvorby systému prostupného bydlení, jenž by se měl coby motivační systém stát
alfou a omegou inkluzívních opatření v Chebu.
Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
V rámci dotazníkového šetření (odpovědělo celkem 8 partnerských organizací) i na evaluačním
setkání Lokálního partnerství Cheb se partneři shodli na potřebě pokračování LP Cheb pod vedením
Agentury a to ideálně ve stávajícím, případně alespoň menším rozsahu.

Strategický plán lokálního partnerství
Strategický plán LP Cheb byl schválen zastupitelstvem města Chebu dne 13.5.2010. Obsáhlý, téměř
třísetstránkový, dokument vznikl díky usilovné práci pracovních skupin v průběhu roku 2009
a začátku roku 2010. Dokument obsahuje analytickou a návrhovou část, jež z první jmenované
vychází, přičemž je rozpracován do podrobnosti jednotlivých konkrétních kroků a úkolů v reálném
čase s přiřazenou odpovědností za jejich plnění. Klíčová opatření SP LP Cheb a stav jejich plnění lze
shrnout následovně:
V oblasti bydlení
Priorita: vytvořit paletu diferencovaného bydlení
 do konce roku 2010 ve městě Cheb existuje koncepce funkčního a udržitelného systému
prostupného stupňovitého bydlení: v plnění a časovém skluzu,
 do prvního čtvrtletí roku 2012 je vyzkoušena a vyhodnocena pilotní fáze systému
prostupného stupňovitého bydlení v Chebu realizovaná v mantinelech stávajících kapacit,
 do konce roku 2012 je spuštěn systém prostupného stupňovitého bydlení města Chebu
v celé šíři.
Priorita: posílit terénní sociální práci
Systém prostupného bydlení je doplněn dostatečným počtem terénních sociálních pracovníků (duben
2011): v plnění a časovém skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
Priorita: zavést službu dluhového a právního poradenství
 V Chebu je poskytována služba právního a dluhového poradenství zaměřená na osoby
a rodiny sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené (duben 2011): v plnění
a časovém skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
 je zrealizována protidluhová kampaň a jsou vyškoleni úředníci veřejné správy (2011): v plnění
(individuální projekt města OP LZZ 3.2)
V oblasti zaměstnávání
Priorita: zavést program pracovní asistence navazující na pracovní a kariérové poradenství
 do prvního čtvrtletí roku 2011 je spuštěn v Chebu program pracovního poradenství
a pracovní asistence: v plnění-podán projekt do OP LZZ 3.3-v hodnocení
 do konce roku 2012 je zrealizována a vyhodnocena pilotní fáze projektu Nejlepší učebnou
je pracoviště: v plnění a časovém skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
 do prvního čtvrtletí 2012 jsou zabezpečeny nové prostory (nejen) pro realizaci služby
pracovního poradenství: v plnění-realizován investiční projekt Diecézní charity Plzeň,
připravován investiční projekt města (oba IOP 3.1b)
 služba pracovního poradenství a asistence je navázána na systém prostupného bydlení
(duben 2011) (podle metodiky a harmonogramu PS bydlení): v plnění s časovým skluzem.
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Priorita: sociální podnikání, tréninková a chráněná pracoviště, podporované zaměstnávání
do konce roku 2012 funguje v Chebu sociální firma jako zaměstnanecká líheň: v plnění-realizována
analýza trhu a business plán SF.
Priorita: zavést službu dluhového a právního poradenství
 v Chebu je poskytována služba právního a dluhového poradenství zaměřená na osoby
a rodiny sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené (duben 2011): v plnění
a časovém skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
 je zrealizována protidluhová kampaň a jsou vyškoleni úředníci veřejné správy (2011): v plnění
a časovém skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
V oblasti vzdělávání a volného času
priorita: Zajistit individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem
ze sociálně znevýhodněného prostředí
 od února roku 2011 působí na zapojených chebských základních školách asistenti pedagoga
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti se sociálním znevýhodněním:
nesplněno pro nezájem ZŠ
 od ledna 2011 je v Chebu spuštěn dlouhodobě udržitelný program doučování dětí přímo
v rodinách a NZ pro děti a mládež: v plnění
 od konce dubna 2011 funguje systém průběžného vzdělávání pedagogů a asistentů
pedagogů: nesplněno-nepodán projekt do OP VK 1.2
 V únoru roku 2011 je spuštěn na vybraných školách komplexní program předprofesní
přípravy vycházejících žáků: v plnění-podán projekt do OP VK 1.1, momentálně v hodnocení
priorita: Systémová sanace rodiny (podpora metodiky sanace rodiny)
viz. PS prevence soc.pat.jevů
priorita: NZDM pro klienty starší 15 let
viz. PS prevence soc.pat.jevů
Oblast prevence soc.pat.jevů
priorita: Podpora vzniku regulérního NZDM pro osoby nad 15 let jako sociální služby
 do poloviny roku 2011 je vystavěn montovaný domek na Zlatém vrchu jako zázemí služby:
v plnění (modifikace-rekonstrukce KD na SÍDLIŠTI Zlatý vrch)-příprava investičního projektu
do IOP 3.1b
 od poloviny roku 2011 funguje NZDM jako sociální služba pro klienty starší 15ti let: v plnění
a časovém skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
Podpora lepší prostupnosti v komunikaci jednotlivých poskytovatelů intervencí
 do února roku 2011 je definována písemně koncepce spolupráce mezi jednotlivými
poskytovateli intervencí ve městě Cheb a zavedena v praxi: v plnění a časovém skluzu
cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
 do konce roku 2010 proběhne setkání všech poskytovatelů sociálních služeb, organizací
pracujících na poli prevence kriminality, v regionu Cheb, prezentace jejich činnosti veřejnosti
a je vydán katalog poskytovatelů: nesplněno
Podpora sanace rodiny – finanční a provozní: Podpora terénní práce pracovníků OSPOD
ve spolupráci s TSP KOTEC a Útočiště o. p. s. Cheb. Podpora práce MT a case managementu
do konce roku 2012 je ve městě Cheb podporována činnost multidisciplinárního týmu a realizují
se případové konference, a podporována provozně i finančně sanace rodiny: v plnění a časovém
skluzu cca 3 měsíce (individuální projekt města OP LZZ 3.2)
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Plnění strategického plánu je zajišťováno dohodnutými řídícími a kontrolními mechanismy
ve struktuře lokální konzultant-předsedové pracovních skupin-pověřené osoby partnerských
organizací-pracovníci partnerských organizací:

Projektové poradenství
Projekty v realizaci:
Dům sociálních služeb Betlém Cheb, IOP 3.1 b, výzva č.3, Diecézní charita Plzeň, cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených romských komunitách, oběti domácího násilí, oběti obchodu
s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou
ohroženy, klíčové aktivity (5 nových služeb a aktivit): krizová pomoc/ noclehárna (3 lůžka), sociální
rehabilitace (9 podpořených osob ročně), azylový dům (23 lůžek), odborné sociální poradenství (4048
intervencí ročně), vzdělávací aktivity (motivační kurzy, rekvalifikační kurzy, finanční gramotnost,.106
úspěšných absolventů ročně) plus pracovní poradenství a asistence (60 podpořených osob za 2 roky);
rozpočet investiční části 19 999 303,- Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP,
informace o výzvě, projektové poradenství, participace při přípravě žádosti, vyjednávání s ŘO,
koordinace aktivit žadatele a ostatních partnerů LP Cheb, zabezpečení části aktivit z IP obce
Doučování v klubech a v rodinách, Rada vlády pro záležitosti romských komunit, Rokršti, o.s., cílová
skupina: děti 1.stupně ZŠ, děti 2.stupně ZŠ, rodiče dětí, personál NNO pracující s dětmi ze SVL, klíčové
aktivity: doučování dětí 1.stupně ZŠ v NZDM 6-14 let (SZSS), doučování dětí na druhém stupni
v klubovně Rokršti, doučování v rodinách (děti 1.stupně), vzdělávání pracovníků NNO Lačo Jilo
pracující s dětmi ze SVL, pobytové volnočasové aktivity, počet podpořených osob: 30, rozpočet:
412 000 Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP, projektové konzultace,
zprostředkování příkladů dobré praxe, koordinace aktivit projektu s aktivitami dalších partnerů LP
Cheb
Projektové žádosti podané ke schválení, zamítnuté/ přepracovávané
Rozhoduji o své kariéře, OP VK 1.1, Karlovarský kraj, výzva č.3, Integrovaná střední škola
Cheb/Partneři: ZŠ Cheb Kostelní náměstí, 4.ZŠ Cheb, 6.ZŠ Cheb, ZŠ Aš, cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd
ZŠ, žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci 1.ročníku ISŠ Cheb, klíčové aktivity:
poradenská a diagnostická činnost zaměřená na správnou volbu povolání, motivačně praktická
činnost žáků, rozvoj systematické spolupráce mezi ISŠ Cheb, základními školami, ÚP v Chebu a OHK
Cheb, tvorba vzdělávacích a dokument. audiovizuálních materiálů, vyhledávání žáků 1. ročníku
střední školy ohrožených nesprávnou volbou povolání, počet podpořených osob: 265 rozpočet:
3 120 706,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP, informace o výzvě, iniciace
projektu a sestavení jeho kostry, projektové poradenství, příprava projekt. Žádosti, přenos příkladů
dobré praxe, koordinace aktivit projektu s aktivitami dalších partnerů LP Cheb
Pracovně poradenské centrum Cheb, OP LZZ 3.3, výzva č. 68, Diecézní charita Plzeň, cílová skupina:
Etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, klíčové aktivity: pracovní poradenství,
konzultace psychologa, bilanční, pracovní a osobnostní diagnostika, motivační kurzy, poskytnutí
rekvalifikací, spolupráce se zaměstnavateli, pracovní asistence, počet podpořených osob:
60, rozpočet: 5 771 463,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP, informace o
výzvě, iniciace projektu a sestavení jeho kostry, projektové poradenství, příprava projekt. Žádosti,
přenos příkladů dobré praxe, koordinace aktivit projektu s aktivitami dalších partnerů LP Cheb
Projektové žádosti připravené k podání nebo před dokončením
Individuální projekt města Chebu na podporu sociální integrace, OP LZZ 3.2, výzva č.55, Město
Cheb, cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit, klíčové aktivity: NZDM ve
věku 15-26 let, terénní sociální práce, dluhové poradenství, sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, raná péče, krizová pomoc, poradna K-centra, vzdělávání pracovníků v projektu podle zákona
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108/2006 Sb., koncepce spolupráce, počet podpořených osob: 1000, rozpočet: 25.000.000,-Kč,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP, informace o výzvě, iniciace projektu
a sestavení jeho kostry, příprava projekt. Žádosti, přenos příkladů dobré praxe, koordinace aktivit
projektu a dalších aktivit partnerů LP Cheb, vyjednávání s řídícím orgánem
Centrum sociálních služeb Cheb-Zlatý vrch, IOP 3.1b, výzva č.3, Město Cheb, cílová skupina:
Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit, klíčové aktivity: NZDM ve věku 15-26 let, NZDM
ve věku 6-14 let, zázemí pro terénní sociální práci, zázemí pro službu raná péče, poradna K-centra,
fakultativní činnosti, rozpočet: 18.600.000,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SP LP,
informace o výzvě, iniciace projektu a sestavení jeho kostry, příprava projekt. Žádosti, přenos
příkladů dobré praxe, koordinace aktivit projektu a dalších aktivit partnerů LP Cheb, vyjednávání
s řídícím orgánem

Hodnocení lokálních partnerů
Z devíti partnerů Agentury, kteří se vyjadřovali k dosavadní činnosti ASZ, hodnotilo 8 (včetně města
prostřednictvím odboru sociálních věcí) působení ASZ v Chebu jednoznačně kladně, kdy přínos
shledávali obzvláště v projektovém poradenství a koordinaci inklusivních postupů.

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ



příprava systému prostupného bydlení,
zadání analýzy trhu pro potřeby vzniku sociálního podniku.

Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě
Průtahy při schválení SP LP, při přípravě IP obce a při přípravě investičního projektu obce do IOP 3.1b
dané nekompetentností a antagonismy ze strany politické reprezentace obce směrem k ASZ; to se
změnilo komunálními volbami
Mezi klíčové události řadíme i přijetí SP LP Cheb Radou a Zastupitelstvem města:
29.4. Rada města schvaluje SP LP Cheb,
13.5. zastupitelstvo města schvaluje SP LP Cheb.

JESENICKO

Shrnutí situace
V prvním pololetí 2010 probíhalo v lokalitě Jesenicko strategické plánování, započaté v červenci 2009.
Jeho výstupem je Strategický plán lokálního partnerství Jesenicko. Dokument byl přijat na jednání
Lokálního partnerství dne 9. 6. 2010 v Jeseníku a následně vzat na vědomí zástupci obcí sdružených
ve SMOJ (Sdružení města a obcí Jesenicka) dne 17. 6. 2010 v Písečné. Dokument byl mezi lokální
partnery distribuován v tištěné podobě
Od jara do podzimu 2010 probíhaly za aktivní podpory LK přípravy projektů v rámci programů IOP
3.1 b a IP OP LZZ, konkrétně pak:


Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou
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Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku
Integrované centrum Mikulovice
Multifunkční komunitní zařízení Bílá
Zkvalitnění a rozšíření služeb Azylového domu Boétheia
Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné
Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit
Sociální integrace na Jesenicku

Mimo to byly (a jsou) průběžně monitorovány další vhodné výzvy pro lokální partnery a instituce
v lokalitě a partnerům je pravidelně zasílán Grantový kalendář.
K 1. 5. 2010 dochází ke změně na pozici lokálního konzultanta. Stávající konzultant Martin Navrátil
přechází nově do Bruntálu a na Jesenicku jej nahrazuje Martina Mařáková. V průběhu dubna a května
tak byla pozornost věnována předání činností v lokalitě mezi oběma lokálními konzultanty.
Od konce října je organizací Na jedné lodi o.s. zajišťována služba asistence lokálního partnerství.
V rámci revize SP LP by připraven Návrh postupu a plánování ve vytyčených oblastech
zaměstnanosti, inklusivního vzdělávání a dostupnosti bydlení, který byl v říjnu schválen lokálním
partnerstvím a byla započata činnost oborových pracovních skupin.

Lokální partnerství
Termíny zasedání LP
9.6.2010: schválení SP LP Jesenicko, představení projektových záměrů partnerů
14.10.2010: schválení Návrhu postupu plánování ve vytyčených oblastech: zaměstnávání, vzdělávání,
bydlení a vytvoření pracovních skupin, představení mapy partnerů
9.12.2010: evaluační LP
Termíny setkání PS
PS Vzdělávání: 25.10.2010
PS Vzdělávání: 15.11.2010
PS Bydlení: 25.11.2010
PS Zaměstnanost: 2.12.2010
Hlavní agendy projednávané na LP
Strategické plánování, projektové poradenství, koordinace partnerů, výměna dobrých praxí, mediace
sporu mezi obcí Uhelná a o.s. Ester,
Hodnocení práce LP
Lokální partnerství a jeho pracovní skupiny se pravidelně scházejí a mají snahu řešit konkrétní
problémové oblasti. Cíle vytyčené v SP LP se daří z velké části naplňovat.
Klíčový vliv na formování místních inkluzívních politik má rozhodnutí partnerů podat celkem šest
žádostí na investiční projekty zaměřené na posílení infrastruktury sociálních služeb na Jesenicku a dva
individuální projekty sloužící k financování sociálních služeb po dobu až čtyř let.
Významná je práce oborových pracovních skupin, v nichž se podařilo zajistit účast klíčových místních
aktérů (zástupci obcí, škol a orgánů státní správy)
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Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Dle výstupů z dotazníkového šetření vzešel požadavek pokračování činnosti ASZ v lokalitě,
které by i nadále měla zajišťovat Agentura (s přihlédnutí k připomínkám). S ohledem na nízký počet
účastníků ELP budou výstupy z jednání přeposlány k vyjádření ostatním členům k připomínkování
a až následně zpracovány do finálního výstupu, který bude dán na vědomí všem, včetně
monitorovacího výboru.

Strategický plán lokálního partnerství
V prvním pololetí 2010 probíhalo v lokalitě Jesenicko strategické plánování, započaté v červenci 2009.
Jeho výstupem je Strategický plán lokálního partnerství Jesenicko. Ten byl následně představen
lokálním partnerům a proběhlo připomínkovací řízení z jejich strany.
Upravený dokument byl poté schválen a přijat na jednání Lokálního partnerství dne 9. 6. 2010
v Jeseníku a následně vzat na vědomí zástupci obcí sdružených ve SMOJ (Sdružení města a obcí
Jesenicka) dne 17. 6. 2010 v Písečné. Dokument byl mezi lokální partnery distribuován v tištěné
podobě
V roce 2010 se dařilo plnit cíle vytyčené v SP LP. Ty byly orientovány především na přípravu a úspěšné
podání klíčových projektových žádostí – skrze tyto projekty pak bude zajištěna dostupnost sociálních
služeb v rámci celého regionu Jesenicka
Od listopadu probíhá v rámci oborových pracovních skupin revize SP LP a jeho doplňování o nové cíle
a podporovaná opatření. SP LP Jesenicko tak má potenciál být klíčovým dokumentem formulujícím
ucelený soubor inkluzívních politik pro celý region

Projektové poradenství
Schválené projekty
Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou
Operační program: Integrovaný operační program, výzva 3
Žadatel: Obec Kobylá n. Vidnávkou
Cílová skupina: Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit – zejména na území obce
Klíčové aktivity a počty příjemců podpory: vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb
(SAS, TSP a NZDM s celkovou roční kapacitou 60 osob a fakultativních činností preventivní programy
pro děti a pracovní a protidluhové poradenství s celkovou roční kapacitou 30 osob
Celková výše požadované podpory: 1.841.800,-Kč
Projektové žádosti podané ke schválení
Investiční (Integrovaný operační program, výzva 3)
 Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku - žadatel o.s. Ester,
podáno v červnu 2010 (probíhá hodnocení);
 Integrované centrum Mikulovice – žadatel obec Mikulovice, podáno v červnu 2010
(probíhá hodnocení);
 Multifunkční komunitní zařízení Bílá Voda – žadatel obec Bílá Voda, podáno v červnu
2010 (probíhá hodnocení);
 Zkvalitnění a rozšíření služeb Azylového domu Boétheia – žadatel AD Boétheia, podáno
v září 2010 (probíhá hodnocení);
 Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné – žadatel
obec Vápenná, podáno v září 2010 (probíhá hodnocení)
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Neinvestiční (OP lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 55)
 Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit – žadatel obec Vápenná, podáno v říjnu 2010
(probíhá hodnocení);
 Sociální integrace na Jesenicku – žadatel město Jeseník, podáno v říjnu 2010
(probíhá hodnocení).
Role ASZ v oblasti projektového poradenství na Jesenicku:
ASZ iniciovala celý proces, získala pro něj žadatele, kterým v některých případech pomáhala zajistit
také zpracovatele žádostí, a od počátku přípravu koordinovala a konzultovala. Mimo jiné aktivně
jednala jak s žadateli, tak i zpracovateli žádostí a iniciovala osobní setkání. Participovala na získání
povinných příloh, především vyjádření KÚ OK a ASZ a sestavení hodnoty indikátorů. Až do odevzdání
žádosti konzultovala s CRR a MPSV a i dnes se informuje a podílí na doplnění požadavků ze strany
donátora.
Všech osm klíčových projektových návrhů dospělo do fáze podání projektové žádosti. Jeden projekt
byl schválen k podpoře

Hodnocení lokálních partnerů
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lokální partneři vnímají činnost ASZ na Jesenicku spíše
pozitivně. Dle jejich vyjádření se během minulých let podařilo vytvořit funkční sítě pro sociální
začleňování, zajistit podporu projektů, které Agentura iniciovala (především v rámci IP a IOP) nebo
rozšířit aktivity v oblasti zaměstnávání či bezdomovectví. Nepodařilo se naopak urovnat spor mezi
obcí Uhelnou a o.s. Ester a přímo podpořit konkrétní organizace v regionu (např. Silezika). Většina
partnerů se však shoduje, že Agentura přispěla ke změně politik a postupů v oblasti sociálního
začleňování na Jesenicku.
Co se působení Agentury v roce 2011 (a dále) týče, partneři vyjádřili zájem, aby se Agentura i nadále
věnovala problematice zaměstnanosti a bezdomovectví v regionu, vytvoření konkrétní mapy
bytového fondu na Jesenicku anebo realizaci projektů, při jejichž přípravě spolupracovala. Činnost
Agentury by tak neměla být ukončena nárazově, ale měla by v podobném stylu pokračovat i nadále
a pozvolna přecházet na jiný subjekt, který by převzal veškeré její aktivity.
Dle výstupů z dotazníkového šetření tedy vzešel požadavek pokračování činnosti ASZ v lokalitě,
které by i nadále měla zajišťovat Agentura (výsledky posílám v příloze e-mailu).

Ostatní významné aktivity řízené ASZ
Spolupořádání konference NA JEDNÉ LODI o problematice sociálních služeb na Jesenicku ze dne
29.4.2010

Ostatní klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě
Mediace sporu mezi obcí Uhelná a o.s. Ester, který ohrožuje realizaci projektu „Vybudování zázemí
pro poskytování sociálních služeb na Javornicku“ podaného v červnu 2010 do výzvy IOP 3.1 b, stejně
jako vztahy mezi lokálními partnery. Obec odmítá změnit negativní stanovisko, které projektu
oficiálně vyjádřilo v rámci povinně doložené přílohy.
LK ve spolupráci s vedením ASZ v rámci tohoto sporu inicioval několik setkání, která probíhala
střídavě v Uhelné a v Javorníku, a následně svolal schůzku u kulatého stolu dne 31. 8. 2010
v Jeseníku. Předmětem jednání byla snaha o provázání spolupráce mezi aktéry sporu a stanovení
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pravidel, za kterých by mohla fungovat. Po volbách je situace v obci Uhelná stejná a spory mezi obcí
a o.s. i nadále pokračují. Sporný projekt je i nadále v procesu hodnocení.

LITVÍNOV

Shrnutí situace, vývoj v roce 2010
Výsledkem jednáních z počátku roku 2010 byla dohoda o sloučení Komise pro Janov a pracovní
skupiny Občané ohrožení sociálním vyloučením a občané v krizi a jejich transformace do lokálního
partnerství (LP) pod vedením lokálního konzultanta Agentury. Město se podepsáním Memoranda
stalo 4. února 2010 třináctou pilotní lokalitou. S vedením města jsme dospěli k dohodě o nutnosti
posílení sociálních a navazujících služeb a tedy využití prostředků ESF. Byla zahájena práce
na Akčním plánu integračních opatřeních. Ve spolupráci odboru sociálních věcí a lokálního
konzultanta byla vypracována a podána projektová žádost na vybudování Komuntního centra
Litvínov-Janov. Po půl roce došlo k hodnocení úspěšnosti systému prostupného bydlení, nalezení
slabých míst a jejich eliminování.
Pokračování Agenturou iniciované platformy setkávání všech terénních sociálních pracovníků (31lidí
z 8 organizací), sdílení informací, vzdělávání, standardizace (spolu)práce jednotlivých poskytovatelů.
V měsíci červenci byla projednána Radou města Litvínova a schválena Zastupitelstvem města finální
verze Akčního plánu integračních opatření. Začaly práce na přípravě projektové žádosti Integrační
aktivity Janov jako individuálního projektu obce. Pro systém prostupného bydlení byla vytvořena
metodika a tzv. standard práce s klientem tímto systémem procházejícím.
Nadále pokračuje vzdělávání terénních sociálních pracovníků v oblasti proti-dluhového poradenství a
posilovány jsou kompetence při sociální práci s cizinci. Medializujeme institut veřejné služby jako
příležitosti k získání trvalého zaměstnání a pestrou nabídku k jeho výkonu. Koncem roku je schválen
a zahájen projekt v oblasti prevence socio-patologických jevů, na kterém se podílí Základní škola
Litvínov-Janov a odbor sociálních věcí. Od prosince je na sídlišti Janov zahájena činnost Poradny při
finanční tísni. V průběhu celého období se lokální konzultant účastní setkání neziskových organizací,
na kterých informuje o postupu prací na projektech, změnách v legislativě a iniciuje úpravy
integračních nástrojů.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin
 27.1.2010 – LP1: Zahájení činnosti lokálního partnerství, analýza potřeb cílové skupiny,
návrh prioritních oblastní intervence a volba nástrojů.
 23.2.2010 – LP2: Na základě výstupů z předchozího LP, individuálních jednání
s potenciálními poskytovateli, terénního šetření na sídlišti Janov, po konzultaci s OSV byl
s drobnými připomínkami schválen návrh využití objektu „staré školy“ v Janově pro potřebu
formulace aktivit investičního projektu (IOP 3.1b).
 8.4.2010 – Setkání TSP2: Tématem setkání byly služby zaměstnanosti za účasti vedoucí
úřadu práce a problematika bydlení na sídlišti Janov přičemž pozvání přijali
zástupci
druhého největšího vlastníka bytů v lokalitě.
 12.5.2010 – LP3: Po dvou kolech emailového připomínkování proběhla finalizace Akčního
plánu integračních opatření, alternativního dokumentu ke strategickému plánu.
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22.9.2010 – LP4_ Partneři byli informování o finální verzi odevzdané investiční žádosti IOP
3.1b – Komunitní centrum Janov. Shrnuty probíhající integrační aktivity a kapacity
jednotlivých poskytovatelů. S odkazem na Komunitní plán,
Akční plán a probíhající
aktivity byly diskutovány nové priority LP.
7.10.2010 – Setkání TSP3: Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, osobního bankrotu
a prezentace kasuistik jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.
2.12.2010 – Setkání TSP4: První část setkání zaměřena na specifika sociální práce s cizinci
a lidmi bez trvalého bydliště v Litvínově. Ve druhé části pak představena připomínkovaná
verze „metodiky“ prostupného bydlení a aktuální čísla této se týkající.
6.12.2010 – LP5: Evaluační lokální partnerství, zhodnocení uplynulého roku, vyjádření
partnerů k další spolupráci a diskuse nad variantami (ne)odchodu Agentury z Litvínova.

Hlavní agendy projednávané na LP
 strategické plánování : ANO
 projektové poradenství: ANO
 koordinace partnerů: ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik : ANO
 výměna dobrých praxí: ANO
 řešení problémů: přihlašování dětí do škol, nedoplatky za služby spojené s bydlením
a splátkové kalendáře, absence finančního poradenství,
Hodnocení práce LP
Lokální partnerství zahájilo svou činnost ve chvíli dokončení Komunitního plánu sociálních
a souvisejících služeb. Několik měsíců plánování a scházení se v pracovních skupinách se muselo
zákonitě odrazit v motivovanosti jednotlivých účastníků. Z hlediska podkladů pro výběr
nejvhodnějších opatření byla startovní pozice zcela odlišná od jiných lokalit. Na základě dohody
s vedením města tak došlo ke spojení pracovní skupiny komunitního plánu a Komise pro Janov
do podoby lokálního partnerství pod vedením lokálního konzultanta, které se dále nedělilo
na pracovní skupiny. V průběhu roku proběhlo pět setkání při kterých byly vybrány priority
z Komunitního plánu, doplněny o priority lokálního partnerství, tzv. Akční plán integračních opatření,
rozpracovány velké projekty cílené na sídliště Janov a městské ubytovny a konzultovány další
opatření v oblasti zaměstnávání, bydlení, vzdělávání a prevence. Jednání byla vždy věcná a vedla
k vytyčeným cílům. Partneři se na evaluačním partnerství shodli na nutnosti pokračování platformy,
revizi Akčního plánu a zintenzivnění práce na nových prioritách. Práci LP doplňují měsíční setkání
NNO, OSV a vedení města a setkávání všech terénních pracovníků.
Pilotní lokality: výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Lokální partnerství Litvínov se shodlo, že je vhodné, aby LP fungovalo i po 30.6.2011 pod vedením
ASZ minimálně do konce roku 2011. Diskuze byla připuštěna nad mírou angažmá ASZ – tj. zda bude
lokální konzultant fungovat ve stávajícím rozsahu nebo zda dojde k částečnému utlumení činnosti.

Strategický plán lokálního partnerství
Akční plán integračních opatření je „jízdním řádem“ lokálního partnerství a sociální integrace
na Litvínovsku jako takové. Tento plán je výsledkem práce čtrnácti partnerských organizací,
které v průběhu několika měsíců spolupracovaly na přípravě Komunitního plánu a následně
na určení priorit Akčního plánu pro následující dva roky. V rámci setkávání terénních pracovníků
a lokálního partnerství byly identifikovány potřeby a následně určeny prioritní oblasti intervence.
Pro vybrané oblasti byly následně ohodnoceny opatření navrhované v Komunitním plánu a byly
vybrány ty, které byly shledány nejefektivnějšími a nejúčinnějšími pro dosažení stanovených cílů.
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Akční plán jako alternativa ke strategickému plánu byl radou města projednán 17.6.2010
a zastupitelstvem schválen 24.6.2010.
Jistým specifikem je fakt, že Akční plán a Individuální projekt obce jedno jsou. Plnění je pak v „rukou“
města, resp. jeho odborů. Zatímco jeden obor je silně motivován a aktivní, druhý, bez kterého
podání projektu možné není, je spíše pasivní. Do cílů jsme vybírali aktivity, na kterých je potřeba
spolupráce více partnerů. Vedle toho lokální konzultant spolupracoval s jednotlivými partnery
na dílčích projektech. Složitá politická situace se negativně projevila v nasazení a spolupráci
partnerů. V jednom případě dokonce došlo k zastavení slibně nastartovaného projektu v oblasti
zaměstnávání. V podávání velkých projektů města tak došlo ke skluzu, investiční projekt byl vrácen
k dopracování a projekt neinvestiční bude nové verzi přizpůsoben tak, aby mohly být hodnoceny
ve stejném čase.
Implementovaná opatření:
 Přenastaven systém prostupného bydlení, vytvořena metodika tohoto systém; Haines s.r.o.,
MěÚ OSV a další poskytovatelé terénní práce; devatenáct osob dosáhlo na nejvyšší stupeň
tréninkového bydlení s nájemní smlouvou.
 Zahájena činnost Poradny při finanční tísni o.p.s. na sídlišti Janov; desítky osob.
 Přijetí tzv. Druhé šance jako příležitosti k včasnému zachycení vzniku nebo nárůstu dluhu
spojeného s bydlením; firma CPI; desítky osob.
 Zahájen projekt Prevence až do konce zacíleného na prevenci sociopatologických jevů
na základní škole a mateřské škole v Janově a na městských ubytovnách Uno a Bílý Sloup;
ZŠ a MŠ Litvínov-Janov, MěÚ OSV, čtyři sta osob.
 Medializace veřejné služby jako prvního stupně systému prostupného zaměstnávání;
dvě stovky osob.
 Otevření třech bytů v režimu Azylového bydlení pro matky s dětmi na ubytovně Bílý Sloup.
 Vzdělávání poskytovatelů terénních sociálních služeb; tři setkání; přibližně třicet osob
z pěti organizací.
 Zpracována projektová dokumentace pro Komunitní centrum Janov.
 Právní rozbor k problematice přihlašování dětí do škol.
 Podklady pro ministra na podporu iniciativy Stop-stav hernám.
 Neúspěšný lobbing za pokračování projektu v oblasti zaměstnávání, diagnostiky, motivace,
rekvalifikace a vzniku pracovních míst, následná podpora vzniku alternativního projektu.
Plánovaná opatření:
 Schváleny projekty IOP/IPO a zahájení realizace projektů;
 Kampaň zaměřena na image sídliště – Nově v Janově;
 zastavení odlivu lidí a postupné vyprazdňování bytů na sídlišti Janov;
 vznik sociální firmy;
 rekonstrukce bytů určených pro třetí stupeň, ústupové a startovací bydlení – Full-House;
 podpora žáků při přechodu na SŠ;
 velký „vzdělávací“ projekt pro všechny poskytovatele sociální služeb a navazujících činností;
 využití pravidla 10% dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejných zakázkách;
 uplatnění principů komunitní práce při realizaci městského individuálního projektu.
Akční plán vnímáme jako důležitý, doplňující čerstvě schválený komunitní plán sociálních služeb
a navazujících činností na roky 2010-13. De facto se jedná o výběr nejdůležitějších opatření a jejich
doplnění jako podkladu pro přípravu individuálního projektu obce.

Projektové poradenství
Dva z klíčových projektů jsou těsně před odevzdáním. Jedná se o rekonstrukci Komunitního centra
Janov a podporu Integračních aktivit nejen v tomto centru. Jeden je v průběhu realizace.
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Dva projekty byly konzultovány a s doporučením odevzdány do schvalovacího procesu, z toho jeden
byl vrácen k dopracování.
Projekty v realizaci
Prevence až do konce 2010, zdroj: Ministerstvo vnitra – Úsvit, žadatel/partner: Město Litvínov
a ZŠ a MŠ Litvínov-Janov, cílová skupina: Žáci základní školy, děti a mládež na městských
ubytovnách, poskytovatelé sociálních služeb, klíčové aktivity: Preventivní akce na škole, celoškolní
Den prevence, peer aktivity, vzdělávání terénních pracovníků, výjezd, nákup pomůcek,
460 podpořených osob, rozpočet: 110 000,- Kč
Projektové žádosti podané ke schválení, zamítnuté/ přepracovávané
Komunitní centrum Janov, zdroj: IOP 3.1b, výzva 3, žadatel: Město Litvínov, cílová skupina:
Obyvatelé sídliště Janov, klíčové aktivity: NZDM, TSP, SAS, sociální rehabilitace, poradenství,
volnočasové kulturní a sportovní aktivity, vzdělávání, až 1.500 podpořených osob,
rozpočet: 20 000 000 Kč
Impuls – na cestě do práce, zdroj: OP LZZ 2.1, výzva č. 63, žadatel: Litvínovská vzdělávací společnost
s.r.o., cílová skupina: Uchazeči a zájemci o zaměstnání, klíčové aktivity: Diagnostika, motivace,
rekvalifikace, odborná praxe, zprostředkování zaměstnání, 200 podpořených osob, rozpočet:
5 000 000 Kč
Projektové žádosti připravené k podání nebo před dokončením
Integrační aktivity Janov, OPLZZ 3.2, výzva č. 55, žadatel: Město Litvínov, cílová skupina: Obyvatelé
sídliště Janov, klíčové aktivity: NZDM, TSP, SAS, sociální rehabilitace, poradenství, volnočasové
kulturní a sportovní aktivity, vzdělávání, až 1500 podpořených osob, rozpočet: 25 000 000 Kč
Projektové záměry
 Pouliční fotbalová liga
 Education for the Future
Komentář k projektovému poradenství:
Ve všech fázích přípravy projektů hraje lokální konzultant důležitou roli, počínaje upozorněním
na výzvy, vyjednáváním o podpoře projektového návrhu, přípravě projektových záměrů,
rozpracování projektových žádostí, stejně tak v prostřednictví mezi žadateli a experty ASZ.
Účinnost projektového poradenství
Jeden projekt realizován, dva podány, jeden rozpracován, dva projektové záměry.

Hodnocení lokálních partnerů
Členové lokálního partnerství Litvínov jak v evaluačních dotaznících, tak i na posledním lokálním
partnerství shodli, že je vhodné, aby LP fungovalo i po 30.6.2011 pod vedením ASZ minimálně
do konce roku 2011. Diskuze byla připuštěna nad mírou angažmá ASZ – tj. zda bude lokální
konzultant fungovat ve stávajícím rozsahu nebo zda dojde k částečnému utlumení činnosti.
Kvitována byla platforma LP jako příležitost ke spolupráci, přesvědčení města o důležitosti
vyvažování represivních, preventivních a podpůrných nástrojů, odhodlání se k přípravě
individuálního projektu obce a nezávislosti lokálního konzultanta jako garanta dodržování práv
klientů. Tlak ze strany partnerů na větší zapojení politiků a dokončení „rozdělané“ práce.
Přidat by se mělo v oblasti projektového poradenství a podpoře při realizace opatření z Akčního
plánu.

44

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ
Viz. Souhrn implementovaných opatření:
 právní rozbor k problematice přihlašování dětí do škol;
 podklady pro ministra na podporu iniciativy Stop-stav hernám;
 vzdělávání poskytovatelů terénních sociálních služeb; tři setkání; přibližně třicet osob z pěti
organizací;
 zajištění návštěvy ministrů školství a sociálních práce;
 prezentace příkladů dobré praxe na konferencích.

Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě



Zastavení projektu Budoucnost pro Janov;
překážky při přijímání žáků s trvalým bydlištěm mimo Litvínov.

MOST

Shrnutí situace, vývoj v roce 2010
V prvních měsících roku 2010 byl dokončen strategický plán LP Most a dne 25.3.2010 schválen
zastupitelstvem města. Následně se Lokální partnerství dohodlo na způsobu jeho naplňování,
respektive na mechanismech kontroly a vykazování plnění konkrétních kroků a cílů v SP LP
obsažených a na řízení celého procesu. Jednotliví partneři zodpovědní podle plánu za uskutečnění
jednotlivých kroků vedoucích k vytyčeným cílům konzultovali svoji agendu v plánu s lokálním
konzultantem a s předsedy pracovních skupin a předávali jim výstupy ze své práce na plnění plánu.
V případě naplňování cílů prostřednictvím zavádění nebo rozšiřování služeb a dalších programů byly
s pomocí lokálního konzultanta a odborných konzultací expertů Agentury sestavovány a podávány
grantové projekty do OP LZZ 3.2, OPL ZZ 3.3, OP LZZ 3.1, OP LZZ 2.1, OP VK 1.2 a individuální projekty
do OP LZZ 3.2 a IOP 3.1b.
V případě systémových opatření byly svolávány pracovní skupiny a vedena jednání s relevantními
aktéry nad přípravou změn (především tvorba systému prostupného bydlení, otevření prvního
ročníku učebního oboru SŠT v Chánově a zadávání veřejných zakázek nad 2 miliony korun
s podmínkou zaměstnání 10% dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných uchazečů na
ÚP z celkového počtu pracovníků na dané zakázce).
Lokální konzultant spolu s předsedy PS koordinoval a řídil celý proces naplňování SP LP tak,
aby jednotlivé projekty na sebe nasedaly, navazovaly, a aby korespondovaly s chystanými změnami
systémovými.
V polovině listopadu byla na jednání lokálního partnerství provedena revize plnění SP LP se závěrem,
že plán je plněn ze 70% s tím, že 30% zatím v termínech nesplněných cílů padá v drtivé většině
na vrub podaným, leč nepodpořeným projektům. Od listopadového revizního LP se scházejí pracovní
skupiny za účelem volby dalších postupů vedoucích k splnění zatím nesplněného.
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Od konce října funguje v lokalitě lokální asistence a lokální asistent kromě jiných povinností postupně
přebírá agendu předsedů pracovních skupin s tím, že při rozhodování té které pracovní skupiny stále
staví na jejich odbornosti.
V září se sešlo vedení Agentury s vedením města Mostu a vedoucími spolupracujících odborů
Magistrátu nad řešením míry a podoby dalšího angažmá Agentury a podoby LP Most po 30.6.2011.
Totéž pak bylo diskutováno na platformě LP. Jak město tak téměř všichni ostatní partneři se vyjádřili
pro setrvání Agentury minimálně v dosavadní míře působení a za zachování LP Most mimo struktury
města pod vedením ASZ. Nicméně v individuálním projektu města je zakomponovaná taková klíčová
aktivita, která umožní v případě odchodu Agentury plynulý přechod řízení a koordinace Lokálního
partnerství pod křídla města.

Lokální partnerství
Termíny termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP

termíny
12.1.
14.1.
18.1.
18.1.

LP, PS
PS bydlení LP Most+vedoucí odborů: cíle a východiska prostupného bydlení v rámci SPLP Most a IPRM DEMOS
PS bydlení LP Most: příprava SP LP
PS: vzdělávání LP Most: příprava SP LP
PS zaměstnávání LP Most: příprava SP LP

19.1.
20.1.
22.1.

schůzka předsedů PS a vedoucích odborů Magistrátu: dokončení SP LP
PS bydlení LP Most: příprava SP LP
PS vzdělávání LP Most: příprava SP LP

1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
23.2.
24.2.
25.3.
9.4.
23.4.
28.4.

PS zaměstnávání LP Most: příprava SP LP
PS vzdělávání LP Most: příprava SP LP
schůzka předsedů PS LP Most: dokončení SP LP a strategie prosazení v radě a zastupitelstvu
PS k Individuálnímu projektu Mostu
LP Most: schválení SP LP
PS vzdělávání LP Most s řediteli ZŠ: OPVK
schválení LP Most zastupitelstvem Mostu
schůzka předsedů PS LP Most, vedení města Mostu a vedoucích odborů: mechanismy naplňování SP LP
LP Most: prezentace GAC analýzy
PS soc.pat.jevy LP Most: plnění SP LP (terénní sociální práce, dluhové poradenství, Koncepce
spolupráce)
PS soc.pat.jevy LP Most: plnění SP LP (výchova k rodičovství)
schůzka předsedů PS LP Most: revize plnění SP LP
PS k Individuálnímu projektu Mostu
PS bydlení LP Most: plnění SP LP (prostupné bydlení)
schůzka předsedů PS LP Most: revize plnění SP LP
PS bydlení LP Most: plnění SP LP (prostupné bydlení)
PS k Individuálnímu projektu Mostu
PS bydlení LP Most: plnění SP LP (prostupné bydlení)
schůzka vedení Města Mostu, vedoucích odborů a vedení ASZ: 1. plnění klíčového opatření SP LP (změna
zadávání veřejných zakázek města), 2. společný postup při PR SP LP a IPRM DEMOS, 3. odcházení ASZ
z pilotních lokalit
PS k Individuálnímu projektu Mostu
LP Most: 1. revize plnění SP LP, 2. odcházení ASZ z pilotních lokalit (evaluace a poptávka do budoucna),
3. lokální asistence
PS zaměstnávání LP Most: plnění SP LP: záložní strategie dosažení zatím nesplněných cílů
PS soc.pat.jevy LP Most: plnění SP LP: záložní strategie dosažení zatím nesplněných cílů
PS vzdělávání LP Most: plnění SP LP: záložní strategie dosažení zatím nesplněných cílů
PS bydlení LP Most: plnění SP LP: záložní strategie dosažení zatím nesplněných cílů

4.5.
12.5.
12.5.
15.6.
30.6.
14.7.
15.9.
16.9.
11.10.

4.11.
12.11.
3.12.
6.12.
6.12.
13.12.

Lokální partnerství Most je respektovanou platformou a má podporu vedení města. Koordinuje
aktivity jednotlivých partnerů, umožňuje předávání metodik, zkušeností a informací, generuje
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společné inkluzívní postupy směrem k cílové skupině i návrhy systémových změn směrem k městu.
Díky lokálnímu partnerství jsou snáze nalézány záložní strategie tam, kde preferenční selžou, žádný
subjekt není osamocen a ponechán svému osudu. Do jednotlivých projektů, vznikajících
i díky projektovému poradenství Agentury, jsou včleněny aktivity, jež dopomáhají i k splnění cílů,
za něž odpovídají jiné subjekty, nežli přímo cílů, za něž odpovídá nositel projektu. Cíle jsou sdílené.
Platforma LP se kromě stálého členění do pracovních skupin podle tematických oblastí pružně člení
i do skupin partnerů pracujících společně na parciálních úkolech. Účast v lokálním partnerství přináší
kromě metodické, projektové a lobbyistické podpory partnerům i sdílení zkušeností a příkladů dobré
i špatné praxe nejen v hranicích Mostecka, ale i z lokalit jiných nebo ze zahraničí.
Členové Lokálního partnerství Most se na evaluačním setkání LP konaném dne 12.11. shodli
na potřebě pokračování LP Most pod vedením ASZ i v období po 30.6.2011. Rovněž podpořili
myšlenku rozšíření LP Most xo obce, kde město Most vykonává rozšířenou působnost (např. Obrnice,
Bečov), popř. rozšíření LP na region bývalého okresu Most.

Strategický plán lokálního partnerství
Strategický plán LP Most byl schválen zastupitelstvem města Mostu dne 25.3.2010 v úplném
navrhovaném znění. Obsáhlý, téměř třísetstránkový, dokument vznikl díky usilovné práci pracovních
skupin v průběhu roku 2009 a začátku roku 2010. Dokument obsahuje analytickou a návrhovou část,
jež z první jmenované vychází, přičemž je rozpracován do podrobnosti jednotlivých konkrétních kroků
a úkolů v reálném čase s přiřazenou odpovědností za jejich plnění. Klíčová opatření SP LP Most
a stav jejich plnění lze shrnout následovně:
V oblasti vzdělávání a volného času:
Priorita 1: Předškolní příprava v Chánově se zapojením rodičů
 Zřízení předškolního klubu pro děti 4-6 let: ZŠ Chánov podala projekt, nebyl podpořen;
 zřízení mateřského centra: Komunitní centrum Chanov-rozvíjí se práce s rodiči v předškolním
klubu Klubíčko, MC jako takové zatím nevzniklo.
Priorita 2: dostupnost vzdělání pro chanovskou mládež nad 15 let
 Zbudování prostorového zázemí pro vzdělávací a volnočasové programy: Dům romské
kultury o.p.s. realizuje investiční projekt z IOP 3.1b na zbudování komunitního centra
a zázemí výukových programů;
 nabídka rekvalifikačních kurzů s ohledem na poptávku v lokalitě a na trhu práce
a vzdělávacích programů svázaných s programem pracovního poradenství a asistence:
Dům romské kultury a Komunitní centrum Chanov realizují RK, pracovně poradenské projekty
jsou realizovány a další podány;
 zřízení detašovaného pracoviště SŠT v Chanově: posunuto na školní rok 2011/2012, v rámci
projektu SŠT „Znovu a jinak“ bude motivována skupina mladistvých nezaměstnaných
k dodělání deváté třídy ZŠ a nástupu na SŠT v Chanově; prostory, personál a vybavení
zabezpečeno.
Priorita 3: dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež v Sedmistovkách
Zbudování a provoz Otevřeného klubu: Magistrát města Mostu a Středisko volného času
se nedohodli na podobě klubu-nerealizováno
Priorita 4: dostupnost volnočasových aktivit pro mládež nad 15 let v Chanově a ve Stovkách
 Zbudování a provoz PFC v Chanově coby komunitního centra: Dům romské kultury o.p.s.plněno;
 zbudování a provoz NZDM 15-26 let ve Stovkách: Magistrát města Mostu z IOP 3.1b-podaná
projektová žádost.
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Priorita 5: zajištění individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 Instalace asistentů pedagoga: jednotlivé ZŠ-nesplněno pro nezájem ZŠ;
 posílení programů doučování včetně doučování v rodinách: podán projekt Oblastní charitou
Most, nepodpořen; bude podán nově (zatím doučování běží-OCHM, Diakonie, Magistrát); pro
děti nad 15 let součástí programu NZDM ve Stovkách;
 vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků pro práci s CS: podán projekt
Oblastní charitou Most, nepodpořen: bude podán nově;
 kariérové poradenství pro vycházející žáky formou polytechnické praxe: SŠT plus ZŠ-plněno.
Oblast zaměstnávání:
Priorita 1: zabezpečení nabídky kvalifikované pracovní síly (konkrétní dovednosti pro konkrétní
pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele)
 Kariérové poradenství za účelem správné volby oboru: SŠT plus ZŠ-plněno;
 firemní sponzoring vybraných žáků a motivace příslibem zaměstnání: SŠT plus ZŠ-plněno;
 detašované pracoviště SŠT: viz. výše;
 cílené rekvalifikace: viz.výše.
Priorita 2:
 Podporovaná pracovní místa na zkoušku: projekt SŠT Most Velebudice (jeden v realizaci,
jeden v hodnocení);
 eliminace nelegálního zaměstnávání: ÚP-termín až v roce 2012;
 vyjednávání s exekutory jako součást dluhového poradenství: realizován projekt Oblastní
charitou Most, běží občanská poradna Diakonie, podán projekt mimo jiné na dluhové
poradenství rozšířené o terénní složku.
Oblast bydlení:
Priorita 1: bezpečné, důstojné a dostupné bydlení
 Rekonstrukce bytů a domů v Chanově: Město Most-v plnění;
 snížení míry devastace volných bytů zkrácením doby přidělování opuštěných bytů: Město
Most a ASZ: příprava systému prostupného bydlení;
 instalace domovníků: RK na domovníky realizuje Dům romské kultury;
 vytvoření systému nabídky volných bytů k opravě: Město Most a ASZ: příprava systému
prostupného bydlení.
Priorita 2: diferenciace bydlení (systém prostupného bydlení): pestrá nabídka typů bydlení
v různých cenových relacích při splnění priority 1
 Zbudování systému prostupného stupňovitého bydlení: Město Most a ASZ-příprava systému
prostupného bydlení; na zabezpečení stupně garantovaného bydlení součástí individuálního
projektu města Most;
 vytvoření sítě majitelů, správců a poskytovatelů služeb: Město Most, Diakonie a ASZ-příprava
systému prostupného bydlení; na zabezpečení stupně garantovaného bydlení součástí
individuálního projektu města Most.
Priorita 3: oddlužení a prevence dlužnictví spjatého s užíváním nájemních bytů
 Posílena služba dluhového poradenství: jeden projekt realizován Oblastní charitou Most,
dále součástí podaného individuálního projektu města;
 protidluhová kampaň včetně vzdělávání úředníků a poskytovatelů: součástí individuálního
projektu města;
 program prevence ztráty bydlení: součástí individuálního projektu města.
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Oblast prevence sociálně patologických jevů
Priorita 1: nediskriminační přístup institucí a síťování poskytovatelů
 Koncepce spolupráce: Město Most+ASZ-součástí individuálního projektu města;
 vzdělávání úředníků a poskytovatelů: Město Most+ASZ-součástí individuálního projektu
města.
Priorita 2: oddlužení a prevence dlužnictví
 Posílení terénní sociální práce: součástí IP města;
 posílení služby dluhového poradenství a její rozšíření o terénní složku: součástí IP města, plus
OCHM realizuje projekt;
 protidluhová kampaň včetně programů zaměřených na nelegální lichvu: součástí IP města;
 alternativní (diferencované) vyplácení sociálních dávek: termín v roce 2012.
Priorita 3: výchova k rodičovství
 Mateřská centra: nesplněno (Komunitní centrum Chanov);
 NZDM a PFC: v plnění (město Most a Dům romské kultury: součást IP a programu klubů);
 vybrané základní a střední školy (nesplněno);
 terén: SAS, TSP (plněno; Město, Oblastní charita Most, Komunitní centrum Chanov,
Diakonie).
Priorita 4: prevence a eliminace užívání drog a jevů s ním spjatých
 Program primární prevence: součástí IP města;
 startovací byty pro abstinující: součástí chystaného systému prostupného bydlení;
 terénní programy: pokryto.
Priorita 5: zdravé prostředí (bydlení, hygienické podmínky, zdravé vztahy sousedské, rodinné,
interetnické…)
 Zdravé bydlení: příprava systému prostupného bydlení;
 propustnost: příprava systému prostupného bydlení.
Plnění strategického plánu je zajišťováno dohodnutými řídícími a kontrolními mechanismy
ve struktuře lokální konzultant-předsedové pracovních skupin (od října jejich povinnosti přebírá
do značné míry lokální asistent)-pověřené osoby partnerských organizací-pracovníci partnerských
organizací.

Projektové poradenství
Projekty v realizaci:
Znovu a jinak (Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace soc.vyloučených osob
v Ústeckém kraji), OPLZZ 3.3, výzva č. 56, Střední škola technická Most-Velebudice, cílová skupina:
1. osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace,
2. etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, klíčové aktivity: poskytování pracovní
a bilanční diagnostiky, aktivizační a motivační program, finanční gramotnost FINGR včetně indicie.
Poradenství, „ochutnávka“ pracovních pozic, profesní vzdělávání, realizace osobnostního a sociálního
rozvoje, poskytování průběžného individuálního podpůrného poradenství, spolupráce
se zaměstnavateli, výkon odborných praktik –pracovní místo na zkoušku, zprostředkování pracovních
míst, 64 podpořených osob, rozpočet: 5 842 548,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle
SPLP, projektové konzultace, koordinace spolupráce s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu,
poradenství při výběru CS při realizaci projektu, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Protidluhové poradenství Most, Duchcov, OPLZZ 3.2, výzva č.19, Oblastní charita Most/ partner:
Pobočka Diakonie církve bratrské v Mostě, cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských
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komunit, klíčové aktivity: poradenství, terénní práce, práce ve věznici, nízkoprahový klub pro mládež
Záplata, peer program, průzkum v Duchově, 350 podpořených osob, rozpočet: 8 153 649,- Kč,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, projektové konzultace, koordinace spolupráce
s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chanov, OPLZZ 3.2, výzva č.19, Komunitní
centrum Chanov, o.s., cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit (ženy 20-54;
muži 30-45; mládež 15-26), klíčové aktivity: veřejná služba, vzdělávání, motivační kurz, poradna pro
podporu zaměstnanosti, terénní práce, supervize, 30 podpořených osob, rozpočet: 6 134 860,- Kč,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, projektové konzultace, koordinace spolupráce
s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu.
Projektové žádosti podané ke schválení:
Komplexní program integrace sociálně vyloučených a soc.vyloučení,m ohrožených obyvatel města
Mostu do společnosti, OPLZZ 3.2, výzva č.55, Město Most, cílová skupina: Příslušníci sociálně
vyloučených romských komunit, klíčové aktivity: terénní sociální práce v lokalitách Chanov,
Stovky a Sedmistovky, primární prevence, odborné sociální poradenství s akcentem na dluhovou
problematiku, protidluhová kampaň, NZDM ve věku 15-26 let, Komunitní centrum, Pracovní
poradenství a asistence v lokalitě Chanov, program prevence ztráty bydlení, Řízení a koordinace
projektu, Koncepce spolupráce a evaluace, 1150 podpořených osob, rozpočet: 24 993 104,- Kč,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, informace o výzvě, sestavení podoby projektu
podle SPLP, koordinace projektového týmu, příprava projektové žádosti, odborné konzultace,
vyjednávání s řídícím orgánem, zprostředkování příkladů dobré praxe.
NÁVRAT (Práce je šance na návrat-komplexní program podpory pracovní integrace pro osoby
ohrožené soc.vyloučením či soc.vyloučené), OPLZZ 3.3, výzva č. 68, Naděje-M, o.p.s./ partner: Střední
škola technická Most-Velebudice, cílová skupina: etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního
prostředí, osoby pečující o osobu blízkou, klíčové aktivity: řízení, administrace, hodnocení
a propagace projektu, oslovení a výběr CS pro vstup do projektu, poskytnutí služeb pracovní
a bilanční diagnostiky, motivační a aktivizační program, kurz finanční gramotnosti, profesní
vzdělávání, poskytování průběžného individuálního podpůrného poradenství, spolupráce
se zaměstnavateli, výkon odborných praktik-pracovní místo na zkoušku, zprostředkování prac.míst,
počet podpořených osob: 60, rozpočet: 5.870.180,-Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření
podle SPLP, informace o výzvě, sestavení podoby projektu podle SPLP, závazek koordinace
spolupráce s dalšími subjekty v Mostě při realizaci projektu, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Pracovní poradenství (v lokalitách Stovky Sedmistovky), OPLZZ 2.1, výzva č. 63, Oblastní charita Most,
cílová skupina: Uchazeči/ky o zaměstnání, klíčové aktivity: terénní práce, poradenství, skupinová
sezení, workshopy, bilanční diagnostika, 60 podpořených osob, rozpočet: 3 337 276,- Kč, participace
ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, informace o výzvě, koordinace příprav a rozdělení terénu,
projektové konzultace, závazek koordinace spolupráce s dalšími subjekty v Mostě při realizaci
projektu, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Zamítnuté/ přepracovávané projektové žádosti:
Naděje na práci, OPLZZ 3.1, výzva č.30, HOPES, s.r.o., cílové skupiny: osoby pečující o osobu blízkou,
etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, děti, mládež a mladí dospělí, klíčové
aktivity: Provoz sociálního podniku v oblasti pohostinství a výhledově i pečovatelských služeb, nábor
a zapracování CS, školení zaměstnanců, zkušební provoz zařízení, 4 podpořené osoby, rozpočet:
1 597 769,. Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, projektové konzultace.
Naděje na práci, IOP 3.1c, výzva č.1, HOPES, s.r.o., cílové skupiny: osoby pečující o osobu blízkou,
etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, děti, mládež a mladí dospělí, klíčové
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aktivity: Realizační fáze: koupě zařízení a jeho vybavení, Provozní fáze: zapracování personálu z CS,
rozšíření služeb o sport a relax, poskytování soc.služeb pro osamělé seniory, 12 podpořených osob,
rozpočet: 4 013 000,- Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, projektové
konzultace.
Vzdělávání zaměstnanců NNO, SVČ a základních škol pracujících s dětmi z romských vyloučených
lokalit, OPVK 1.2, Ústecký kraj, výzva č.4, Oblastní charita Most, cílová skupina: Zaměstnanci NNO,
SVČ a ZŠ pracující s dětmi ze SVL, klíčové aktivity: zjišťování potřeb mezi pracovníky organizací,
provoz webové aplikace s nabídkou vzdělávání a virtuální poradny, vzdělávání pracovníků NNO,
SVČ a ZŠ, předávání příkladů dobré praxe na způsob peer aktivit, 65 podpořených osob, rozpočet:
2 888 568,- Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, informace o výzvě, iniciace
vzniku projektu a sestavení jeho kostry ,koordinace příprav, projektové konzultace, zprostředkování
příkladů dobré praxe.
Doučování v rodinách sociálně vyloučených lokalit, OPVK 1.2, Ústecký kraj, výzva č.4, Oblastní charita
Most, Děti a rodiče ze SVL, Doučování v rodinách v návaznosti na terénní programy, NZDM a SAS,
participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP, informace o výzvě, iniciace projektu a
koordinace příprav, zprostředkování příkladů dobré praxe.
Projektové žádosti připravené k podání nebo před dokončením:
NZDM ve věku 15-26 let, IOP 3.1 b, výzva č.3, Město Most, Mládež ze SVL Stovky, klíčové aktivity:
Realizační fáze: Rekonstrukce prostor v objektu Zimního stadionu-zbudování multifunkčního sálu,
učeben, PC poradny, kuchyňky, kanceláří, skladů a soc,zařízení, Provozní fáze: volnočasový klub,
soc.terapeutické aktivity, program na podporu pracovní integrace, doplňkové aktivity: program
dokončení 8. a 9.třídy ZŠ, realizace případových konferencí partnerů LP Most, marketing, PR, 150
podpořených osob, rozpočet: 16 039 012,- Kč, participace ASZ: formulace cílů a opatření podle SPLP,
informace o výzvě, iniciace vzniku projektu, projektové konzultace, soulad s IP do OP LZZ 3.2, výzva
č.55 a s IOP 3.1b -Polyfunkční centrum Chanov.

Hodnocení lokálních partnerů
V dotazníkovém šetření odpovědělo celkem 8 organizací sdružených v LP Most ( za magistrát města
Mostu odpovídali pracovníci OSPOD a OSVZ).
Organizace především ocenily přínos ASZ v oblasti koordinace aktivit v oblasti inklusivních politik,
projektové poradenství a tah, který dodává práce místního lokálního konzultanta. Kriticky byly
ze strany partnerů hodnoceny změny a nejistota, které na straně ASZ v Mostě převládaly v počátku
její činnosti.

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ






příprava směrnice o zadávání veřejných zakázek města nad 2 miliony Kč obsahující
podmínku o zaměstnání 10% dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů evidovaných
na ÚP z celkového počtu pracovníků na dané zakázce
příprava otevření učebního oboru SŠT Most-Velebudice v Chanově
příprava systému prostupného bydlení
zadání analýzy trhu pro potřeby vzniku sociálního podniku
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Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě, zabezpečení
nabídky spolehlivé pracovní síly (osobnostní připravenost podávat pracovní výkon)




Pracovní poradenství a asistence s návazností na ÚP: realizované projekty Domem romské
kultury a SŠT Most-Velebudice, podány projekty Domem romské kultury, Oblastní charitou
Most, Městem Most a SŠT Most-Velebudice;
založení a rozjezd sociální firmy jako tréninkového pracoviště: Město Most a ASZ-zadána
analýza trhu a založení SF, dojednáno financování (MVČR).

Priorita 3: zabezpečení dostatku legálních pracovních příležitostí na trhu práce vhodných pro naši
CS
 Směrnice o zadávání veřejných zakázek nad 2 miliony korun: Město Most, ÚP a ASZ: směrnice
je připravována, zakázky do sídliště Chanov již podle pravidla 10% zadávány;
 dotovaná pracovní místa: ÚP.

PŘEROV

Shrnutí situace, vývoj v roce 2010
Rok 2010 byl úspěšný v tom smyslu, že se začalo realizovat několik projektů zařazených
do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), několik dalších bylo připravených později na základě
formulace potřeb vzniklých po dokončení dokumentu IPRM. V prvním pololetí vznikl koncepční
dokument nahrazující strategický plán lokálního partnerství. Jmenuje se „Perspektivy lokálního
partnerství Přerov“. Dokument vychází ze stávajících dokumentů, neformálních zkušeností partnerů
a úzce navazuje na výzkum z roku 2009. Zatímco v prvním pololetí se činnost lokálního partnerství
Přerov (LP) řídila především integrovaným plánem, ve druhém pololetí se již plně věnuje naplňování
„Perspektiv lokálního partnerství“. Největší pozornost je zde věnována v souladu s IPRM dětem
a mládeži, vedle toho ale také například zaměstnanosti, která v IPRM není tematizována. V rámci
naplňování „Perspektiv “ byla podaná řada projektů v oblasti zaměstnanosti. Hledají se rovněž cesty,
jak spolupracovat v oblasti bydlení a dalších klíčových oblastech. Jednou z dalších velkých oblastí,
na které partneři v monitorovaném období spolupracovali, je oblast mediální prezentace Romů
a romské problematiky v Přerově. Zde lze hovořit již nyní o velmi konkrétních výsledcích, o navázání
vztahu s novináři a zavedení forem spolupráce mezi lokálními partnery a Přerovských deníkem.
Lze zde mluvit o projektu, který na začátku roku zahájí svoji realizaci. Jedná se o „Přerovský web
s romskou problematikou“.
Za neúspěch lze považovat nízkou úroveň spolupráce s městem. Za nedostatečnou lze považovat
míru výměny informací, míru zapojení města do projektových aktivit a celkovou ochotu priorizovat
téma začleňování. Vinou této nízké míry spolupráce byl na poslední chvíli odmítnut velmi
rozpracovaný individuální projekt obecní (IPO). Na straně města také stagnuje příprava projektů
do Integrovaného operačního programu. Nedostatečný je přesně řečeno přístup města jako instituce
s rozhodovací pravomocí, jako případného žadatele o dotace a jako tvůrce základních politik.
Nelze tím ale relativizovat podíl řadových zaměstnanců školského a sociálního odboru na práci LP
a pracovních skupin.
V nepřímé úměře ke stagnaci na straně města je rozvoj a prohlubování spolupráce s Úřadem práce,
který se podílí jak na přípravě projektů, tak na koncepční práci LP. Z předchozího období trvá
vynikající spolupráce s Policií ČR.
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Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
termíny
19. 2.
11.3.
8.9.
19.11.

PL, PS
Příprava individuálního projektu obecního, přehled aktivit na poli zaměstnanosti
Opět projekt IPO a jeho soulad se dvěma projekty do IOP 3.1b
Rozbor dokumentu „Priority lokálního partnerství a jejich uvedení do praxe“,
přehled
Přehled připravovaných aktivit na následující rok, zpráva o projektech, evaluace
činnosti LP a exit strategie.

Další jednání:
Vedle setkávání LP, probíhala celá řada dalších jednání. V prvním pololetí se jednalo zejména
o schůzky části LP k připravovaným projektům IPO, a IOP 3.1b. Z nichž patrně nejdůležitější bylo
vstupní jednání na začátku roku, 14.1.
Ve druhé polovině roku se jednalo především o schůzky pracovních skupin pro oblast zaměstnanosti
a vzdělávání a o schůzky ke zřízení webových stránek s romskou problematikou.
Krom toho se během celého roku lokální konzultant (LK) účastnil pravidelných jednání řídícího výboru
IPRM, pracovní skupiny pro sociálně vyloučenou lokalitu (hodnocení souladu projektů s IPRM)
a rovněž se účastnil koordinačních setkání při vzniku pracovní skupiny „Tour de dvůr“.
Hlavní agendy projednávané na LP
 strategické plánování: ANO
 projektové poradenství: ANO
 koordinace partnerů: ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik: ANO
 výměna dobrých praxí: ANO
Hodnocení práce LP
LP Přerov prošlo v roce 2010 určitou krizí. Město tím, že se rozhodlo náhle odstoupit od přípravy
Individuálního projektu, narušilo kontinuitu spolupráce, která započala na konci roku 2009. Bylo
třeba najít nový koncepční základ LP méně se opírající o vrtkavou přízeň sociálního odboru. V letních
měsících proto byly nově definované priority LP, o které se ve druhé polovině roku činnost LP opírá.
Dle mínění jednotlivých členů LP je takto nově nastavené LP výkonné a hodné dalšího pokračování.
Lokální partnerství se v monitorovaném období rozrostlo o nové členy, u některých členů došlo
ke zkapacitnění jejich služeb
Noví členové LP:
Interwork service s.r.o. zaměřující se na služby na podporu zaměstnanosti. Ve spolupráci s ASZ
připravil v letošním roce několik projektů. Viz níže.
Gábor Aver drom s.r.o. je sociální podnik zaměřující se na kamenické a dlaždičské práce, který
předložil spolu s ASZ dva projekty. Jeden do výzvy „Sociální ekonomika“, jeden projekt navrhující
vytvoření modelu spolupráce mezi Magistrátem města Přerova, Úřadem práce, technickými službami
a firmou Gábor Aver drom.
Ore-Institut o.p.s. ve spolupráci s ASZ připravil projekt do výzvy OP LZZ 3.2.
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Organizace, která rozšířila své služby:
Duha klub Rodinka – ve spolupráci s ASZ organizace, který dříve poskytovala služby pro rodiny
z majoritní společnosti, registrovala SAS a úspěšně se zapojila do Individuálního projektu
Olomouckého kraje na poskytování této služby.
Lokální partnerství během tohoto roku postupně připravilo a začalo se řídit dokumentem
„Perspektivy lokálního partnerství Přerov“. LP na konci roku 2010 plní zejména tyto funkce:
je platformou pro výměnu informací mezi jednotlivými subjekty, je místem, kde se plánuje
spolupráce jednotlivých aktérů jak na rovině přípravy projektů, tak na rovině konkrétních
systémových aktivit.
Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Členové LP se na evaluačním setkání konaném dne 19.11. shodli, že činnost LP by v nezměněné
podobě, se stejnou intenzitou a pod vedením ASZ alespoň do konce roku 2011.

Strategický plán lokálního partnerství
V Přerově byl v prosinci roku 2008 schválen zastupitelstvem Integrovaný plán rozvoje města
(odevzdán ke schválení 25.11). Součástí plánu je portfolio sociálních projektů, které ve spolupráci
s partnery připravil LK. V souladu s tímto strategickým dokumentem probíhá v Přerově příprava
projektů lokálních partnerů. Jako další dokument, který reaguje na aktuální potřeby LP a který odráží
poznatky z „Výzkumu rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených lokalit
v Přerově“ (Sociofaktor 2009), vznikl v červnu 2010 dokument „Perspektivy a potenciality lokálního
partnerství v Přerově“. Tento dokument rozvíjí a konkretizuje obsah Integrovaného plánu. Zatímco
Integrovaný plán rozvíjí skladbou projektových návrhů zejména oblast vzdělávání a péče o děti
mládež, dochází v PP LP k dopracování projektových návrhů v oblasti bydlení a zaměstnávání.
Projekty s Integrovaného plánu jsou z velké části podané a realizované. Město dosud nepodalo
projekty do IOP 3.1b, nicméně deklaruje, že tak učiní. V tomto smyslu se dá konstatovat, že velká část
plánu je v tomto smyslu vyčerpaná, rozumí se v jeho sociální oblasti a bylo třeba ho doplnit.
Proto vznikly „Perspektivy lokálního partnerství“, od kterých lokální partnerství od poloviny roku
2010 odvozuje svoji činnost. Zatímco IPRM je dokument schválený zastupitelstvem města Přerova,
jsou Perspektivy lokálního partnerství zatím pouze podkladem pro práci partnerů a na své schválení
v orgánech města zatím čekají.

Projektové poradenství
Projekty v realizaci
„Proč-příběhy rozprávějící o člověku“, Kappa-help o.p.s., OPVK 1.2. Olomoucký kraj, cílová skupina:
žáci základních a středních škol, 800 žáků, rozpočet cca 6 mil. Kč
Klíčové aktivity: tematické workshopy zaměřené proti vzniku stereotypů a xenofobie pro žáky
a učitele,
Podíl LK: Spolupráce na přípravě projektového návrhu, zajištění fundraisera pro sepsání návrhu,
Částečná spolupráce při zahájení projektu.
Zapojení LP: Na projektu se podílela o.p.s Člověk v tísni v osobě svého ředitele, pana Kořínka.
ZŠ Boženy Němcové: centrum na podporu žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
ZŠ Boženy Němcové, OPVK 1.2. Olomoucký kraj, cílová skupina: žáci školy, 250 podpořených osob,
rozpočet cca 6 mil. Kč.
Klíčové aktivity: změna školského vzdělávacího programu, vytvoření školského poradenského
pracoviště, spolupráce s NNO, podpora žáků po opuštění ZŠ,
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Podíl LK: LK se podílel na sestavování projektového týmu, vytvoření partnerství školy a NNO, zapojení
Pedagogicko-psychologické poradny, spolupracoval na sepsání projektové žádosti, kde formuloval
některé aktivity
Podíl LP: Člověk v tísni, Armáda spásy a Oblastní charita (NNO, které realizují doučování ) se v rámci
projektové přípravy domluvili na spolupráci
Společně k integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově, o.p.s Člověk v tísni, OP LZZ
3.2., cílová skupina: obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit, 600 podpořených osob,
Klíčové aktivity: terénní sociální práce, pracovní poradenství, sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, komunitní práce, asistence samostatného bydlení, rozpočet cca 8 mil. Kč.
Podíl LK: LK spolupracoval na rozvržení aktivit projektu, okrajově na sepisu žádosti, dále na vyjednání
partnerství s městem atd.
Podíl LP: ČvT se bude v rámci projektu pravidelně stýkat s pracovníky sociálního odboru a dalších
partnerských organizací z řad NNO
Projekt o.s. Jekhetane, Podpora romských žáků, dotační titul MŠMT, pracovníci Pedagogickopsychologických poraden, 60 podpořených osob, rozpočet cca 50 tis.
Klíčové aktivity: představení specifik žáků z prostředí sociálně vyloučených lokalit,
Podíl LK: Motivace k tvorbě projektu, nalezení partnera, částečný podíl na technické a obsahové
přípravě, podíl na realizaci.
Projektové žádosti podané ke schválení, zamítnuté/ přepracovávané projektové žádosti
„Osvojení základních sociálních a společenských dovedností mládeže ze SVL pomocí počítačových
softwarů.“, klienti Nízkoprahového klubu Metro, cca 60 podpořených osob,
Klíčové aktivity: osvojování sociálních dovedností a dalších kompetencí (finanční gramotnost atd.),
jejich přenos do reálného života.
Podíl LK: spolupracoval na projektovém návrhu, navrhl podobu partnerství s Kappa-Help a dojednal
ho.
Podíl LP: Spolupráce s Kappa-Help
„Jdeme za prací“, Interwork service s.r.o., OP LZZ 2.1., zdravotně handicapovaní ze SVL,
cca 60 podpořených osob, rozpočet cca 6 mil. Kč, vráceno
Klíčové aktivity: pracovní agentura a tvorba pracovních míst,
Podíl LK: Spolupráce na projektovém návrhu a na žádosti
Podíl LP: Představeno partnerům na jednání LP, ÚP, MMP a další se k němu vyjadřovaly, Gábor Aver
drom se podílel na vstupní analýze cílové skupiny
„Jdeme za prací I“, Interwork service s.r.o., OP LZZ 3.3., dlouhodobě nezaměstnaní nebo ekonomicky
neaktivní obyvatelé SVL, 60 podpořených osob,
Klíčové aktivity: podpůrné prostředky pro nezaměstnané, agentura práce, tvorba pracovních míst.
Podíl LK: Spolupráce na projektovém návrhu a na žádosti
Podíl LP: Představeno partnerům na jednání LP, ÚP, MMP a další se k němu vyjadřovaly, Gábor Aver
drom se podílel na vstupní analýze cílové skupiny
„Sociální podnik společnosti Gábor Aver drom s.r.o.“, Gábor Aver drom s.r.o., OP LZZ 3.1. „Sociální
ekonomika“, 6 podpořených osob,
Klíčové aktivity: tvorba pracovních míst, vytvoření funkčního podnikatelského subjektu,
obecně prospěšný cíl – integrace Romů
Podíl LK: Tvorba projektového návrhu, spolupráce na žádosti, koordinační aktivity
Podíl LP: Členové LP jsou předpokládaní jako partneři při realizaci, podnik vznikl z poptávky LP,
a v oblasti podpory zaměstnanců se bude opírat o součinnost s ÚP.
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Zařazení aktivit „Duha Klubu Rodinka“ do individuálního projektu Olomouckého kraje
Podíl LK: vytvořil harmonogram, během června proběhla klíčová jednání na krajském úřadě, domluvil
spolupráci s Oblastní charitou, pomáhal s registrací
Podíl LP: Veliká podpora ze strany Armády spásy, ČvT a Oblastní charity a Aver drom (standardy,
prostory, kontakt s cílovou skupinou).
Romani paleta, Kappa-Help, podpora kultury etnických menšin, dotace Ministerstva kultury,
klienti Kappa-Help, 20 podpořených klientů,
Klíčové aktivity: příprava a realizace vernisáže romského malířství ze soukromé sbírky,
výuka malování v rámci klubu pod odborným vedením přerovské malířky, rozpočet 130 tis. Kč
Projekty postavené na koordinaci aktérů bez nároku na dotaci (případně s podporou ÚP)
Vytvoření internetového portálu s romskou tematikou, Interwork service, dotace ÚP - společensky
účelné pracovní místo, obyvatelé SVL, mládež, veřejnost,
Podíl LK: odborné konzultace, koordinace příprav, domluvená partnerství (Romea, katedra
žurnalistiky FF UP Olomouc), vzdělávání pracovníka v IQ Roma servis
Podíl LP: Toto je společný projekt celého LP.
Spolupráce města, technických služeb a společnosti Aver drom. Vypracovaný projekt nepředpokládá
dotaci, jedná se projekt zaměřený na koordinaci jmenovaných subjektů (Přenos dobré praxe z Hranic
na Moravě)
Podíl LK: vytvořil projektový návrh, vedl jednání, podílel se na zahájení realizace.
Projektové žádosti připravené k realizaci nebo před dokončením
Podpora nízkoprahového klubu Metro, Kappa-Help, OP LZZ 3.2,
Klíčové aktivity: rozšíření služeb nízkoprahového klubu, pracovní poradenství, vytvoření počítačové
učebny a další rozvojové aktivity – k finalizaci dojde v lednu
Podíl LK: Spolupráce na záměru a na přípravě žádosti
Projektové záměry
V této kategorii jsou uvedeny dlouhodobě připravené projektové záměry pro město Přerov:
„Rekonstrukce azylového domu v Přerově“, IOP 3.1.b, LK odevzdal v lednu podrobně zpracovaný
projektový návrh, nechal vyhotovit v ASZ checklist způsobilosti, připravil harmonogram pro přípravu.
„Rekonstrukce nízkoprahového zařízení Metro“. LK odevzdal v lednu podrobně zpracovaný
projektový návrh, nechal vyhotovit v ASZ checklist způsobilosti, připravil harmonogram pro přípravu.
„Individuální projekt obecní“. LK v březnu odevzdal projektový návrh a navrhl harmonogram a model
spolupráce pro zpracování projektové žádosti. Příprava pozastavena rozhodnutím Rady města ze dne
1.6. 2010.

Hodnocení lokálních partnerů
V dotazníkovém šetření (celkem 9 dotazníků) ocenili partneři činnost LP a ASZ zejména v zesílení
a kultivaci vztahů mezi jednotlivými subjekty, které na poli integrace v Přerově působí, podíl ASZ
na přípravě IPRM a řadě dalších důležitých aktivit, řada respondentů ocenila i podporu při přípravě
projektových žádostí.
Všichni respondenti bez výjimky se vyjádřili pro pokračování LP Přerov pod vedením ASZ.
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Ostatní – významné aktivity řízené ASZ
10-11/ 10 Zahájení činnosti pracovních skupin pro zaměstnanost a vzdělávání
14.2. Veřejná debata s názvem „Budoucnost je společná“ – ASZ připravilo ve spolupráci s Helenou
Netopilovou.
1.-2.3. Konference o inkluzivním vzdělávání a změně vyhlášek 72, 73 školského zákona. ASZ byla
hlavním organizátorem akce spolu s PPP Olomouckého kraje.
3.11. Konference k zaměstnávání znevýhodněných osob – připravil Olomoucký kraj ve spolupráci
s ASZ. ASZ se podílelo na organizační přípravě i na realizaci.
Od 5/10 – podíl na rozvoji Národního akčního plánu transformace péče o ohrožené dítě
v Olomouckém kraji
Od 5/10-11/10 – podíl na činnosti pracovní skupiny „Národnostní menšiny v rámci SPSS
Olomouckého kraje

Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě



Odmítnutí přípravy IPO a forma, kterou se to stalo vedla v polovině roku k oslabení pozice LP
a byla motivem ke změně strategie
Důležitou událostí jsou volby do zastupitelstva a změny ve složení Rady města

ROUDNICE NAD LABEM
Shrnutí situace
V roce 2010 došlo v Roudnici nad Labem po období omezeného působení Agentury v lokalitě
ke znovuustavení Lokálního partnerství a k jeho konsolidaci. Podařilo se obnovit důvěru partnerů
v činnost Agentury a společně rozpracovat především možnosti intervence v oblastech bydlení,
zaměstnanosti, sociální aktivizace osob ohrožených sociálních vyloučením a jejich finanční stabilizace.
Tyto představy byly zformulovány do Strategického plánu lokálního partnerství Roudnice nad Labem
2010-2011, který přijala Rada města Roudnice n. L. 28.5.2010.
Cíle zformulované v přijatém Strategickém plánu reagovaly především na skutečnost prodeje
tří obytných domů na třídě T. G. Masaryka obývaných převážně Romy soukromému vlastníkovi
na jaře 2009 a na následné vystěhování jejich obyvatel do jiných částí města, popř. i regionu.
V reakci na tuto skutečnost se LP zaměřilo na hledání možností zvýšení dostupnosti vhodného
bydlení pro nízkopříjmové domácnosti a na rozšíření aktivit členů LP do oblastí, které se ukazují být
důležitými migračními uzly roudnických Romů. Konkrétně se jedná o monitoring situace na ubytovně
v Předoníně a zahájení rozhovorů o spolupráci s obcí Straškov-Vodochody a se ZŠ StraškovVodochody.
Výrazným úspěchem bylo rozhodnutí Rady města o přijetí Institut zvl. podmínky veřejné zakázky,
kdy v podmínkách města Roudnice n. L. je zakotveno zapojit 5% evidovaných nezaměstnaných
do práce na každé veřejné zakázce udělované městem..
Dynamika aktivit LP však byla v roce 2010 výrazně limitována komunálními volbami, které de facto
od srpna 2010 až do konce roku inhibovaly zájem o dění v LP ze strany města. Toto se negativně
projevilo jak ve skutečnosti, že Rada města neprojednala návrh bytové koncepce města vypracované
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na půdě LP, tak v tom, že v období těsně předcházejícím komunálním volbám o.s. Naděje odmítlo
s odkazem na ztrátu důvěry k dosluhujícímu vedení města s městem spolupracovat.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
termíny
10.3.2010
9.7.2010

10.12.2010
14.1., 19.2.,
9.4., 14.5.,
11.6., 10.9.,
8.10., 12.11
8.7., 29.7.,
2.9.
8.12.
13.12.

Jednání LP, PS
přijetí základních okruhů Strategického plánu, diskuse návrhu základních bodů
bytové koncepce města Roudnice n. L.
kontrola plnění Strategického plánu, informace o vzniku pracovní skupiny připravující
bytovou koncepci města, představení a diskuse studie ing. Sunegy „Zhodnocení
finanční dostupnosti bydlení, kvantifikace sociálně potřebných domácností a návrhy
na zavedení systému propustného (podporovaného) bydlení v Roudnici nad Labem podkladová studie“
evaluace činnosti LP v roce 2010, cíle pro rok 2011
Pracovní skupina Prevence

Pracovní skupina Bytová koncepce
Pracovní skupina Straškov-Vodochody
Pracovní skupina Bezpečnost

Hlavní agendy projednávané na LP:
 strategické plánování: ANO
 projektové poradenství: NE
 koordinace partnerů: ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik: ANO
 výměna dobrých praxí: ANO
 řešení problémů: bezpečnost ve městě, sociální aktivizace Romů
Hodnocení práce lokálního partnerství
Aktivity lokální partnerství se staly integrální součástí komunitního plánování oblasti prevence
sociálního vyloučení. Komunikace mezi lokálním konzultantem a členy LP je s výjimkou představitelů
města na vysoké úrovni. V rámci LP od roku 2010 pracuje pět pracovních skupin: prevence sociálního
vyloučení, prevence kriminality, vzdělávání, pracovní skupina pro přípravu bytové koncepce města
a pracovní skupina Straškov-Vodochody. Intenzita schůzek jednotlivých pracovních skupin plně
odpovídá potřebám jejich členů i charakteru řešených problémů.
Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Lokální konzultant navrhuje, aby Agentura v Roudnici n. L. zůstala do konce roku 2011 za podmínky
zájmu nového vedení města na vzájemné spolupráci, který se projeví podporou investičních projektů
na podporu začlenění, a podporou procesu komunitního plánování. Pokud ke splnění těchto
podmínek nedojde, lokální konzultant navrhuje, aby Agentura zůstala do června 2011.
Všichni přítomní se shodli na tom, že by uvítali další přítomnost Agentury, a to v případě aktivní
podpory města v nejdelší možné míře, tedy do konce roku 2011; v případě nezájmu města pak tedy
alespoň do června 2011.
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Strategický plán lokálního partnerství
klíčové momenty
SP LP byl vypracován a schválen členy LP v prvním čtvrtletí 2010. Po představení na setkání řídící
skupiny komunitního plánování jej 28.5. přijala Rada města.
Komentář k procesu plánování:
V oblasti Bydlení se podařilo realizovat většinu aktivit Strategického plánu, výrazný skluz
je zaznamenán pouze u naplánovaných aktivit s vysokým podílem angažovanosti vedení města.
Vznikla pracovní skupiny pro přípravu bytové koncepce města, byla vypracována Analýza bytové
situace, proběhla inventarizace bytového fondu města, zformulovali jsme vizi základních kritérií
urbanistického rozvoje lokality Sladkovského ulice a vypracovali jsme Návrh pravidel přidělování
bytů. Pracovní skupina pro přípravu bytové koncepce města - L. Matek (radní), L. Černá (OSVaZ),
J. Grygar (Agentura), D.Rameš, J. Drahozal (Odbor majetku a rozvoje města). Pracovní skupina
se sešla celkem 3x (8.7., 29.7. a 2.9), na základě těchto setkání vypracovali J. Grygar a L. Černá
dokument Východiska bytové koncepce města Roudnice nad Labem se zvláštním zaměřením
na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Tento dokument následně prošel připomínkovým řízením
hlavních poskytovatelů TSP a SAS v Roudnici n. L.: Farní charitou Roudnice n. L. a o.s. Naděje. Dotyčný
dokument se však již nepodařilo projednat v radě města. S odkazem na paralýzu zástupců Rady
města v LP a vyhrocený vztah o.s. Naděje k vedení města se také nepodařilo zavést systém
prostupného sociálního bydlení. Důvody neúspěchu prosazení bytové koncepce identifikované členy
LP: chybějící faktická podpora činnosti pracovní skupiny od příslušných radních (liknavý přístup
a/nebo nezájem místostarosty L. Matka o práci pracovní skupiny a její výsledky, nebyla to pro něho
priorita; dlouhodobá zdravotní indispozice místostarosty V.Urbana) a napjatý vztah Naděje a vedení
města na podzim 2010.
LP konstatovalo, že v oblasti bydlení určitá prostupnost funguje, na bázi konkrétních případů
a vzájemné domluvy subjektů činných v soc. sféře. Klientů, schopných zapojení ovšem není mnoho.
V oblasti Zaměstnanost se převážná část energie LP zaměřila na možnosti zřídit sociální firmu
a hledání optimální náplně její činnosti. Sociální firmu v roce 2011 zřídí o.s. Naděje, do budoucna
o jejím ustavení uvažuje i Farní charita Roudnice n.L.
Důležitou skutečností v oblasti podpory zaměstnanosti je schválení institutu zvláštní podmínky
veřejné zakázky Radou města Roudnice n.L., na jejímž základě je vybraný uchazeč o veřejnou zakázku
povinen zapojit do práce na plnění veřejné zakázky 5% z pracovníků pracujících na splnění veřejné
zakázky z řad nezaměstnaných dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných na Úřadu práce.
Evaluační LP konstatovalo, potřebu prohloubit práci v oblasti finanční stabilizace. Průběžně probíhá
vzdělávání sociálních pracovníků Naděje a Charity v oblasti ekonomiky; v roce 2010 byl realizován
kulatý stůl s tematikou protidluhového poradenství (zúčastnil se mj. D.Hůle). V praxi je v lokalitě
poskytováno základní protidluhové poradenství v podobě sjednávání splátkových kalendářů apod.;
nejsložitější případy, spojené s osobním oddlužením se řeší ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni
v Ústí n.L..
Prioritní oblast Strategického plánu Sociální aktivizace osob pokrývají především aktivity Farní charity
Roudnice n. L.. Farní charita čtvrtletně vydává časopis „Sandál“. Farní charitě se podařilo zapojit
do činnosti i mladistvé (hudební skupina Bengha Čhavore). Důležitou skutečností v oblasti sociální
aktivizace je fakt obnovení formální činnost roudnického sdružení Dženo.
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Implementace SP LP:
 Dodržování harmonogramu – většina aktivit se odehrává v naplánovaných termínech,
ke skluzu dochází pouze u aktivit, ve kterých je nutná větší součinnost města;
 aktivita členů SP LP – u členů LP se podařilo vzbudit zájem o aktivity LP, převažuje zájem
o podporu jednotlivých aktérů, již menší pozornost je věnována plánování a sdílení
společných aktivit;
 aktivita vedení obce – spíše formální, faktickou aktivitu přebírá především Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví.
Význam Strategického plánu lokálního partnerství:
SP LP je klíčový dokument, který rozvíjí příslušnou kapitolu Komunitního plánu Roudnice n.L., slouží
jako nástroj směrování činnosti členů LP.

Projektové poradenství
Sociální služby na Roudnicku (zpracovávaný projekt, bez konzultací s Agenturou)
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo prioritní osy: 4.3
Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb 65
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb
Číslo výzvy: 65
Stavební úpravy objektu č.p.670 pro účely poskytování sociálních služeb v Roudnici n. L. (projekt
stažen, v roce 2011 bude předložen znovu)
Integrovaný operační program
Název oblasti podpory: Služby v oblasti sociální integrace
Číslo výzvy: 03

Hodnocení lokálních partnerů
Členové lokálního partnerství se shodli, že by přivítali působení Agentury v Roudnici n. L.
i po 30. červnu 2011.
Jako největší přínos Agentury bylo hodnoceno:
1) síťování zainteresovaných aktérů a koordinační činnost,
2) pojmenovávání problémů a tlak na hledání jejich řešení,
3) zprostředkovávání příkladů dobré praxe a jejich vsazování do lokálního prostředí a
4) aktivity vedoucí k sociální aktivizaci Romů v Roudnici n. L.
Naopak jako oblasti, ve které má Agentura největší rezervy, byly vnímáno:
1) tlak na město vedoucí k naplňování Strategického plánu,
2) přímá podpora při projektovém poradenství (psaní projektů),
3) přímá finanční podpora integra4n9ch projektů.

Ostatní – klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě
Postup prací při realizaci jednotlivých bodů Strategického plánu v roce 2010 byl výrazně negativně
ovlivněn přístupem vedení města (především místostarostou L. Matkem) k harmonogramu
naplánovaných aktivit a vnímání jejich důležitosti. Situace v LP byla naíc od srpna 2010 do října 2010
negativně poznamenána vztahem místostarosty L. Matka k aktivitám TSP o.s. Naděje,
kteří zprostředkovávali právní pomoc a poskytovali asistenci obyvatelům domů na třídě
T. G. Masaryka.
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Druhou klíčovou událostí byly komunální volby říjnu 2010 (opakované volby v jednom z volebních
obvodů v lednu 2011), které pro činnost LP znamenaly ztrátu partnera na úrovni vedení města, s nímž
by bylo možné konzultovat klíčové aktivity LP.
Jak vztah vedení města a o.s. Naděje, tak situace bezvládí před a po komunálních volbách způsobily,
že členové LP neměly od srpna 2010 v městě silného partnera, který by mohl prosazovat uskutečnění
především těch klíčových bodů Strategického plánu, které se týkají bytové koncepce města.

SLEZSKÁ OSTRAVA
Shrnutí situace
Rok 2010 byl v rámci lokálního partnerství Slezská Ostrava (LP) rokem nových začátků.
Nejvýznamnějšími událostmi v rámci LP bylo zpracování a přijetí Strategického plánu lokálního
partnerství Slezská Ostrava (SPLP) a začátek jeho realizace v druhé polovině roku.
Aktivity LP byly v letošním roce zaměřeny především na 2 lokality, a to lokalitu Liščina a lokalitu
Kunčičky.
V lokalitě Liščina došlo k dokončení revitalizačních prací bytového fondu, odzkoušení pilotního
projektu Oprava bytů na vlastní náklady a k dobudování a zprovoznění Azylového domu Liščina.
V lokalitě Kunčičky došlo vůbec k nejvýraznějším změnám. Během jara proběhl úklid lokalit,
na podzim pak komplexní revitalizace bytového fondu, kdy bylo vlastníkem, firmou RPG, opraveno
cca 500 bytových jednotek. Zároveň začaly v lokalitě působit nové služby – sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a rovněž začala být provozována komunitní práce. Nedaleko byla otevřena první
sociální ubytovna. Dále se připravují další projekty k pokrytí potřeb obyvatel k realizaci v příštím roce.
Spolupráce s vedením radnice obvodu je velmi dobrá, podařilo se vyjednat právě společně zaměřené
úsilí na lokalitu Kunčičky (společné úklidy, obnova bytového fondu, provoz školského klubu, rozšíření
služeb, vybudování nízkoprahového zařízení). S magistrátem je spolupráce rovněž dobrá, vyjednán
návazný projekt obce na služby v Kunčičkách. Lokální konzultantka (LK) se účastní procesu
komunitního plánování a rovněž je členkou pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) ve Vítkovicích, kde spolupracuje na přípravě projektů s organizací Centrom.
Dalšími aktivitami jsou aktivity především na krajské úrovni: LK úzce spolupracuje s krajským
koordinátorem, podílí se na přípravě Strategie integrace romské komunity, jenž je přílohou
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravsko-slezského kraje.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
19.1. 2010
 Informace ředitele odboru pro sociální začleňování p. Martina Šimáčka ( shrnutí současných
možností a nabídky podpory odboru pro sociální začleňování (ASZ); záměr zákona o ASZ;
OPLZZ 3.2 – Individuální projekty obcí)
 Lokalita Kunčičky (shrnutí současné situace; návrh na zařazení mezi priority LP)
 Priority partnerů v roce 2010
 Priority LP v roce 2010
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8.4.2010
 Strategický plán LP - příprava SWOT analýz, vize a priority
 Aktuality (přijetí nového člena LP, informace ke Studii podporovaného bydlení, informace
k úklidovým akcím v lokalitě Kunčičky)
13.5.2010
Schvalování Strategického plánu (vypořádání připomínek, schválení)
Aktuality (projekt MV – Úsvit, hodnocení úklidových akcí v lokalitě Kunčičky, aktivity DCHOO,
informace k vyhlašování veřejných zakázek)
22.9.2010
Přijetí nového člena LP (+ informace k fungování nové sociální ubytovny)
Návrh a diskuse k rozdělení LP do pracovních skupin
Aktuality (informace k činnostem v lokalitě Kunčičky)
1.12.2010
Evaluace činnosti LP (reflexe bodů SPLP)
Evaluace činnosti Agentury v lokalitě
Hlavní agendy projednávané na LP:
 strategické plánování – ANO (příprava a schválení SPLP)
 projektové poradenství – ANO - informace k dotačním titulům; vlastní poradenství
 individuálně
 koordinace partnerů - ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik
 výměna dobrých praxí - ANO
 řešení problémů – ANO
Hodnocení práce lokálního partnerství
Zasedání LP proběhlo v roce 2010 5x. Během roku dále přistoupili k LP 2 noví partneři – organizace
S.T.O.P. a organizace Centrom. Setkání partnerů funguje v současnosti jako spíše obecnější
informační platforma. Pracovní skupiny v rámci LP již od poloviny roku 2009 nefungují, preferují
se jak individuální jednání či jednání několika partnerů, tak ad hoc skupiny dle aktuálních priorit
(např. skupina partnerů k lokalitě Kunčičky). Partneři nemají potřebu vytvořit pracovní skupiny
dle členění SP LP. Vzhledem k evaluaci činnosti jsme hledali nové možné směry způsobů fungování
platformy. Bylo dosaženo shody na potřebě zachování stávajícího rozsahu zasedání LP ( s možnostmi
monotématických zaměření; přenos informací) a na pokračování setkávání ad hoc skupin dle lokalit
a potřeby (Kunčičky; Hrušov).
Obvod Slezská Ostrava je v rámci ostravských obvodů jedním z nejprogresivnějších obvodů v rámci
snahy o řešení sociálního začleňování romského etnika, což je dáno jak aktivním a kreativním
vedením sociálního odboru, tak vstřícným a aktivním postojem vedení radnice. Za místní samosprávu
se LP účastní místostarosta, po komunálních volbách radní pro sociální otázky, který přenáší podněty
z LP na místní politickou úroveň, a je aktivním členem. Lokální partnerství významnou měrou přispělo
k započetí spolupracujících vztahů mezi radnicí a vlastníkem bytového fondu RPG Byty a dalšími
organizacemi. Výsledky mají významný vliv na realizaci rozsáhlých aktivit na podporu sociálního
začleňování v lokalitách.
Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Hodnotící setkání proběhlo dne 1.12.2010. Zasedání předcházelo rozeslání a vyplnění evaluačních
dotazníků partnery. Zasedání se zúčastnilo 9 za současných 14 členů. Na zasedání proběhla nejprve
revize naplňování SP LP, dále zhodnocení výstupů z evaluačních dotazníků, představení variant
činnosti ASZ po 30.6.2011 a diskuze k cílům pro první pololetí roku 2011.
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Účastníci setkání se shodli, že ASZ by neměla lokalitu a LP opouštět a že se nejeví jako možné
ani žádoucí, aby vedení LP v dané chvíli převzalo město nebo městský obvod
Vedení LP by mělo, dle názoru partnerů, po 30.6.2011 zůstat v rukou ASZ – s možným omezením
rozsahu činnosti (ne však méně než o polovinu) a s možným přesnějším vymezením činnosti –
př. se zaměřením pouze na určité lokality (Kunčičky, Hrušov), přenos know-how a podnětů
k orgánům státní správy a mezi lokalitami a to alespoň do konce roku 2011.

Strategický plán lokálního partnerství
Klíčové momenty
Během února až dubna 2010 byl vytvořen Strategický plán lokálního partnerství Slezská Ostrava,
který ve 4 klíčových oblastech (sociální služby, zaměstnání, bydlení, vzdělání) stanovuje vize, priority
a dlouhodobé cíle lokálního partnerství. Lokálními partnery bylo vygenerováno 16 dlouhodobých cílů,
které byly následně rozpracovány do několika desítek krátkodobých cílů a jednotlivých opatření. SPLP
byl schválen Radou obvodu Slezská Ostrava dne 3.6.2010.
Komentář k implementaci
Na zasedání LP 1.12. 2010 bylo provedeno detailní hodnocení současné fáze naplňování opatření
a cílů. Téměř všechny cíle i opatření jsou naplňovány a to jak spoluprácí partnerů, tak individuálně
jednotlivými partnery.
Aktivity obsažené ve strategickém plánu se dotýkají 4 sociálně vyloučených lokalit na území
městského obvodu Slezská Ostrava tj. celkem zhruba 1500 osob (tedy mimo další osoby zapojené
do konferencí, zaměstnance poskytovatelů, kteří jsou v mnoha projektech rovněž cílovou skupinou).
Další cíle – ASZ ve spolupráci s partnery do 30.6.2011:
 Spolupráce s krajským úřadem (byl připraven materiál SIRK, který pro další období
předpokládá ustanovení pracovní skupiny v rámci struktur kraje a přípravu Akčního plánu
opatření);
 další projekty IOP 3.1b – dle zájmu partnerů (v roce 2011 jsou či mohou být aktuální:
Centrom – azylový dům, příp. další; Jekhetane – vybavení center; Vzájemné soužití – NZDM
Radvanice; vybavení center; NZDM Liščina; řešení NZDM Hrušov);
 lokalita Kunčičky – koordinace k návaznosti služeb; projektové poradenství provoz NZDM;
hřiště?;
 Rozvoj sociálního podnikání – projektové poradenství – Centrom; DCHOO: předání informací,
přenos dobré praxe – pro LP a další partnery;
 Hrušov – předání praxe z obdobných lokalit (Roudnice n.L.), podpora, vyjednávání
při nastavení podmínek prodeje a dalšího provozu nájemního bydlení → spolupráce
při vytvoření strategie nakládání s bytovým fondem obce v rámci sociálního bydlení
 zaměstnanost – příprava záměrů a projektové poradenství dle angažovanosti partnerů
(očekávají se výzvy 2.1 a 3.3.) - jednání k úpravám směrnic pro zadávání veřejných zakázek –
IPRM → další v rámci města;
 Vzdělávání – příprava projektové záměru a projektové poradenství – pro pedagogy škol –
problematika menšin a extremismu;
 Tématické LP – účast odborníků, přenos dobré praxe (max. 2-3 – dle zájmu).
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Význam SP LP (na škále od klíčový dokument k nerelevantní), vztah SP LP k dalším strategickým
dokumentům
Ve městě Ostrava funguje velice dobře komunitní plánování sociálních služeb. V rámci tohoto KPSS
existuje mimo jiné skupina Romské etnikum, která se zaměřuje výhradně na plánování sociálních
služeb pro romské etnikum v rámci celé Ostravy. SP LP je podpůrným dokumentem tohoto KPSS
výhradně pro aktivity v rámci obvodu Slezská Ostrava, kde stanovuje cíle a opatření nejen v oblasti
v sociálních služeb, ale i v oblasti zaměstnání, vzdělání a bydlení. Přílohou SPLP je rovněž dokument
„Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu
k obvodu Slezská Ostrava“, který shrnuje aktivity a způsoby jejich naplňování v obvodu Slezská
Ostrava ve vztahu k cílům předchozího komunitního plánu.

Projektové poradenství
Projektové žádosti podané ke schválení, zamítnuté/ přepracovávané projektové žádosti
OP LZZ, výzva č. 19: Komplexní programy na podporu zaměstnanosti ve Vesničce soužití a v Ostravě
– Kunčičkách, žadatel: Diecézní charita ostravsko-opavská; partner Charita Olomouc, sdružení SPES;
OP LZZ, výzva č. 55: Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách, žadatel:
městský obvod Slezská Ostrava;
IOP, výzva 3: Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě Kunčičkách, žadatel:
městský obvod Slezská Ostrava;
OP VK 1.2: Programy na podporu integrace dětí ze sociálně vyloučených lokalit ve Slezské Ostravě
do vzdělávacího systému, žadatel: Diecézní charita ostravsko-opavská
ÚV - Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků:Terénní programy pro
obyvatele sociálně vyloučené lokality Ostrava – Kunčičky, žadatel: Diecézní charita ostravsko-opavská
Projektové žádosti připravené k realizaci nebo před dokončením
IOP, výzva č.3: Azylový dům, žadatel: Centrom o.s.
Komentář k projektovému poradenství
Partneři v Ostravě jsou v drtivé většině velice zkušenými projektovými žadateli, projekty
si jsou schopni zpracovat sami. Projektové poradenství spočívá v informování o aktuálních výzvách,
ve zpracování výtahu a důležitých informací z výzev, z konzultací a diskusí ke konkrétním požadavkům
výzev jak v individuálních konzultacích tak při větších setkáváních (např. IPO/IOP), v podpoře
a pomoci při formulování projektových návrhů a záměrů. LK je dále rovněž nositelem informací
o návrzích partnerů a facilitátorem při prípravě projektů tak, aby bylo dosaženo provázanosti jejich
aktivit a zabráněno duplicitě. LK také u některých projektů zpracovává některé části, a to především
části týkající se rizik, potřebnosti, návaznosti apod.
Rovněž bylo poskytováno poradenství a informace o systému sociálních služeb několika začínajícím
organizacím a jednotlivcům i mimo rámec obvodu Slezská Ostrava (o.s. Osada Bedřiška, 2 romští
aktivisté, 2 další osoby).
Účinnost projektového poradenství
Účinnost projektového poradenství je ve většině případů (viz. výše) těžko měřitelná, vzhledem
k tomu, že LK se dále ve většině případů nepodílí na přímém zpracování částí projektové
dokumentace. Podíl na částech projektové dokumentace byl ve 4 případech podaných projektů. Podíl
na konzultacích byl u 1 podaného projektu, 1 nepodaného a 6 rozpracovaných záměrů, zatím
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nepodaných. Dále bylo poskytnuto vícero konzultací zaměřených na základní předání informací
o konkrétních výzvách a možnostech financování projektových návrhů.

Hodnocení lokálních partnerů
K hodnocení činnosti ASZ se pomocí dotazníků vyjádřilo 5 partnerů, další posléze během evaluačního
setkání. Partneři pozitivně hodnotili především zpracování studie k problematice bydlení v regionu
ostravska, vznik Strategického plánu a fungování lokálního partnerství co by platformy pro možnost
přenosu informací a možnost plánování. Negativně bylo hodnoceno především nenaplněné
očekávání přímé finanční podpory projektů v lokalitě ze strany Agentury.

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ




Zpracování studie – Popis sociálně vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-slezska-ostrava;
Kulatý stůl pro ředitele ostravských škol – nástroj asistent pedagoga (ve spolupráci s krajským
úřadem);
Spolupráce na konferenci Sociální bydlení (Ostrava, Zlín) – Centrom.

Ostatní - klíčové události, které významně ovlivnily situaci v obci / v lokalitě
Významně situaci ovlivnily a očekáváme, že především v dalším období budou ovlivňovat revitalizace
bytového fondu v lokalitách Liščina a Kunčičky a s tím také související program oprav bytů na vlastní
náklady. Na obou příkladech se může ukázat, do jaké míry opravy bytového fondu, míra zaktivizování
obyvatel a míra zasíťování podpůrnými sociálními a preventivními službami mají vliv na zvýšení
diverzity skladby obyvatelstva v lokalitě a na zvýšení inkluze stávajících obyvatel těchto lokalit.
Velmi důležitou událost přinesl konec roku – finální rozhodnutí obvodu o postupném prodeji
bytových domů v lokalitě Hrušov v ulici Riegrova. V současnosti byl dán jeden bytový dům k nabídce
odkupu nájemníkům. V dalším období bude celá kauza pokračovat, rozhodující bude, jakým
způsobem budou nastavena kritéria výběrových řízení po prodej bytového fondu a nastavení další
spolupráce obce a nevládních organizací s budoucím vlastníkem bytového fondu.

ŠLUKNOVSKO
Shrnutí situace
Lokalita Šluknovsko zahrnuje území 10 obcí – Česká Kamenice, Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská, Doubice, Rumburk, Krásná Lípa. V roce 2010 byly
lokalitě připojeny na vlastní žádost a na základě hodnocení Řídícího výboru další dvě obce Šluknov
a Jiříkov. V lokalitě je schválený od ledna 2010 Strategický plán. Pracuje se na jeho plnění. Z důvodu
připojení dvou obcí, byly zahájeny práce na aktualizaci strategického plánu.
Lokální partnerství se sešlo 4x za rok. Další jednání probíhají v pracovních skupinách
nebo s jednotlivými organizacemi.
Byly podány dva investiční projekty do IOP 3. 1.b), jeden je schválen k realizaci. Další 4 investiční
projekty jsou rozpracované. Na projekty budou navazovat žádosti o dotaci na provoz služeb
z programu OP LZZ výzva č. 55.
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Dále bylo podáno 8 neinvestičních projektů, z nich byly schváleny k realizaci 4.
Pro partnery v lokalitě byly připraveny semináře o dluhové problematice a o sociálním podnikání.
Partneři se zúčastnili také výjezdové akce Sociální podnikání v praxi, kdy jsme navštívili několik
sociálních firem. Dále měli možnost se účastnit některých seminářů připravených Agenturou.
Na Šluknovsku jsme podpořili uspořádání Dne sociálních služeb, panelové diskuze k rozvoji služeb
na Šluknovsku a vydání katalogu sociálních služeb – zajištění spolupráce organizací a obcí.
Obce a partneři mají zájem o další působení Agentury v lokalitě Šluknovsko, dvě nové obce čerpaly
podporu v rozsahu necelého roku.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
Termíny
22. 1. 2010
15. 4. 2010

Jednání PS, LP
jednání SPRŠ – schválení strategického plánu
rozšíření lokality o Jiříkov a Šluknov, kontrola plnění strategického plánu,
informace o projektech, informace o konferenci bydlení, šablony pro školy,
informace o postupech při extremistických akcích, představení výzkumu GAC, VŘ
na asistenci,

4. 6. 2010
30. 9. 2010

jednání SPRŠ – představení průzkumu GAC
projekty IOP, průvodce Benefitem, chyby v jednom podaném projektu,
informace o asistenci, zpráva z jednání v Rumburku na téma bydlení, informace o
evaluaci působení v lokalitě, informace o záměru ASZ postupně opouštět lokality,
volby do ZM,

19. 11. 2010

volby do ZM, nová vedení obcí, evaluace, dotazníky

Hlavní agendy projednávané na LP
 strategické plánování – ANO, vytváření, plnění, hodnocení, doplnění strategického plánu
 projektové poradenství - ANO
 koordinace partnerů - ANO
 platforma pro formulování obecních sociálních politik - NE
 výměna dobrých praxí - ANO
 řešení problémů – jakých?
 Jiné – ANO – situační analýza GAC, analýza bydlení
Hodnocení práce LP
 Zvýšila se spolupráce a komunikace organizací, institucí a NNO v lokalitě;
bylo zajištěno vzdělávání pro partnery;
 LP se účastní více zástupci z obecních úřadů, pověření agendou;
 Vybrané body byly přenášeny na jednání SPRŠ – starostové 18 obcí;
 Prioritu v obcích mají jiné investiční akce, sociální integrace není vnímána jako priorita,
projevilo se zejména před volbami;
 Zejména ve Varnsdorfu se začal měnit přístup k sociální integraci, k podpoře služeb
na pověřeném území;
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V Rumburku – druhé pověřené obci na Šluknovsku – je zájem pouze dílčí, vždy iniciativa musí
přijít z venku, řešení jsou pomalá a málo účinná. Rumburk podepsal memorandum
o spolupráci s Agenturou až v 10/2010;
NNO více vnímají potřebu společných jednání k problematice, nezájem ze strany vedení obcí
je nemotivuje;
V obcích chybí zkušenost s neinvestičními projekty a zkušený zpracovatel žádostí
o neinvestiční dotace.

Výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
LP se vyjádřilo pozitivně k působení Agentury v lokalitě, partneři odsouhlasili zájem o působení ASZ
v lokalitě, její působení je přínosem, jinak jsou sociální služby a sociální integrace vždy,
až na posledním místě v řešení. Bez ASZ si nedovedou představit, kdo by řídit společná setkání.
Díky ASZ vznikla na Šluknovsku řada dobrých projektů. Oceňují regionální rozsah.

Strategický plán lokálního partnerství
Klíčové momenty:
Příprava a dokončení SP LP v roce 2009, schvalování SP LP v lednu 2010 Sdružením obcí pro rozvoj
Šluknovska a dále zastupitelstvem každé obce, přechod do implementační fáze od 2/2010 – některé
projekty byly zpracovávány již v procesu plánování, metody řízení a dohled nad implementací SP LP –
prostřednictvím zápisů, dílčích jednání, důvody rozhodnutí zpracovávat jiný dokument než SP LP-ne,
způsob zpracování jiného dokuemntu-ne
Komentář k implementaci SP LP:
Termíny podání projektů se posouvaly z důvodu kapacity, zkušeností, chybám při přípravě projektu
a změnami vedení obcí. Přesto obce mají zájem všechny projekty připravit k podání, pouze Česká
Kamenice z kapacitních důvodů projekt NZDM odkládá.
2010 - TSP řídí pověřená obec, TSP je poskytována v malých obcích – město Varnsdorf – osoby
v nouzi
a) 2010 – rekvalifikační program pro osoby soc. znevýhodněné s příslibem dotovaného
zaměstnání;
b) 2011 – rekonstrukce azylového domu, zvýšení kapacity;
c) 2011 – zajištění azylového bydlení v Rumburku a Šluknově;
d) 2011 – průzkum bydlení, doporučení pro 4 obce;
e) 2011 – noclehárna v Rumburku;
f) 2011 – TSP rozšíření do všech obcí v lokalitě dle potřeby.
Význam SPLP pro oblast sociální integrace:
 Klíčový, v působnosti zejména velkých obcí dílčí;
 SP je v souladu se strategickými dokumenty kraje týkajících se sociálních služeb;
 Obce nemají Integrovaný plán rozvoje města.

Projektové poradenství
Projekty v realizaci:
Zakoupení a rekonstrukce domu pro azylové bydlení, IOP 3.1.b, Cedr, o.s., Cílová skupina: osoby bez
přístřeší, Aktivity: oprava azylového domu a rozšíření kapacity na 22 lůžek, zázemí pro terénního
pracovníka, rozpočet: 10 000 000,-Kč, 25 podpořených osob.
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Terénní práce pro pověřené obce, MPSV a Rada vlády pro záležitosti romské komunity, město
Varnsdorf, Cílová skupina: osoby v nouzi, Aktivity: terénní práce v malých obcích, rozpočet:
300.000.Kč, počet podpořených osob: 200.
Aktivity volnočasové, Čačipen, o.s., Euroregion, MŠMT, Cílová skupina: děti a mládež, Aktivity:
hudební skupina, taneční soubor, fotbalové družstvo, rozpočet: 150.000,-Kč, podpořených osob: 40.
Mám práci, Cedr o.s., OP LZZ-4.3a, Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, Aktivity: rekvalifikace,
získání zaměstnání, rozpočet: 3.000.000,-Kč, 30 podpořených osob.
Předškolní příprava, MŠMT, Kostka Krásná Lípa, Cílová skupina: rodiny s dětmi, Aktivity: předškolní
příprava mimo MŠ, rozpočet: 150.000,-Kč, 40 podpořených osob.
EY2010 - evropský rok boje s chudobou, MPSV, Kostka Krásná Lípa, Cílová skupina: samospráva,
státní správa, NNO, Aktivity: protidluhová kampaň, vzdělávání, stáž, podpora propagace sociálních
služeb a plánování, rozpočet 350.000,-Kč, 200 podpořených osob.
Projektové žádosti podané ke schválení, zamítnuté/ přepracovávané
Rekonstrukce Centra sociálních služeb, IOP 3.1.b, město Krásná Lípa, Cílová skupina: osoby v nouzi,
děti a mládež, rodiny s dětmi, Aktivity: rekonstrukce objektu, výstavba zázemí pro 4 sociální služby
a činnosti, rozpočet: 20.000.000,-Kč, 170 podpořených osob.
Terénní práce a odborné poradenství pro obce regionu, OP LZZ-3.2 výzva 19, Cedr o.s.
a Na Křižovatce o.s., Cílová skupina: osoby v nouzi, Aktivity: terénní práce a odborné sociální
poradenství, 8.000.000,-Kč, 800 podpořených osob.
Sociální firma - prádelna "Kolíček", OP LZZ-3.2 výzva 19, Kostka Krásná Lípa, Cílová skupina:
uchazeči o zaměstnání, Aktivity: zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce, zajištění provozu
prádelny, rozpočet 6.000.000,-Kč, 6 podpořených osob, pozn. Neschváleno, nebude s podávat znovu.
Prevence Šluknovsko, OP LZZ-4.3, Kostka Krásná Lípa, Cílová skupina: osoby v nouzi, Aktivity: OSP,
protidluhové poradenství, JOB poradna, rozpočet: 6.900.000,-Kč, 450 podpořených osob.
Projektové žádosti připravené k podání nebo před dokončením
Rekonstrukce Centra sociálních služeb, IOP 3.1.b, město Varnsdorf, Cílová skupina: osoby v nouzi,
děti a mládež, Aktivity: rekonstrukce objektu CSS, zázemí pro terénní pracovníky, NZDM a pobytovou
službu, 20.000.000,-Kč, 150 podpořených osob.
Centrum sociální integrace, OP LZZ-3.2, výzva 55, město Krásná Lípa, Cílová skupina: osoby v nouzi,
děti a mládež, rodiny s dětmi, Aktivity: služyb TP, OSP, SAS, NZDM a poradenství,rozpočet:
25.000.000,-, 450 podpořených osob.
Projektové záměry
Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi, IOP 3.1.b, město Rumburk, Cílová skupina: osoby
v nouzi – matky s dětmi, Aktivity: rekonstrukce objektu a otevření azylového domu pro matky
s dětmi.
Rekonstrukce NZDM Jiříkov, IOP 3.1.b, město Jiříkov, Cílová skupina: osoby v nouzi, Děti a mládež,
Aktivity: rekonstrukce komunitního centra – zázemí terénního pracovníka a prostory pro volnočasové
aktivity.

68

Centrum sociálních služeb, IOP 3.1.b, město Šluknov, hledá se náplň, převod objektu na obec
v jednání.
Rekonstrukce NZDM, IOP 3.1.b, město Česká Kamenice, Cílová skupina: děti a mládež, Aktivity:
rekonstrukce zázemí nízkoprahového zařízení.
Nízkoprahové zařízení , OP LZZ-3.2, výzva 55, město Česká Kamenice, Cílová skupina: děti a mládež,
Aktivity: provoz NZDM.
Centrum sociálních služeb, OP LZZ-3.2, výzva 55, město Varnsdorf, Cílová skupina: děti a mládež,
osoby v nouzi, Aktivity: provoz NZDM, TP, pobytové služby.
Azylové bydlení a terénní práce, OP LZZ-3.2, výzva 55, město Rumburk, Cílová skupina: matky
s dětmi bez přístřeší, osoby v nouzi Aktivity: provoz azylového domu pro matky s dětmi, terénní
práce.
Komentář k projektovému poradenství:
 Probíhají konzultace k jednotlivým projektům;
 před podáním projektů je míra konzultace vyšší;
 je třeba značné iniciativy ze strany LK;
 je zřejmá mimořádná náročnost projektů IOP a IPO, obce na přípravu často nemají kapacitu
a zkušenosti s neinvesticemi, pokud již nezajišťují sociální služby připojuje se ještě neznalost
zákona o sociálních službách;
 využita byla i společná účast na semináři k IOP a IPO.

Hodnocení lokálních partnerů
V dotazníkovém šetření odpovědělo celkem pět organizací. Z dosavadní spolupráce s Agenturou
partneři oceňují zejména projektové poradenství, koordinaci při tvorbě strategického plánu
a zlepšení vzájemné informovanosti.
Pro další spolupráci vyjádřili partneři ochotu podílet se na revizi strategického plánu a realizaci
opatření v něm obsažených. Vyslovili se převážně pro pokračování Lokálního partnerství pod vedením
Agentury i v dalším období, což potvrdili i na evaluačním setkání lokálního partnerství.

Ostatní – významné aktivity řízené ASZ











Ukončení služby OSP k 31.12.2010 poskytované o.s. Na Křižovatce – na základě závěru
inspekce a celkové frustrace vedoucí o.s. – LK usiloval o změnu rozhodnutí;
Zapojení 2 škol do CPIV;
Protidluhová kampaň, seminář Dluhy;
Seminář a exkurze k sociálnímu podnikání;
Den sociálních služeb;
Zadáno zpracování Analýzy bydlení na Šluknovsku;
Připojení nových měst – Šluknov, Jiříkov - do lokality;
Jednání s Rumburkem o podpisu memoranda;
Jednání o zřízení noclehárny v Rumburku;
Jednání s novými starosty obcí.
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Ostatní – klíčové události
Rozhodující při realizaci projektů a změn je rozhodnutí vedení obcí, na aktivitě a zájmu starostů
o sociální otázky a realizaci projektů sociální integrace závisí doba přípravy projektů k podání.

ÚSTÍ NAD LABEM
Shrnutí situace
V roce 2010 sestávala agenda ASZ v lokalitě zejména z podpory přípravy projektů, které by měly
zajistit zásadní rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučené lokalitě Předlice. Jednalo se zejména
o koordinaci příprav IOP a v souvislosti s tím také příprava záměru pro IPO. LK se podílel na aktivitách
expertní skupiny, která pod vedením města projekt připravovala. Další agendou byla podpora
jednotlivých projektových záměrů, z nichž za zmínku stojí zejména projekt předkládaný městem,
který by měl výrazným způsobem zajistit navýšení kapacit města v přípravě a řízení inkluzivních
politik. Dále LK konzultoval řadu projektů pro partnery, za zmínku stojí zejména úspěšný projekt
pro ZŠ Hlavní. ASZ dále připravila pro UL alternativní metodou záměr strategického plánu sociální
inkluze, který shrnuje základní potenciály rozvoje sociální oblasti ve městských sociálně vyloučených
lokalitách. ASZ se také podílela na všech zásadních platformách ve městě, které se zabývají
problematikou sociálního vyloučení. Ani v roce 2010 se nepodařilo nastartovat standartní proces
přípravy SP a nepodařilo se také oživit činnost LP.

Lokální partnerství
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
29.3.2010 – prezentace situační analýzy
Hhlavní agendy projednávané na LP
Prezentace výzkumu GAC
Hodnocení práce LP
Lokální partnerství se nepodařilo nastartovat ani v roce 2010. Je to zejména z toho důvodu, že chybí
agenda pro jeho činnost. Jedná se zejména o nenalezení konsenzu nad tvorbu SP. Navíc ve městě
funguje celá řada jiných skupin, které mají jistý potenciál pro řešení otázek spojených se sociální
vyloučením.
Pilotní lokality: výstup z hodnotícího zasedání lokálního partnerství
Hodnotící setkání LP bylo z důvodu nemoci lokálního konzultanta přesunuto na leden 2011

Strategický plán lokálního partnerství
Klíčové momenty
Ve městě UL byl připraven náhradní SPLP. Je to zejména z důvodu, že se nenašel společný konsenzus
na jeho tvorbě. Náhradní plán byl zpracován na základě analýzy stávajících dokumentů – zejména
komunitní plán a Monitoring romských lokalit – a dále na základě provedené SWOT analýzy
s klíčovými aktéry ve městě.
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Komentář k procesu plánování k implementaci SPLP (pilotní lokality)
Jelikož náhradní SPLP byl dokončen na konci roku 2010 nedošlo zatím k jeho implementaci.
Význam SP LP
Náhradní dokument byl charakterizoval jako výchozí pro tvorbu standardní strategie o kterou dále
usilujeme.

Projektové poradenství
Realizované projekty:
Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU, OP VK 1.2, č.v. 4, žadatel ZŠ
Hlavní, cílová skupina: děti se sociokulturním znevýhodněním a SPU, jejich rodiče a zaměstnanci
školy, klíčové aktivity: doučování dětí v rodinách, terénní práce pro školu, aktivity pro děti se SPU,
podpořené osoby: 170 žáků, pracovníci školy 30, 1 970 000 Kč.
Podané/přepracovávané projekty:
Podpora komunikace a rozvoje inkluzivních nástrojů ve městě Ústí nad Labem, OP LZZ 3.2,
č.v. 19, žadatel město UL, cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb, město UL, klíčové aktivity:
zavedení koordinátorů inkluze, systematizace činnosti akčních skupin Předlice, Neštěmice, supervize
pro pracovníky MMUL v přímé péči s klientem. 40 podpořených osob, 4 357 000 Kč. Projekt vrácen
k přepracování
Projekty zpracované:
Akční Centrum - Předlice, Ústí nad Labem, IOP 3.1b č.v. 3, žadatel město UL, cílová skupina:
osoby ze sociálně vyloučených lokalit, klíčové aktivity: výstavba Akčního centra Předlice, vybavení
Akčního centra Předlice, indikátor: 7 nových sociálních služeb, 19 990 000 Kč. Projekt zpracován
a nepodán
Projektové záměry
Prevence sociálně patologických jevů v SVL Předlice, OP LZZ 3.2, č.v. 19, žadatel o.s. Drug out klub,
cílová skupina: obyvatelé SVL, klíčové aktivity: harm reduction, terénní sociální práce, prevence
přenosných chorob.
Individuální projekt Zajištění sociálních služeb v AC Předlice, OP LZZ 3.2, č.v. 55, žadatel Město UL,
cílová skupina: obyvatelé SVL, klíčové aktivity: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi, k – centrum, terénní programy pro uživatele drog,
ASZ se podílela na přípravě jednotlivých projektů s různou intenzitou. Od přípravy celého projektu u
č.2, přes navržení a zpracování některých klíčových aktivit u projektu č.1 až po individuální konzultace
projektů na úrovni ASZ či MPSV.

Hodnocení lokálních partnerů
Dotazování partnerů bylo z důvodu nemoci lokálního konzultanta přesunuto na leden 2011
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VI. Souhrnné zprávy z nových lokalit

BÍLINA
Shrnutí situace
V Bílině začala Agentura pro sociální začleňování působit v květnu roku 2010. Bylo ustanoveno lokální
partnerství. Od června do prosince roku 2010 se uskutečnilo třikrát setkání lokálního partnerství.
Lokální partnerství bylo rozděleno do jednotlivých tématických skupin, které reflektují oblasti
sociálního vyloučení ve městě Bílina. Jedná se o pracovní skupiny Bydlení, Zaměstnanost, Vzdělávání
a volný čas a Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů. Celkem se pracovní skupiny sešly
třináctkrát. Členy Lokálního partnerství jsou zástupci města, Policie ČR, Městské policie Bílina,
Základní školy a neziskové organizace, které působí v Bílině.
Od druhého setkání lokálního partnerství bylo zahájeno strategické plánování v pracovních
skupinách. Byly vytvořeny SWOT analýzy a byly roztříděny jednotlivé problematické oblasti podle
závažnosti. Na třetím setkání Lokálního partnerství Bílina byly představeny první výstupy
ze strategického plánování ve skupinách. Jedná se především o stanovené priority a dlouhodobé cíle
Lokálního partnerství Bílina. V současné době pokračuje práce v pracovních skupinách a stanovené
dlouhodobé cíle se rozpracovávají do cílů krátkodobých. Dle harmonogramu, který byl schválen
Lokálním partnerstvím bude finální strategický plán předložen ke schválení zastupitelstvu města
Bílina v březnu roku 2011.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
25.6.2010 první setkání LP Bílina - byla představena Agentura pro sociální začleňování v romských
lokalitách. V rámci představení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách byl uveden
i rámcový harmonogram práce Lokálního partnerství Bílina a byl předložen Jednací řád Lokálního
partnerství Bílina ke schválení partnerům.
9.9.2010 druhé setkání LP Bílina - byl představen proces strategického plánování. Byly uvedeny
jednotlivé metody strategického plánování a došlo ke schválení Jednacího řádu Lokálního partnerství
Bílina. Dále byla prezentována návaznost připravovaného Strategického plánu Lokálního partnerství
Bílina na předchozí strategické plány města Bílina, zejména Integrovaného plánu rozvoje města
a Komunitního plánu města Bílina pro období 2008 – 2010.
10.12.2010 třetí setkání LP Bílina - byly představeny jednotlivé výstupy z pracovních skupin. Jednalo
se především o priority a dlouhodobé cíle a z některých skupin i možné krátkodobé cíle.
24.9.2010 první setkání skupiny Vzdělávání a volný čas - byla zpracována SWOT analýza v oblasti
Vzdělávání a volného času ve vztahu k sociálně vyloučeným dětem a mládeži z města Bílina.
21.10.2010 druhé setkání skupiny Vzdělávání a volný čas - byly představeny jednotlivé výstupy
ze SWOT analýzy a shrnutí situace v oblasti Vzdělávání a volného času. Partneři ve skupině zvolili
prioritní témata.
3.11. 2010 třetí setkání pracovní skupiny Vzdělávání a volný čas - prioritní témata byla doplněna
a roztříděna pomocí metody modifikovaného Ishikawa diagramu (ryba). Byly projednány jednotlivé
inkluzivní nástroje v oblasti vzdělávání a jejich využívání ve městě Bílina.
26.11. 2010 čtvrté setkání pracovní skupiny Vzdělávání a volný čas - byly z prioritních témat
formulovány priority a dlouhodobé cíle.
14.9.2010 první setkání skupiny Bydlení - byla zpracována SWOT analýza v oblasti bydlení ve vztahu
k sociálně vyloučeným lokalitám města Bílina.
14.10.2010 druhé setkání skupiny Bydlení – byly zvoleny prioritní oblasti ze SWOT analýzy.
Proběhla diskuze o prostupném bydlení a vhodné formě pro město Bílina.
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26.11.2010 třetí setkání skupiny Bydlení - byla doplněna a roztříděna prioritní témata a z těchto
témat byly formulovány priority a dlouhodobé cíle.
6.10.2010 první setkání skupiny Zaměstnanost - byla zpracována SWOT analýza v oblasti
zaměstnanosti ve vztahu k sociálně vyloučeným občanům města Bílina.
21.10.2010 druhé setkání skupiny Zaměstnanost – byla vybrána prioritní témata ze SWOT analýzy.
Proběhla diskuze o inkluzivních nástrojích v oblasti zaměstnanosti ve města Bílina.
25.11.2010 třetí setkání skupiny Zaměstnanost - prioritní témata byla roztříděna dle závažnosti
a byly formulovány priority a dlouhodobé cíle.
22.9.2010 první setkání skupiny Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů byla zpracována SWOT analýza.
20.10.2010 druhé setkání skupiny Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů byly formulovány priority a dlouhodobé cíle.
12.11.2010 třetí setkání skupiny Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů - proběhlo
vzdělávání o službách, jejíchž realizace je jednou z priorit skupiny. Byly představeny služby sociální
prevence – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitace. Dále příspěvek
Policie ČR o asistenci v trestním řízení.

Strategické plánování
Strategický plán Lokálního partnerství Bílina bude klíčovým dokumentem, který má jasnou návaznost
na předešlé strategické dokumenty města Bílina. Zpracování strategického plánu pro řešení
problematiky sociálního vyloučení na území města Bílina je jedním z cílů komunitního plánu města
pro období 2008 – 2010. Vytvořením strategického plánu, včetně jeho schválení zastupitelstvem,
bude splněn jeden z cílů komunitního plánu. Problematikou sociálního vyloučení se zabývá
i Strategický plán rozvoje města, který odkazuje na zahájení komunitního plánování a potřebu
zpracování samostatného dokumentu pro tuto oblast.
V rámci lokálního partnerství je aktivita členů při strategickém plánování velmi dobrá a proces
má rovněž silou podporu vedení města.
V občasné době jsou dotvářeny dlouhodobé cíle, s dokončením strategického plánu a jeho
předložením zastupitelstvu se počítá v březnu 2011.

Projektové poradenství
V říjnu byl podán projekt IPC zpracovaný organizací Most k naději, o.s. v rámci výzvy OP LZZ
č. 19, zaměřený na poskytování sociálního poradenství sociálně vyloučeným osobám. Projekt byl
podpořen konzultací ze strany Agentury.
Další projekty budou podávány v návaznosti na dokončení strategického plánu.

HAVÍŘOV
Shrnutí situace
Agentura začala v Havířově působit od května 2010. Prvním krokem bylo zjištění a oslovení zástupců
subjektů, které působí ve vyloučených lokalitách v Havířově nebo poskytují služby, pracují se sociálně
vyloučenými občany města Havířova. Kontaktováni za účelem budoucí spolupráce byli zástupci města
Havířova, PČR, Městské policie, Probační a mediační služby, Úřadu práce, základních škol a školských
zařízení, nevládních organizací a majitelé realit ve vyloučených lokalitách. Lokální partnerství Havířov
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bylo ustaveno dne 25.6.2010 za účelem konstruktivního řešení situace v sociálně vyloučených
lokalitách na území města.
Členové Lokálního partnerství se dále rozdělili do tří pracovních skupin, které kopírují nejklíčovější
oblasti při řešení problematiky sociálního vyloučení: Vzdělávání, Bydlení, Bezpečnost a prevence
sociálně patologických jevů. Čtvrtou pracovní skupinou, která se měla etablovat ze členů lokálního
partnerství, měla být skupina věnující se zaměstnávání. Bohužel se do této pracovní skupiny přihlásil
pouze jeden člen a tak byla tato skupina nahrazena pracovními setkáními osob, které se věnují
výkonu veřejně prospěšných prací, výkonu veřejné služby a obecně prospěšných prací.
Pro každou oblast (bydlení, vzdělávání, bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů) byla
vytvořena SWOT analýza. Z těchto SWOT analýz následně vzešly priority a dlouhodobé cíle lokálního
partnerství. V současnosti probíhá definování krátkodobých cílů a konkrétních opatření s cílem
dokončit v co nejkratším termínu Strategický plán Lokálního partnerství Havířov, předložit
jej ke schválení Zastupitelstvu města Havířova a přistoupit k realizační fázi.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
zasedání lokálního partnerství
25.6.2010 – představení Agentury pro sociální začleňování, plán činnosti lokálního partnerství
do konce roku 2010, metodika strategického plánování a nabízené projektové poradenství.
21.10.2010– shrnutí výsledků SWOT analýz za jednotlivé oblasti, další postup strategického
plánování.
zasedání pracovních skupin
3.9.2010 – PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů – tvorba SWOT analýzy
10.9.2010 – PS Bydlení – tvorba SWOT analýzy
15.9.2010 – PS Vzdělávání – tvorba SWOT analýzy
3.11.2010 – PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů – tvorba priorit a dlouhodobých
cílů
4.11.2010 – PS Bydlení – tvorba priorit a dlouhodobých cílů
11.11.2010 – PS Vzdělávání – tvorba priorit a dlouhodobých cílů
2.12.2010 – PS Bydlení – úprava priorit a dlouhodobých cílů, formulování vize
2.12.2010 – PS Vzdělávání - úprava priorit a dlouhodobých cílů, formulování vize

Strategické plánování
Příprava SPLP začala konáním 1. lokálního partnerství Havířov, kde byly představeny průběh
a cíle strategického plánování. Členové lokálního partnerství se rozdělili do pracovních skupin,
které se věnují jednotlivým oblastem sociální exkluze – tzn. bydlení, vzdělávání, bezpečnost
a prevence sociálně patologických jevů. Nebyla ustavena pracovní skupina věnující se zaměstnanosti
(z důvodu nezájmu subjektů angažovat se v této oblasti): namísto pracovní skupiny se setkávají
osoby, které nějakým způsobem participují na problematice zaměstnanosti. V rámci pracovních
skupin byly vytvořeny SWOT analýzy věnující se dílčím oblastem sociálního vyloučení. V současnosti
probíhá definování krátkodobých cílů a konkrétních opatření s cílem dokončit v co nejkratším
termínu Strategický plán Lokálního partnerství Havířov, předložit jej ke schválení Zastupitelstvu
města Havířova a přistoupit k realizační fázi.
Členové Lokálního partnerství se jak zasedání lokálního partnerství, tak pracovních skupin účastní
pravidelně v téměř plném počtu a snaží se hledat relevantní opatření, která by byli schopni
realizovat.
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Projektové poradenství
Městem Havířov byl podán projekt do IOP 3.1b Poradenské centrum Khamoro, zaměřený
na rekonstrukci prostor pro poskytování sociálně aktivizačních služeb, terénních programů,
odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhové poradenství a zaměstnanost pro cílovou
skupinu. Projekt byl podpořen konzultacemi ze strany Agentury.
Všem oprávněným žadatelům byly v Havířově dále individuálně poskytnuty informace k jednotlivým
výzvám.

CHOMUTOV
Shrnutí situace
Činnost ve statutárním městě Chomutov byla zahájena v květnu 2010. V první fázi docházelo k celé
řadě dílčích jednání se zástupci vedení města, státní správy i NNO a zjišťování základních informací
o situaci sociálního vyloučení a dosavadním postupu samosprávy.
Těžištěm práce ASZ v Chomutově pro rok 2010 bylo ustavení koordinační platformy Lokálního
partnerství a zpracování strategického plánu řešícího sociální začleňování romských sociálně
vyloučených obyvatel v komplexním pohledu a za spolupráce všech relevantních partnerů. Většina
opatření Chomutova byla doposud spíše represivního charakteru ze strany vedení města, přičemž
kapacity podpůrných mechanismů v oblasti prevence a možnosti řešení životní situace sociálně
vyloučených obyvatel nebyly dostatečné. Činnost lokální konzultantky se tedy zaměřila také
na síťování a propojení komunikace mezi subjekty činnými v sociální oblasti.
Činnost ASZ v Chomutově přinesla možnost hlubšího vzájemného poznání zapojených subjektů
a rozpoutání diskuse. Jako přínosné označují partneři i možnost prezentace příkladů dobré praxe
z jiných měst či lokalit v působnosti ASZ.
Lokální partnerství Chomutov má ustaveny 4 pracovní skupiny: Vzdělávání, bydlení, zaměstnanost,
prevence sociopatologických jevů a bezpečnost.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
8. června

6. října

22. prosince

Představení ASZ, smysl a cíle Lokálního partnerství
Harmonogram činnosti do dalšího období
Prezentace partnerů
Schválení jednacího řádu
Seznámení s metodikou strategického plánování
Ustanovení pracovních skupin a jejich složení
Prezentace výstupů pracovních skupin
Formulace klíčových slov do vize SPLP
Shrnutí dosavadní činnosti

21.10.

PS Bydlení

21.10.

PS Vzdělávání

22.10.

PS Prevence sociopatologických jevů a
bezpečnost
PS Zaměstnanost

25.10.

Seznámení s činností jednotlivých členských organizací,
zpracování swot analýzy, formulace klíčových témat
Seznámení s činností jednotlivých členských organizací,
zpracování swot analýzy
Seznámení s činností jednotlivých členských organizací,
zpracování swot analýzy, formulace klíčových témat
Seznámení s činností jednotlivých členských organizací,
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18.11.
23.11.
23.11.
25.11.

PS Vzdělávání
PS Bydlení
PS Zaměstnanost
PS Prevence sociopatologických jevů a
bezpečnost

zpracování swot analýzy, formulace klíčových témat
Formulace klíčových témat, definování priorit a cílů PS
Definování priorit a cílů PS
Definování priorit a cílů PS
Definování priorit a cílů PS

Strategické plánování
Práce na strategickém plánu lokálního partnerství byla zahájena ustanovením pracovních skupin
na jednání LP dne 6.10, kdy byly nominováni členové jednotlivých pracovních skupin. Vlastní činnost
pracovních skupin se odvíjela od základní metodiky strategického plánování a do konce roku každá
pracovní skupina prošla zpracováním SWOT analýzy, definováním priorit a dlouhodobých cílů.
V následujícím období pracovní skupiny rozpracují dlouhodobé cíle do konkrétní podoby a začnou
připravovat projektové záměry k jejich naplnění.
Proces samotného plánování byl v Chomutově započat až po komunálních volbách do zastupitelstva,
především z důvodu nestabilní politické situace a předpokládané změně ve vedení města.
Tato situace skutečně nastala a měla velký vliv na činnost Lokálního partnerství, především v oblasti
zlepšení komunikace a elánu členů pracovních skupin k vlastní práci na strategickém plánu.
Plánovaný termín dokončení strategického plánu v lednu 2011 byl na jednání lokálního partnerství
6.10. zamítnut a došlo ke schválení prodloužení lhůty do dubna 2011, především z důvodu kvalitní
přípravy dokumentu.

Projektové poradenství
V průběhu roku 2010 probíhalo pravidelné informování partnerů o aktuálních výzvách díky zasílání
grantového kalendáře a informování na jednání pracovních skupin. Konzultace poskytnuté
neziskovým organizacím se odehrávaly v oblasti příprav a formulace projektových záměrů.
Hlubší spolupráce nad jednotlivými projekty NNO nebyly realizovány z důvodu jejich nezájmu
či vlastním projektovým zkušenostem partnerů.
V uplynulém období se Agentura podílela konzultacemi na projektu Sociální centrum Kamínek,
který byl Statutárním městem Chomutov předložen do výzvy IOP 3.1b a který je zaměřen
na rekonstrukci objektu pro poskytování sociálních služeb.

JÁCHYMOV
Shrnutí situace
Činnost Agentury byla zahájena v květnu 2010, kdy byly ve spolupráci s klíčovými partnery vytvořeny
základní podmínky pro zahájení činnosti Lokálního partnerství. Ještě před oficiálním vznikem LP byly
vytvořena pracovní skupina, která zahájila práce na přípravě prvních nosných projektů – z IOP a OP
LZZ. Dne 23.6.2010 proběhla za účasti všech pozvaných ustavující schůze Lokálního partnerství.
Po ustavující schůzi LP byly vytvořeny 4 pracovní skupiny – PS Vzdělávání a výchova,
PS Zaměstnanost, PS Prevence sociopatologických jevů a bezpečnost a PS Příprava projektů.
V průběhu následujících měsíců byly jednotlivými pracovními skupinami zpracovány a vyhodnoceny
SWOT analýzy a následně formulovány priority a z nich plynoucí krátkodobé a dlouhodobé cíle.
Všechny výstupy byly prezentovány na 3. řádném zasedání LP 24.11.2010 a byly včleněny
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do rozpracované podoby strategického plánu (dále jen SP). Úvodní podoba SP byla prezentována
na uvedeném 3. Řádném jednání s tím, že se jedná o zcela otevřený dokument, ke kterému se mohou
vyjadřovat všichni členové LP.
Výsledek komunálních voleb, který garantoval plnou kontinuitu aktivit v rámci LP.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
Datum
23.6.2010.

LP/PS
LP 1

22.9.2010

LP 2

24.11.2010

LP 3

27.9.

PS bydlení

11.10.

PS
výchova
a
vzdělávání
PS příprava projektů

12.10.
14.10.

22.11.

PS zaměstnanost
prevence
PS zaměstnanost
prevence
PS zaměstnanost
prevence
PS bydlení

29.11.
2.12.
7.12.
13.12:

PS bydlení
PS vzdělání a výchova
PS zaměstnávání
PS bydlení

4.11.
11.11.

a
a
a

Program setkání
Prezentace ASZ, představení LP ustavující schůze Lokálního
partnerství. Harmonogram činnosti LP JÁ do konce roku 2010.
Podepsáno 10 memorand o spolupráci.
Postup a cíle strategického plánu. Schválení a rozdělení pracovních
skupin. 4 pracovní skupiny – PS Vzdělávání a výchova, PS
Zaměstnanost, PS Prevence sociopatologických jevů a bezpečnost a
PS Příprava projektů
Zpracování a vyhodnocení SWOT analýzy. Prezentace a formulace
priorit z nich plynoucí krátkodobé a dlouhodobé cíle. Prezentace
rozpracované podoby strategického plánu (dále jen SP)
Příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování
silných a
slabých stránek
příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování silných a
slabých stránek
příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování silných a
slabých stránek
příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování silných a
slabých stránek
příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování. Příležitostí a
ohrožení
příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování
Příležitostí a ohrožení
příprava SWOT analýzy pracovní skupiny, formulování
příležitostí a ohrožení
vytipování možných lokalit pro prostupné bydlení
formulování krátkodobých a dlouhodobých cílů
SWOT analýza pracovní skupiny, formulování
doplnění SWOT analýzy o stanoviska města.

Strategické plánování
Proces strategického plánování postoupil do fáze tvorby krátkodobých cílů a harmonogramu
jednotlivých opatření. S jeho finalizací a předložením vedení města ke schválení se počítá v únoru
2011.
LP pracuje s následujícími schválenými prioritami a dlouhodobými cíli:
Vzdělávání a výchova
 dokončení úplné transformace základní školy na školu inkluzivního typu se všemi
základními znaky tohoto zařízení – včetně komplexu speciálních pedagogických
a psychologických služeb,
 zahájit a dlouhodobě udržet činnost plně funkční pobočky centra celoživotního
vzdělávání se systémem akreditovaných programů.
Prevence sociopatologických jevů
 Integrace osob propouštěných z výkonu trestu odnětí svobody,
 Zasíťování preventivních služeb a poradenských služeb,
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Vytvoření podmínek pro vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb,
kteří budou pracovat v lokalitě Jáchymov s příslušníky cílové skupiny.
Zaměstnanost
 Systematická práce s příslušníky ohrožené cílové skupiny – individuální akční plány,
 Funkční systém veřejné služby, veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací.
Bydlení
 rekonstrukce nebo výstavba bytů pro sociální bydlení

Projektové poradenství
Pro účely projektového poradenství byla vytvořena zvláštní pracovní skupina Příprava projektů,
v rámci které jsou jednotlivé projektové žádosti konzultovány s Agenturou.
V rámci LP Jáchymov jsou či byly předloženy a připravovány následující projekty:
 Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov – Mosty (v realizaci) - Základní škola
Marie
Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov;
OP
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj
 Inkluze (předložený) - Pecka – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.; OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj
 Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov
Klíč 2 (předložený) - Základní škola J.V.Myslbeka a mateřská škola Ostrov;
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj
 Neformální předškolní zařízení lokality Jáchymov (připravovaný) - Českobratrská církve
evangelická Nejdek (člen LP Jáchymov) a Římskokatolická farnost Ostrov; OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj
 Programy sociální prevence města Jáchymov (připravovaný) - Město Jáchymov; OP Lidské
zdroje a zaměstnanost, číslo výzvy 55
 Nízkoprahové centrum Jáchymov (připravovaný); Integrovaný operační program 3.1b

JIRKOV

Shrnutí situace
Činnost Agentury byla zahájena v květnu 2010, kdy probíhala úvodní jednání s potenciálními partnery
Lokálního partnerství Jirkov. Byly shromážděny dostupné dokumenty týkající se sociální integrace
a rozvoje města. Provedeno základní zmapování třech sociálně vyloučených lokalit a vytvořena mapa
partnerů a fotodokumentace lokalit. První setkání Lokálního partnerství Jirkov proběhlo dne 22. 6.
2010 za přítomnost starosty, místostarosty, zástupců státního sektoru i neziskových organizací.
V rámci tohoto setkání došlo k oficiálnímu představení Agentury a ke schválení jednacího řádu všemi
partnery. Do konce roku proběhlo patnáct pracovních setkáních – lokálních partnerství a čtyř
pracovních skupin zaměřených na oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a volného času,
bezpečnosti a sociálně patologických jevů.
S lokálními partnery byly definovány největší problémy města Jirkova a vybráno 6 pro partnery
nejdůležitějších témat. Na tato témata budou v příštím roce navazovat jednotlivé projektové záměry
týkající se např. vzniku prostupného motivačního bydlení, Agentury podporovaného zaměstnávání,
navýšení míst sociálně aktivizačních pracovníků a terénních sociálních pracovníků atd.
Byla formulována pozitivní vize města za 10 let, dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření, některé
termíny a odpovědnosti.
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Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP








22. 6. 2010 – LP1 – představení Agentury pro sociální začleňování a Agentury jako celku.
Byl nastíněn harmonogram činností LP Jirkov.
30. 9. 2010 – LP2 – S partnery byl probrán jednací řád, který byl odhlasován. Informace
ke strategickému plánování, SWOT analýze a k pracovním skupinám.
15. 11. 2010 – LP3 – Definování návrhů dlouhodobých cílů a získání klíčových slov
pro formulaci vize města za 10 let.
9. 12. 2010 – LP4 – formulace krátkodobých cílů a opatření, návrhy aktivit pro individuální
projekt obce – tzv. „Ideální projekt obce“.
14.,18.,21.,22.10.2010 - První kolo setkání čtyř pracovních skupin: V rámci všech prvních
pracovních skupin dokončena a konkretizována SWOT analýza dílčích oblastí.
Dále realizujeme schéma ryby (fishe).
29.,30.10. a 1.,2.11.2010 - Druhé kolo setkání čtyř pracovních skupin: Při druhém setkání
pracovních skupin partneři připomínkují vizi města za 10 let, vyjadřují se k dlouhodobých
cílům a specifikují cíle krátkodobé.

Strategické plánování
Koncem září byl zahájen proces strategického plánování, který by v únoru 2011 měl vyústit
ve schválení Strategického plánu sociálního začleňování zastupitelstvem města. Posun schválení
plánu je vynucen opakováním voleb ve třech okrscích a tedy posunutí ustavujícího zastupitelstva
města Jirkov. Na přípravě dokumentu se podílí více jak dvacet pět lidí z patnácti organizací. Do konce
roku proběhlo patnáct pracovních setkáních – lokálních partnerství a čtyř pracovních skupin
zaměřených na oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a volného času, bezpečnosti a sociálně
patologických jevů. S lokálními partnery byly definovány největší problémy města Jirkova a pomocí
metody „dortu“ z nich vybráno šest, pro partnery nejdůležitějších témat. Byla formulována pozitivní
vize města za 10 let, dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření, některé termíny a odpovědnosti.
Díky aktivnímu zapojení partnerů jsme formulovali v první vlně přes sto silných a slabých stránek,
příležitostí a rizik týkající se sociálního začleňování v Jirkově. Spolu s Analýzou partnerů budou tvořit
podklad pro výběr priorit v jednotlivých pracovních skupinách. V rámci LP3 vytvořeno 6 skupin,
které obdržely všechny tzv. hlavové problémy získané při tvorbě „ryby“ na pracovních skupinách.
V rámci skupin jsou tvořeny „dorty“ obsahující 6 problémů, na nichž se členové skupiny shodnou
jako na nejzávažnějších.
V průběhů plánování dospělo zatím lokální partnerství k osmnácti dlouhodobým
rozpracovaných do cílů krátkodobých a kroků nutných k jejich naplnění.

cílům

Priority v oblasti zaměstnávání
 Agentura zaměstnávání
 Veřejná služba „dostupná“ každému zájemci
 Sociální firma
Priority v oblasti vzdělávání a volného času
 Pedagogické centrum
 Psycholog pro potřeby základních škol
 Dva nulté ročníky
 Podpora při dokončování středoškolského vzdělávání
 Využití kapacit mateřských školek v okolí SVL
 Smysluplné trávení volného času
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Priority v oblasti bydlení
 Včasná detekce dluhů
 Sytém prostupného, obousměrného a motivačního bydlení
Priority v oblasti prevence sociopatologických jevů a bezpečnosti
 Protidluhové poradenství, kurzy finanční sebeobrany na všech školách a týden proti
dluhům
 Regulace hazardu na území města
Průřezové priority související s projekty výše načrtnutými
 Posílení terénní sociální práce – „klasické“, zaměřené na uživatele návykových látek,
na rodiny s dětmi, na mládež mezi 14-20 rokem, atd.

Projektové poradenství
Ze strany Agentury byly poskytnuty informace a školení o relevantních výzvách. Projektové záměry
investičních i neinvestičních projektů jsou vytvářeny na základě průběžného postupu strategického
plánování.

KUTNÁ HORA
Shrnutí situace
Agentura započala svou činnost v Kutné Hoře v květnu 2010. Činnost Agentury zde byla v druhé
polovině roku 2010 opřena o strategické plánování sociálního začleňování. Plánování proběhlo
za účasti všech relevantních partnerů za aktivní účasti odborů města. Členy lokálního partnerství jsou
jak subjekty veřejné správy, škol či neziskových organizací, tak i několik zástupců podnikatelského
sektoru. Byly založeny čtyři tematické pracovní skupiny, které kopírují prioritní oblasti integrační
strategie v Kutné Hoře: zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a prevence sociálně patologických jevů.
Vedení města je průběžně informováno o výstupech pracovních skupin lokálního partnerství.
Od podzimních komunálních voleb je lokální konzultant v pravidelném kontaktu s místostarostou pro
sociální záležitosti, se kterým konzultuje vytýčené priority a inkluzivní politiky města pro nadcházející
roky.
Z priorit, které byly identifikovány během analytické fáze strategického plánování, se pracovní
skupiny ke konci roku soustředily na následující:
 zajištění otevření nového přípravného ročníku na ZŠ Kamenná stezka
 příprava projektu na azylové bydlení jako součást koncepce prostupného bydlení v Kutné
Hoře
 plán prevence a řešení stoupající zadluženosti
 koordinace subjektů v oblasti zaměstnávání za účelem přípravy projektů na sociální
podnikání
Kromě strategického plánování a projektového poradenství se Agentura věnovala mapování situace
sociálního vyloučení v Kutné Hoře a okolí. Ve výběrovém řízení byla vybrána agentura, která realizuje
kvalitativní výzkum dynamiky sociálního vyloučení s důrazem na posouzení efektivity využívaných
integračních opatření. ASZ dále vybrala a finančně podporuje poskytovatele lokální asistence,
který od listopadu zajišťuje, společně se členy lokálního partnerství, sběr kvantitativních dat
o sociálním vyloučení v lokalitě. V neposlední řadě Agentura koordinuje činnost a facilituje jednání
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subjektů, které působí na poli sociálního začleňování v Kutné Hoře. Efektem je zlepšená komunikace
napříč organizacemi a stanovený cíl na vytvoření systému sdílení informací a společného postupu
institucí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Lokální partnerství
Členské organizace pokrývají v Kutné Hoře celé spektrum oblastí, kterými se lokální partnerství
zabývá. V průběhu roku přibyli noví aktivní členové, jen pár členů zůstává pasivních nebo se přestali
jednání účastnit. Většina členů se aktivně a pravidelně účastní setkávání pracovních skupin
Viditelně se zlepšuje komunikace mezi partnery – pravidelná setkání pracovních skupin jsou unikátní
příležitostí pro skupinová setkávání členských organizací. Členové aktivně přicházejí s inovativními
návrhy, plní dohodnuté úkoly z porad, zpracovávají odborné podkladové materiály.
Městský úřad je zapojen jednak na úrovni vedoucích relevantních odborů, kteří se pravidelně účastní
jednání pracovních skupin, dále na úrovni jednotlivých pracovníků relevantních pro aktuálně řešenou
problematiku. Setkání lokálního partnerství se účastní i starosta a místostarostové aktivně
spolupracují při formulování priorit, předkládání projektů a zavádění inkluzivních politik.
V uplynulém období se lokální partnerství zaměřilo na strategické plánování, projektové poradenství,
koordinaci partnerů, platformu pro formulování obecních sociálních politik, výměnu dobrých praxí
a řešení problémů - např. nezájem o přípravný ročník ze strany rodičů, rušení ubytoven, nejistota
a spekulace ve vyloučené lokalitě apod.
Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
Datum
LP/PS
Program setkání
11.6.
LP 1
Prezentace ASZ, představení LP a činností, harmonogram
31.8.
LP 2
Organizace činnosti LP, představení procesu strategického
plánování, dobré praxe a aktuální problémy
27.10.
LP 3
Formulace vize na 10 let, prezentace priorit a cílů pracovních
skupin, aktuality
13.9.
PS zaměstnávání
Seznámení a SWOT analýza
13.9.
PS vzdělávání
Seznámení a SWOT analýza
15.9.
PS prevence
Seznámení a SWOT analýza
15.9.
PS bydlení
Seznámení a SWOT analýza
16.9.
PS Neškaredice
Mimořádné setkání, SWOT analýza lokality
4.10.
PS zaměstnávání
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
4.10.
PS vzdělávání
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
6.10.
PS prevence
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
6.10.
PS bydlení
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
8.11.
PS zaměstnávání
Záměr na sociální agenturu práce
8.11.
PS vzdělávání
Spolupráce a činnost Pedagogicko-psychologické poradny
10.11.
PS prevence
Zadluženost – analýza a strategie řešení
10.11.
PS bydlení
Azylové bydlení – lokalita, strategie, obsah projektu
29.11.
PS zaměstnávání
Programy ÚP, představení sociální firmy
29.11.
PS vzdělávání
Příprava otevření přípravné třídy na ZŠ Kamenná stezka
1.12.
PS prevence
Analýza potřeby rozšíření sociálních služeb, závislosti a jejich
prevence
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Strategický plán lokálního partnerství
Strategické plánování bylo započato v září a je v souladu s harmonogramem v konečné fázi. Většina
členů LP, včetně vedení města a odborů MÚ, jsou aktivně zapojení do procesu strategického
plánování. Je proto předpoklad, že i výstupy a konečný plán bude formálně i reálně inkorporován
do politik města. SPLP má aspiraci stát se klíčovým strategickým dokumentem v oblasti sociálního
začleňování. Při tvorbě SPLP byl konzultován 2. komunitní plán rozvoje sociálních služeb i Integrovaný
plán rozvoje města. Tyto tři strategické dokumenty se doplňují a nejsou duplicitní.
Při přípravě byla provedena analýza a síťování partnerů, rozdělení do prioritních tematických
pracovních skupin, SWOT analýza pro každou oblast a její vyhodnocení, formulace priorit
a dlouhodobých cílů a nakonec i rozpracování většiny priorit do specifických krátkodobých cílů. Návrh
priorit a dlouhodobých cílů byl představen všem pracovním skupinám i vedení města, proběhla
diskuse a doporučení na dílčí úpravy.
Proběhly semináře za účelem nastavení jednotlivých nástrojů pro dosažení stanovených
cílů v následujících oblastech: azylové bydlení, předškolní příprava dětí, řešení zadluženosti, sociální
agentura práce – efektivní zprostředkování existujících pracovních míst, vytváření nových pracovních
míst formou sociální firmy, analýza financování sociálních služeb na příští roky a potřeby rozšíření
sociálních služeb.
Lokální partnerství nyní pracuje s následujícími prioritami:
Zaměstnávání:
 Zpřístupnit legální pracovní místa pro cílovou skupinu
 Zvýšení motivace k legální práci u cílové skupiny (a motivaci zaměstnavatelů legálně
zaměstnávat cílovou skupinu)
 Zvýšení vzdělanosti/kvalifikace pracovníků
Vzdělávání:
 Průchod hlavním vzdělávacím proudem – od předškolního ke střednímu vzdělávání
 Vzdělávání rodičů – podpora kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte
 Návaznost vzdělávání na pracovní příležitosti
Bydlení:
 Dlouhodobá koncepce vícestupňového prostupného bydlení dostupného potřebné
skupině obyvatel
Prevence sociálně-patologických jevů:
 Zajištění komplexní nabídky služeb a poradenství pro osvětu a prevenci
Průřezové téma:
 Nastavení systému spolupráce a koordinace mezi relevantními organizacemi

Projektové poradenství
Agentura odbornými a projektovými konzultacemi podporuje připravovaný projekt sociální firmy
EKO-ANO, která by měla vytvořit minimálně 15 nových pracovních míst se zaměřením především
na ekologickou recyklaci elektronického odpadu. Projektová žádost bude dokončena v lednu 2011.
Dále jsou připravovány projekty na azylový dům pro matky s dětmi s noclehárnou pro muže a sociální
agentura práce.
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OBRNICE
Shrnutí situace
Spolupráce mezi Obrnicemi a Agenturou započala v květnu 2010. Lokální konzultantka se v první fázi
věnovala monitoringu subjektů působících přímo v obci nebo s dopadem působnosti na obyvatele
Obrnic. Situace v Obrnicích je z hlediska vysokého počtu romských obyvatel (až 40%) vážná, nicméně
z hlediska aktivního přístupu politického vedení a kooperací místních aktérů má obec naději
na kvalitní řešení.
Počátek aktivního přístupu k řešení sociálního začleňování přistoupila obec v roce 2006,
kdy byl téměř rozprodaný veškerý bytový fond. Obec v dražbě odkoupila zpět do svého vlastnictví
jeden panelový dům a započala jednání o převodu vlastnictví tří panelových domů SŽDC,
ve kterém se angažovala i ASZ. Na sklonku roku 2010 došlo k bezplatnému převodu vlastnictví těchto
domů na obec.
Mezi základní principy řešení situace v obci patří především velká angažovanost samotného vedení
obce, spolupráce se všemi aktéry a řešení situace sociálně vyloučených rodin a jedinců v celém
spektru, ne jen v jednom segmentu. Hlavním cílem spolupráce je posilování občanského soužití,
poznávání kultur a posilování vztahu k obci. Mezi primární aktivity patří opravy bytového fondu
a „zvelebování“ veřejného prostranství. Psychologickým efektem, a v Obrnicích ověřeným, je, že nové
a opravené věci se ničí mnohem méně než staré a poškozené.
Činnost ASZ se zaměřilo na ustanovení Lokálního partnerství 10.6.2010 a činnost 2 pracovních skupin
– pro vzdělávání a bezpečnost, pro bydlení a zaměstnanost. Dále potom na projektové poradenství
obci i místním aktérům.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
10.6.2010

15.9.2010

5.10. 2010
5.10. 2010
26.10. 2010
26.10. 2010
21.12.2010
21.12.2010

Představení ASZ, smysl a cíle Lokálního partnerství
Harmonogram činnosti do dalšího období
Prezentace partnerů
Seznámení s metodikou strategického plánování
Ustanovení pracovních skupin a jejich složení
Představení připravovaného projektu IOP 3.1b
Pracovní skupina bydlení a zaměstnanost - seznámení s činností jednotlivých
členských organizací, zpracování swot analýzy
Pracovní skupina vzdělávání a prevence sociopatologických jevů - seznámení
s činností jednotlivých členských organizací, zpracování swot analýzy
Pracovní skupina bydlení a zaměstnanost - formulace klíčových témat, definování
priorit a cílů PS
Pracovní skupina vzdělávání a prevence sociopatologických jevů - formulace
klíčových témat, definování priorit a cílů PS, konzultace projektových záměrů
Pracovní skupina bydlení a zaměstnanost – rozpracování priorit a cílů PS, formulace
projektového záměru na sociální podnikání
Pracovní skupina vzdělávání a prevence sociopatologických jevů – rozpracování
priorit a cílů PS, konzultace projektového záměru
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Strategické plánování
Realizace strategického plánování byla zahájena ustanovením pracovních skupin na jednání LP dne
15.9, kdy byly nominováni členové jednotlivých pracovních skupin. Vlastní činnost pracovních skupin
se odvíjela od základní metodiky strategického plánování a do konce roku každá pracovní skupina
prošla zpracováním SWOT analýzy, definováním priorit a dlouhodobých cílů a také formulací určitých
projektových záměrů.
Harmonogram procesu strategického plánování byl rozhodnutím Lokálního partnerství v červnu 2010
upraven na období září 2010 – březen 2011. Proces probíhá dle nastaveného harmonogramu
a aktivita členů LP je na vysoké úrovni. Vedení obce je do procesu plánování úzce zapojeno
– starostka, místostarostka a několik zastupitelů jsou aktovními členy pracovních skupin i LP. Během
jednání pracovních skupin i LP lze hovořit o tvůrčím prostředí schopném absorbovat informace
z jiných lokalit a ochotném ke spolupráci.
Strategický plán LP Obrnice lze již nyní považovat za dokument klíčový, ačkoli není finalizován.
Lze tak usuzovat z přístupu jednotlivých partnerů, ale především vedení obce. Dosavadní strategické
dokumenty schválené zastupitelstvem obce reagují na dílčí problematické oblasti, kdežto strategický
plán LP zasahuje všechny klíčové oblasti sociálního začleňování a formuluje konkrétní akční plán
činnosti LP.

Projektové poradenství
V průběhu roku 2010 probíhalo pravidelné informování partnerů o aktuálních výzvách díky zasílání
grantového kalendáře a informování na jednání pracovních skupin. Konzultace poskytnuté
neziskovým organizacím se odehrávaly v oblasti příprav a formulace projektových záměrů.
Ve spolupráci s obcí byla připravena projektová žádost v rámci IOP 3.1b a na ní navazující projektové
záměry – IOP 3.1b, IP obce a sociální podnik.
Obec Obrnice připravuje projekty Šance pro komunitní život I. (Kontinuální výzva pro oblast podpory
6.3.1b), zaměřený na rekonstrukci prostor pro poskytování sociálních služeb, Šance pro komunitní
život II. (rovněž Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.3.1b), zaměřený na vybudování zázemí
pro poskytování terénních programů a dluhového a pracovního poradenství, a projekt Šance
pro komunitní život III. (OP LZZ 3.2, výzva č.55), jehož klíčovými aktivitami budou NZDM pro mládež
ve věku 15 – 26 let, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, předškolní klub,
volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Dalšími připravovanými projekty jsou Technické služby Obrnice (provoz sociální firmy v oblasti
technických služeb), rekonstrukce sportovní haly a projekt Kdo si hraje nezlobí Komunitního centra
Duhovka, v rámci kterého budou provozovány zájmové kroužky, doučování školního učiva
a prázdninový příměstský tábor.

TOUŽIM, TEPLÁ
Shrnutí situace
V Toužimi a Teplé začala Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působit od května
2010. Bylo ustanoveno Lokální partnerství, které se od června do prosince 2010 sešlo dvakrát.
Na prvním setkání Lokálního partnerství byla představena Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách a byl představen harmonogram práce Lokálního partnerství. Jedním z cílů
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lokálního partnerství je zpracování strategického plánu Lokálního partnerství Toužim a Teplá.
Na druhém setkání lokálního partnerství Toužim a Teplá byl představen proces strategického
plánování.
V rámci lokálního partnerství byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny, které reflektují jednotlivé
tématické oblasti sociálního vyloučení. Jedná se o skupinu Bydlení, Zaměstnanost, Vzdělávání a volný
čas, Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů. Členy lokálního partnerství jsou
představitelé měst, úřadů, škol a dalších institucí, které se setkávají s problematikou sociálního
vyloučení.
Dle schváleného harmonogramu budou v měsíci lednu roku 2011 stanoveny priority a dlouhodobé
cíle Lokálního partnerství Toužim a Teplá.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
14.6.2010 První setkání lokálního partnerství Toužim a Teplá - byla představena Agentura
pro sociální začleňování a harmonogram práce Lokálního partnerství.
8.9.2010 Druhé setkání lokálního partnerství Toužim a Teplá - byl představen proces strategického
plánování a partneři byly rozděleny do pracovních skupin dle své profesní vybavenosti.
22.10.2010 První setkání skupiny vzdělávání a volný čas - byla zpracována SWOT analýza v oblasti
Vzdělávání a volného času ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám na Toužimsku a Tepelsku.
16.11.2010 Druhé setkání skupiny vzdělávání a volný čas - byly určeny prioritní oblasti a ty byly dále
roztříděny dle závažnosti. Z vybraných prioritních oblastí byly stanoveny předběžné priority,
které budou formulovány do finální podoby a z nich budou odvozeny dlouhodobé cíle.
26.10.2010 První setkání skupiny bydlení byla zpracována SWOT analýza v oblasti Bydlení ve vztahu
k sociálně vyloučeným lokalitám Toužimska a Tepelska.
22.11.2010 Druhé setkání skupiny bydlení - byly vybrány prioritní oblasti a ty byly roztříděny
dle závažnosti tak, aby bylo možné stanovit priority.
24.11.2010 První setkání skupiny bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů - byla
zpracována SWOT analýza v oblasti bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů ve vztahu
k sociálně vyloučeným lokalitám Toužimska a Tepelska.
25.10.2010 První setkání skupiny zaměstnanost - byla zpracována SWOT analýza v oblasti
Zaměstnanosti ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám Toužimska a Tepelska.
22.11.2010 Druhé setkání skupiny zaměstnanost - byly definovány prioritní oblasti a roztříděny
dle závažnosti tak, aby bylo možné stanovit priority v oblasti zaměstnanosti.

Strategické plánování
Klíčovým momentem v procesu plánování byly změny v rámci komunálních voleb. V Teplé se procesu
začali aktivně účastnit místostarosta a starostka. Do jednotlivých pracovních skupin se zapojili i nově
zvolení radní. Dalším klíčovým momentem bylo zpoždění situační analýzy a následná změna původně
stanoveného harmonogramu práce LP. Původně stanovený harmonogram se takto zdržel v řádu dvou
až tří měsíců. Někteří členové Lokálního partnerství se procesu neúčastní. Jde zejména o partnery,
kteří v Teplé a v Toužimi působí na základě jiné obce s přenesenou působností. Do práce se aktivně
zapojil OSPOD z Karlových Varů.
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TRMICE

Shrnutí situace
Agentura započala svou činnost v Trmicích v květnu 2010. Činnost Agentury zde byla v druhé
polovině roku 2010 opřena o strategické plánování sociálního začleňování. Plánování proběhlo
za aktivní účasti a podpory vedení města. Členy lokálního partnerství jsou jak subjekty veřejné správy,
škol či neziskových organizací se sídlem v Trmicích, tak i instituce státní správy a organizace nevládní
sídlící v sousedním Ústí nad Labem. Sociálně-integrační aktivity v těchto dvou sousedních městech
jsou koordinovány na úrovni spolupráce lokálních konzultantů Trmic a Ústí nad Labem. Byla navázána
i spolupráce s Ústeckým krajem v oblasti sociálních služeb a bezpečnosti.
Byly založeny čtyři tematické pracovní skupiny, které kopírují prioritní oblasti integrační strategie
v Trmicích: zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a prevence sociálně patologických jevů.
Jednání pracovních skupin se účastní starostka města i někteří zastupitelé. Rada města, zvolená
po podzimních komunálních volbách, je informována o prioritách identifikovaných během plánovací
fáze. Činnost lokálního partnerství má tedy přímý dopad na zavádění integračních politik samosprávy.
Z priorit, které byly identifikovány během analytické fáze strategického plánování, se pracovní
skupiny ke konci roku soustředily na následující:
 Posílení a rozšíření sociálních služeb pro sociálně vyloučené občany Trmic
prostřednictvím přípravy Individuálního projektu obce,
 plán prevence a řešení stoupající zadluženost a zvýšení základní i finanční gramotnosti
obyvatel,
 zajištění předškolního vzdělávání sociálně vyloučených dětí a zvýšená práce s celými
rodinami.
V závěru roku se v rámci Lokálního partnerství koordinovaly úspěšně realizované aktivity v oblasti
vzdělávání, které inicioval městský úřad: poradenský program na zvyšování gramotnosti dospělých
obyvatel (ve spolupráci s Úřadem práce Ústí n.L. a ZŠ Trmice) a koordinace systému na zachycení
a prevence záškoláctví.

Lokální partnerství
Členské organizace pokrývají celé spektrum oblastí, kterými se LP zabývá, s výjimkou zástupců
zaměstnavatelů. V lokálním partnerství jsou zastoupeny i státní a nestátní instituce se sídlem
v sousedním Ústí nad Labem, LP se účastní i zástupci Ústeckého kraje (krajská romská koordinátora,
styčná důstojnice pro národnostní menšiny). V průběhu roku přibyli noví aktivní členové, jen pár
členů zůstává pasivních.
Většina členů se aktivně a pravidelně účastní setkávání pracovních skupin, členové aktivně přicházejí
s inovativními návrhy, plní dohodnuté úkoly z porad, zpracovávají odborné podkladové materiály.
Městský úřad je zapojen jednak na úrovni jednotlivých pracovníků relevantních odborů pro aktuálně
řešenou problematiku, dále pak se pravidelně účastní přímo paní starostka a tajemník MÚ.
Některých setkání se zúčastnili i zastupitelé města. Práce lokálního partnerství má tedy přímý dopad
na formulaci inkluzivních politik města, například v oblasti zaměstnávání, bydlení nebo rozšiřování
sociálních služeb.

Termíny zasedání lokálního partnerství a pracovních skupin LP
Datum
15.6.

LP/PS
LP 1

Program setkání
Prezentace ASZ, představení LP a činností, harmonogram
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2.9.

LP 2

4.11.

LP 3

20.9.
20.9.
22.9.
22.9.
12.10.
12.10.
14.10.
14.10.
16.11.
16.11.
18.11.
18.11.
7.12.
8.12.

PS prevence
PS zaměstnávání
PS bydlení
PS vzdělávání
PS prevence
PS zaměstnávání
PS bydlení
PS vzdělávání
PS prevence
PS zaměstnávání
PS bydlení
PS vzdělávání
PS zaměstnávání
PS prevence

Organizace činnosti LP, představení procesu strategického
plánování, dobré praxe a aktuální problémy
Příprava Individuálního projektu obce na zajištění sociálních
služeb, formulace vize na 10 let, prezentace priorit a cílů
pracovních skupin, aktuality
Seznámení a SWOT analýza
Seznámení a SWOT analýza
Seznámení a SWOT analýza
Seznámení a SWOT analýza
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
Formulace priorit a dlouhodobých cílů
Koordinace příprav IP obce a IOP pro Trmice
Strategie jednání města s velkými firmami, posílení VPP
Dluhová problematika, spolupráce s ÚP v oblasti poradenství
Předškolní vzdělávání, práce s rodiči a dětmi
Programy ÚP, motivace a sociální rehabilitace
Koordinace příprav IP obce a IOP pro Trmice

Strategické plánování
V rámci lokálního partnerství byla provedena analýza a síťování partnerů, rozdělení to prioritních
tematických pracovních skupin, SWOT analýza pro každou oblast a její vyhodnocení, formulace priorit
a dlouhodobých cílů a nakonec i rozpracování většiny priorit do specifických krátkodobých cílů.
Návrh priorit a dlouhodobých cílů byl představen všem pracovním skupinám i vedení města, proběhla
diskuse a doporučení na dílčí úpravy. Proběhly semináře za účelem nastavení jednotlivých nástrojů
pro dosažení stanovených cílů v následujících oblastech: předškolní příprava dětí, řešení zadluženosti,
zaměstnanost a využití VPP a sociální firmy, analýza pokrytí sociálními službami a příprava projektů,
které by měly tyto služby zajistit. Vzhledem k aktivnímu zapojení všech relevantních organizací
má SPLP aspiraci stát se klíčovým strategickým dokumentem v oblasti sociálního začleňování.
Je to navíc jediný strategický dokument pro sociální oblasti v Trmicích.
LP v současné době pracuje s následujícím seznamem priorit za každou tematickou skupinu:
Zaměstnávání:
 Zpřístupnit legální pracovní příležitosti pro cílovou skupinu
 Zvýšení zaměstnatelnost cílové skupiny
 Zvýšení motivaci k legálnímu zaměstnávání
Vzdělávání:
 podpora kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte
 zmírnění zaostávání dětí ve vzdělání
 vzdělávání pro lepší zaměstnatelnost
Bydlení:
 dostupnost různých úrovní bydlení
 spolupráce organizací za účelem zlepšení chování nájemníků
Prevence sociálně-patologických jevů:
 zlepšení sociální situace občanů prostřednictvím využívání sociálních služeb
a poradenství
 zlepšení/stabilizace zdraví obyvatel
 děti a mládež v Trmicích budou důstojně trávit volný čas
Průřezové téma:
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Nastavení systému spolupráce a koordinace mezi relevantními organizacemi
Prevence/stabilizace/řešení předlužení obyvatel

Projektové poradenství
Ze strany Agentury byly poskytnuty informace a školení o relevantních výzvách. V současné době jsou
koordinovány přípravy investičního projektu na zajištění zázemí pro sociální služby (IOP 3.1. b)
a Individuálního projektu obce (OPLZZ 3.2 obce - výzva č. 55).
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D. ČINNOSTI ŘÍZENÉ ODDĚLENÍM ŘÍZENÍ A KOORDINACE
I. Realizace Individuálního projektu národního
Agentura realizuje po dobu 36 měsíců - od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012 - individuální projekt
národní „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury
pro sociální začleňování v romských lokalitách“ (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/47.00001),
který je hrazený z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a jehož celkový rozpočet činí 44 850 000, 00 Kč.
Projekt byl připraven na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 č. 85 pro 12 pilotních
lokalit, které byly usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 62 rozšířeny o Litvínov.
V přípravě projektu došlo ke zdržení, kdy původně připravený projekt musel být v roce 2009
přepracován, protože aktivity a rozpočet projektu nebyly v souladu s rozpočtovými pravidly MF ČR.
Návrh nového pilotního projektu a jeho finanční a personální zabezpečení do konce roku 2012 byl
schválen usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 341, které zároveň pověřuje zmocněnce pro
lidská práva vyhodnotit účinnost projektu ke dni 31. prosince 2012.
Základem projektu je spolupráce s obcemi na ustavení lokálních partnerství, která jsou tvořena
vedením obce/města, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadů, škol, Policie ČR a dalšími
subjekty . V rámci lokálních partnerství se připravují s podporou lokálních konzultantů Agentury
místní strategie sociálního začleňování, které vycházejí z důkladného zmapování situace
v jednotlivých lokalitách formou situačních analýz. Působení Agentury a lokálních partnerství je před
ukončením působení Agentury v místě hodnoceno zpracováním evaluačních zpráv.
V další fázi projektu je Agenturou poskytována metodická podpora účastníkům lokálních partnerství
při přípravě projektových záměrů, které úzce souvisí se sociální integrací Romů, v oblasti podpory
ze strukturálních fondů a dotačních titulů státních orgánů.
Prostřednictvím projektu je také rozvíjena činnost oddělení koncepcí a analýz, které má na starosti
odbornou podporu lokálním konzultantům a jejich asistentům v tématech úzce souvisejících s jejich
prací.

Naplňování klíčových aktivit projektu v roce 2010
Podpora vzniku spolupráce s obcemi a vznik lokálních partnerství
Klíčová aktivita č.1 byla ve sledovaném období realizována v deseti městech a obcích, které dne 10. 2.
2010 vybral monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování jako „nové“ lokality, ve kterých
bude Agentura v rámci projektu působit nejméně do 31.12.2012. Jsou to lokality: Obrnice, Bruntál,
Toužim, Trmice, Jáchymov, Bílina, Havířov, Kutná Hora, Jirkov a Chomutov. Byla podepsána
Memoranda o spolupráci a zástupci samospráv vybraných obcí byli pozváni na úvodní školení a
prezentaci činností Agentury, včetně projektu IPn ( 5. 3. 2010).
Ihned po vybrání nových lokalit bylo zahájeno výběrové řízení na pozice lokálních konzultantů
v nových lokalitách. Celkem od května 2010 nastoupilo šest nových lokálních konzultantů,
z toho 3 jsou financováni z projektu IPn. Pro nové lokální konzultanty Agentura připravila úvodní
školení ve třech blocích (celkem 5 dnů), kde se seznámili podrobně s činností Úřadu i s pracovními
postupy Agentury.
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V květnu byla zahájena práce nových konzultantů v lokalitách při přípravě úvodních zasedání
lokálních partnerství. Jednání lokálních partnerství proběhlo 8. 6. v Chomutově, 10. 6. v Obrnicích,
11. 6. v Kutné Hoře, 14. 6. v Toužimi, 15. 6. 2010 v Trmicích, 23. 6. v Jáchymově, 25. 6. 2010
v Havířově, 25. 6. v Bílině, 14. 6. v Bruntále a 22. 6. v Jirkově.
Na úvodních jednáních lokálních partnerství byl přijat jednací řád Lokálního partnerství a podrobný
harmonogram činností do konce roku 2010 s výhledem na roky 2011 a 2012.

Tvorba situačních analýz
Pro deset nově vybraných lokalit se začaly v roce 2010 zpracovávat situační analýzy mapující situaci
před začátkem působení Agentury v místě. Na zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky
rozdělené na deset částí se začalo pracovat se zahájením projektu. Dokumentace byla připravena
v rámci odboru pro sociální začleňování v únoru 2010. Po obsáhlém vnitřním připomínkovém řízení
v rámci Úřadu vlády ČR byla zakázka na situační analýzy zveřejněna 11. 5. 2010 pod číslem
VZ 60045157. Otevírání obálek proběhlo 2. 6. 2010, celkem přišlo pro všech 10 částí 36 nabídek.
Na základě posouzení nabídek byli vyzváni dva žadatelé o doplnění. Konečné hodnocení nabídek
proběhlo 22. 6. 2010, vedoucí Úřadu vlády ČR rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky 1. 9. 2010.
V devíti lokalitách zvítězila firma Navreme Boheme, s.r.o. , pro lokalitu Havířov podala nabídku
s nejnižší cenou společnost Sociotrendy. Obě společnosti začaly zpracovávat situační analýzy dne
30. 9. 2010 s termínem odevzdání k 31. 1. 2011.

Tvorba lokálních strategií sociálního začleňování
Tvorba lokálních strategií je součástí plánovací fáze projektu, která probíhala v první polovině roku
2010 v pilotních lokalitách a ve druhém pololetí zejména v lokalitách nových. Místní strategie
sociálního začleňování byly postupně dokončeny a přijaty lokálními partnerstvími a následně také
Radami a Zastupitelstvy měst takto: region Šluknovsko (7. 1. 2010), Most (23. 2.2010),
Cheb (6. 4. 2010) Broumov (16. 6. 2010), Jesenicko (9. 6. 2010), Roudnice nad Labem (28. 5. 2010),
Slezská Ostrava (3. 6. 2010), Litvínov (24. 6. 2010).
V Ústí nad Labem a v Přerově nevznikal dokument klasickou metodou tvorby strategického plánu,
ale na základě dílčích jednání s jednotlivými místními aktéry a na půdě lokálního partnerství byl pouze
průběžně schvalován. Také v Holešově vznikal dokument Plán priorit lokálního partnerství. Strategie
sociálního začleňování nebyla připravena v lokalitě Brno a Břeclav, ve kterých začala od května 2010
působit nová lokální konzultantka. Zatímco v Brně propojila svoji činnost se stávajícími platformami
působícími při Magistrátu Brna, v Břeclavi obnovila činnost lokálního partnerství a práci na formulaci
prioritních témat pro zlepšení situace v Břeclavi. Od června 2010 se rozběhnul také proces přípravy
lokálních strategií sociálního začleňování v nových lokalitách na půdě nově ustavených tématických
pracovních skupin.

Realizace opatření plánovaných ve strategiích sociálního začleňování
Realizační fáze projektu probíhá zejména ve 12 pilotních lokalitách, kde v návaznosti na strategické
plánování Agentura realizuje tzv. projektové poradenství a pomáhá partnerům připravit projekty
na podporu opatření, a to jednak z prostředků strukturálních fondů, jednak z ostatních dostupných
dotačních titulů. Na projektových záměrech se pracuje v rámci přípravy místních strategií sociálního
začleňování i v nových lokalitách. Agentura má zpracovaný metodický postup asistence při přípravě
projektů, využívá služeb externích poradenských společností, které se v regionech specializuji
na přípravu projektů ze strukturálních fondů.
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V průběhu realizační fáze nadále pracují lokální partnerství, koordinují přípravu projektů, řeší krizové
situace (mimořádné události v lokalitách, výpadky partnerů, neúspěšná podání projektových žádostí,
atd.).
Klíčovou aktivitou je tedy koordinovaná příprava a realizace projektů. Lokální konzultanti se zaměřují
na přípravu projektů z operačních programů, a to primárně:
OP LZZ, oblast podpory 3.2., výzva č. 55, tzv. individuální projekty obcí (IPO)
OP LZZ, oblast podpory 3.2., výzva č. 19 – grantové projekty
IOP, oblast podpory 3.1.B, výzva č. 3, grantové projekty, rozvoj infrastruktury
OP VK, oblast podpory 1.2., grantové projekty
Zejména tzv. IPO navazují na strategické plánování řízené lokálními konzultanty a jsou komplexním
naplněním podstatné části plánovaných opatření. Ve sledovaném období se pracovalo na přípravě
jedenácti individuálních obecních projektů, v Chebu, v Mostě, v Broumově, v Ústí n. L., v Holešově,
ve Slezské Ostravě, na Jesenicku (2x) a na Šluknovsku (3x).
V komplementární oblasti podpory IOP 3.1.b – výstavba infrastruktury pro služby se Agentura podílí
na přípravě 23 projektů v Chebu (2x), v Mostě (2x), v Ústí nad Labem (3x), v Broumově, v Ostravě
(3x), v Holešově, Roudnici nad Labem, Přerově, na Jesenicku (5) a Šluknovsku (4x) ).
Agentura je také součástí koordinační skupiny PILOT řízené MMR ve spolupráci s MPSV
pro koordinaci a dohled na realizaci šesti pilotních projektů rekonstrukce a revitalizace romských
vyloučených sídlišť v rámci IPRM. Jedná se o lokality Přerov, Ostrava, Brno a Most, kde je rolí
Agentury zajistit koordinaci rekonstrukčních prací se zajištěním služeb a aktivit na podporu sociální
integrace.
Lokalita
Ústí nad Labem
Broumov
Cheb
Most
Roudnice nad Labem
Brno
Slezská Ostrava
Holešov
Břeclav
Šluknovsko
Jesenicko
Přerov

Připravované a podané projekty –
celkem
7
3
8
13
2
1
5
4
1
8
7
8

Realizované projekty

1

2

2
1

Ke konci června (bude aktualizováno) se Agentura podílela na přípravě 67 projektů a na
6 projektech, které se už realizují.

Evaluace práce lokálních partnerství a supervize
V roce 2010 probíhala supervize lokálních partnerství ze strany lokálních konzultantů v pilotních
lokalitách, dále evaluace a supervize práce lokálních konzultantů ze strany vedoucího oddělení
lokálních konzultantů a metodika Agentury. Zároveň se začala připravovat veřejná zakázka
na zpracování evaluačních zpráv hodnotících působení Agentury ve 13 pilotních lokalitách.
Zakázka malého rozsahu byla zveřejněna 11. 11. 2010. Agentura oslovila s výzvou k předložení
nabídek 8 organizací a dále zveřejnila výzvu k podání nabídek na www.esfcr.cz a na webových
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stránkách Agentury (www.socialni-zaclenovani.cz). K 10. 12. 2010 obdržela 6 nabídek.
Komise pro otevírání obálek se sešla dne 21. 12. 2010 a vyžádala si doplnění 3 nabídek. Ke konci roku
tedy nebylo o vítězné nabídce rozhodnuto a předpokládá se, že se tak stane v lednu 2011.

Činnost oddělení koncepcí a analýz
Oddělení, jehož název je v organizační struktuře Úřadu vlády „Oddělení řízení a koordinace
(dále OŘK), se v roce 2010 personálně stabilizovalo (disponuje vysoce kvalifikovanými, kooperujícími
odborníky na jednotlivé oblasti integrace). V rámci projektu působí tři odborní analytici: analytik pro
oblast sociální politiky a sociální práce, analytik pro legislativu a analytik pro vzdělávání.
Oddělení je koncipováno jako nástroj centrální podpory všech činností ASZ. Jako společný výstup
oddělení byl v první polovině roku zpracován koncepční materiál, který vytyčuje prioritní témata
pro jednotlivé oblasti podpory v činnosti ASZ v následujících letech. Dále byl připraven procesní
metodický postup (standard) pro spolupráci oddělení lokálních konzultantů a OŘK, který stanovuje
pravidla pro zapojení expertů do činnosti v lokalitách. Jednotliví odborníci dále zpracovávali svá
témata v reakci na aktuálně projednávané zákony a strategické dokumenty a s ohledem na odborné
priority ASZ. Jednalo se např. o Analýzu individuálních projektů krajů na podporu sociálních služeb,
stanoviska k návrhům novelizace vyhlášek 72 a 73/2005 a k Národnímu akčnímu plánu inkluzivního
vzdělávání či k návrhu zákona o loteriích. Ve druhém pololetí se činnost oddělení zaměřila
na přípravu akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení a koordinaci pracovních skupin,
na jejichž půdě se připravovala konkrétní opatření. Jednalo se o pracovní skupiny:
1) vzdělávání,
2) zaměstnanost,
3) sociální služby, rodina a zdraví,
4) bydlení,
5) vzdělávání
6) regionální rozvoj a veřejná správa.

Vzdělávání lokálních konzultantů a metodická podpora
Klíčová aktivita je naplňována průběžně v rámci porad odboru a odborných prezentací, které jsou
pravidelně zařazovány na jejich program. V roce 2010 byl připraven klíčový dokument pro odborné
vedení a vzdělávání lokálních konzultantů „Adaptační a vzdělávací program“, který naplánoval
jednotlivé kursy a kroky individuální podpory.
Pro nové lokální konzultanty bylo připraveno úvodní školení, které se uskutečnilo ve dnech
3. a 4. května 2010. Jeho cílem bylo poskytnout novým pracovníkům základní informace a nástroje
pro výkon práce lokálního konzultanta. Školení bylo zajištěno vedoucími a odbornými pracovníky
Agentury. Frekventanti se seznámili s posláním a cíli Agentury, odbornou a organizační podporou
práce v lokalitách, s jednotlivými nástroji činnosti v lokalitách (lokální partnerství, situační analýza,
strategické plánování, evaluace), s projektovým poradenstvím a se zásadami PR aktivit.
Druhé školení bylo určeno pro všechny lokální konzultanty a uskutečnilo se ve dnech 24. a 25. května
2010. Bylo zaměřeno na jednotlivé aspekty sociálního vyloučení a integrační politiky (bydlení, sociální
služby, zaměstnanost, sociální patologie), systém odborné činnosti v rámci Agentury a techniky
a metody strategického plánování v lokalitách. Na realizaci těchto školení se podíleli kromě
pracovníků Agentury také externí spolupracovníci.
Třetí školení, proběhlo 16. června 2010 a bylo rovněž určeno pro všechny lokální konzultanty.
Šlo o kurs komunikačních dovedností, zaměřený na prezentační dovednosti, moderační techniky
a vedení jednání a na facilitaci a řešení konfliktů.
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Součástí vstupního vzdělávacího bloku pro nové konzultanty byly také individuální konzultace
s metodikem a vedoucím oddělení návštěvy v pilotních lokalitách, a asistence metodika
při ustanovování lokálního partnerství a při aplikaci standardizovaných metodik (v první fázi
především situační analýzy).
V druhé polovině roku byly připraveny pro pracovníky Agentury další tématicky zaměřené semináře:
sociální podnikání (25. 8. 2010), školení metodiky SWOT analýz (7. 9. 2010), facilitace a organizace
veřejných setkání (20. 10. 2010), logický rámec projektu (7. 12. 2010).
Pro další standardizované působení v nových i pilotních lokalitách byly postupně vytvořeny jednotné
metodiky, sloužící i jako vzdělávací materiál pro nové lokální konzultanty (situační analýza, evaluace,
strategické plánování), které jsou odborným vodítkem pro působení konzultantů v lokalitách.
Ve sledovaném období také probíhala supervize práce lokálních konzultantů a jejich působení
v lokalitách ze strany vedení agentury (ředitel, vedoucí oddělení lokálních konzultantů, metodik).
Na základě veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné dne 10. 9. 2010 na stránkách www.esfcr.cz
a www.socialni-zaclenovani.cz byla vybrána 12. 11. 2010 Dana Hradcová jako externí konzultantka
pro zajištění odborného poradenství a supervize facilitační a mediační činnosti lokálních konzultantů,
metodickou pomoc při strategickém plánování a poskytnutí odborné zpětné vazby k činnosti
lokálních partnerství a práce lokálních konzultantů.

PR prezentace projektu
Jako zásadní vstup pro realizaci této klíčové aktivity byly v lednu 2010 v rámci porad Agentury
proškoleni členové týmu o pravidlech a povinnostech publicity vyplývajících z realizace projektu IPn.
Byly připraveny šablony dokumentů jako jsou prezenční listiny, hlavičkový papír, powerpointová
prezentace apod., které jsou lokálními konzultanty i odbornými pracovníky používány při komunikaci
navenek a při prezentaci aktivit Agentury.
Během ledna 2010 byla dokončena nová podoba webových stránek, kde je v informacích
„O Agentuře“ samostatně prezentován individuální projekt. Stránky kladou větší důraz na jednotlivé
lokality a oblasti podpory, informují o akcích pořádaných Agenturou, přinášejí příklady dobré praxe
a řadu dalších novinek.
Stránky nabízí možnost přihlásit se k pravidelnému odběru novinek o činnosti Agentury,
které jsou rozesílány každý měsíc ve formě emailového newsletteru všem přihlášeným zájemcům
v lokalitách (zhruba na 300 adres). Agentura má také zřízený profil na sociální síti Facebook. Zde jsou
umisťovány odkazy na novinky na webové stránce a na zajímavé mediální výstupy. Pro publicitu
tématu projektu je využíván také blog ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka na
zpravodajském serveru aktualne.cz, kde příspěvky čte přes 1000 čtenářů.
V oblasti práce s médii byl vytvořen podrobný seznam kontaktů novinářů, kteří se věnují tématu
sociálního vyloučení a příbuzným tématům, jak na celostátní tak na regionální úrovni ve všech
23 lokalitách. Těmto novinářům jsou pravidelně nabízena témata ke zpracování ať už prostřednictvím
přímého oslovení nebo prostřednictvím rozesílaných tiskových zpráv. Během roku 2010 byla
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách přímo zmíněna ve 192 mediálních výstupech.
Jednalo se o výstupy prakticky ve všech významných celostátních médiích i v řadě regionálních
médiích. Oproti loňskému roku, kdy bylo zaznamenáno pouze 22 výstupů, se jedná o více než
devítinásobný nárůst zmínek o Agentuře pro sociální začleňování v médiích.
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Řízení a koordinace projektu
Na řízení projektu se kromě projektové koordinátorky a finanční manažerky podílelo také vedení
odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále Agentury), tj. ředitel, vedoucí oddělení
lokálních konzultantů a vedoucí oddělení řízení a koordinace. Vedení Agentury se schází
k operativním poradám každý týden, každých čtrnáct dní se konají porady odboru, kde byl pravidelně
vyčleněn prostor pro aktuální otázky týkající se IPn. V průběhu ledna byl připraven a všem členům
týmu představen podrobný harmonogram projektu, byly připraveny a prezentovány podklady
pro dodržení pravidel publicity. V roce 2010 se řešilo zejména zajištění a realizace výběru 10 nových
lokalit, zajištění výběrových řízení na obsazení pozic lokálních konzultantů v nových lokalit,
personální konsolidace analytického oddělení pro řízení a koordinaci( pozice analytika pro bydlení –
obsazena od května 2010, na pozici analytika pro sociální politiku a sociální práci došlo k obměně
v průběhu dubna 2010 a října 2010).

Veřejné zakázky
Dalším okruhem problémů byla příprava a realizace výběrových řízení na služby podle Zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Ve sledovaném období bylo připraveno
a zveřejněno pět výběrových řízení: podlimitní výběrové řízení situační analýzy, nadlimitní výběrové
řízení na asistence v lokálních partnerstvích a nadlimitní výběrové řízení na asistenci v lokálních
partnerstvích v lokalitách vybraných v roce 2010, výběrové řízení malého rozsahu na evaluace
lokálních partnerství a výběrové řízení malého rozsahu na poskytování poradenství lokálním
konzultantům. V roce 2010 bylo připraveno a zveřejněno pět výběrových řízení.

Situační analýzy (č. VŘ 001)
Jednalo se o otevřené výběrové řízení podlimitní dle ZVZ na zpracování situačních analýz pro nové
lokality, rozdělené na 10 částí. Zadávací dokumentace byla zveřejněna 17. 5. 2010 pod evid. číslem
VZ 60045157. V průběhu června probíhalo hodnocení došlých nabídek. Vedoucí Úřadu vlády ČR
rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky 1. 9. 2010. V devíti lokalitách zvítězila firma Navreme
Boheme, s.r.o., pro lokalitu Havířov podala nabídku s nejnižší cenou společnost Sociotrendy.
Obě společnosti začaly zpracovávat situační analýzy dne 30. 9. 2010 s termínem jejich odevzdání
k 31. 1. 2011.
Číslo části VZ - lokalita
1. lokalita Obrnice
2. lokalita Bruntál
3. lokalita Toužim
4. lokalita Trmice
5. lokalita Jáchymov
6. lokalita Bílina
7. lokalita Havířov

8. lokalita Kutná Hora
9. lokalita Jirkov
10. lokalita Chomutov

Vybraný dodavatel
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Sociotrendy – doc. RNDr.
Loučková
IČ. 73222518
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881
Navreme Boheme,s.r.o.
IČ. 27230881

Nabídková cena (včetně DPH)
82. 625, 40 - Kč.
93.139, 20 – Kč
93.139, 20 – Kč
82. 625, 40 - Kč
93.139, 20 – Kč
93.139, 20 – Kč
Ivana
99.000, 00- Kč
82. 625, 40 - Kč
101.553,60- Kč
101.553,60- Kč
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Asistence v lokálních partnerstvích I a II.
VŘ č. 004 dle projektové žádosti bylo rozděleno na dvě otevřená výběrová řízení nadlimitní dle ZVZ:
pro 12 pilotních lokalit a pro 10 nových lokalit. Výběrová řízení byla zveřejněna 18. 5. 2010 pod evid.
číslem VZ 60045135 pro Asistenci v lokálních partnerstvích a evid. číslem VZ 60045137 pro Asistenci
v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2010. Lhůta pro podání nabídek byla v obou
případech 1. 7. 2010.
Smlouvy o poskytování asistence v lokálních partnerstvích nabyly platnost od 27. 10. 2010.

Asistence v lokálních partnerstvích
Číslo části VZ - lokality
1. lokalita Ústí n. L.
2. lokalita Broumov
3. lokalitaCheb
4. lokalita Most
5. lokalita Roudnice n. L.
6. lokalita Brno
7. lokalita Břeclav
8. lokalita Holešov
9. lokalita Slezská Ostrava
10. lokalita Šluknovsko
11. lokalita Jesenicko
12. lokalita Přerov

Vybraný dodavatel
Člověk v tísni
o.s. Romodrom
Nepřišla nabídka – jednací řízení bez
uveřejnění
Diakonie ČCE
Naděje, o.s.
o.s. Romodrom
Nepřišla nabídka – jednací řízení bez
uveřejnění
Nepřišla nabídka – jednací řízení bez
uveřejnění
Nepřišla nabídka – jednací řízení bez
uveřejnění
CEDR
Na jedné lodi
Člověk v tísni

Cena včetně DPH
226 800 Kč
180 000 Kč

208 800 Kč
144 000 Kč
180 000 Kč

222 000 Kč
204 000 Kč
228 000 Kč

Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2010
veřejná zakázka 004
Číslo části VZ - lokality
1. lokalita Obrnice

Cena včetně DPH – smlouva

2. lokalita Bruntál

Vybraný dodavatel
Jednací řízení bez uveřejnění – nebyla
dodána nabídka
Liga, o.s.

3. lokalita Toužim

Město Teplá

684 000 Kč

4. lokalita Trmice

Sdružení ROMANO Jasnica

648 000 Kč

5. lokalita Jáchymov

ZŠ M.C. Sklodowské

684 000 Kč

6. lokalita Bílina

Člověk v tísni

684 000 Kč

7. lokalita Havířov

498.000 Kč

8. lokalita Kutná Hora

Církevní středisko volného času sv. J.
Boska
Město Kutná Hora

684 000 Kč

9. lokalita Jirkov

Městský ústav soc. služeb

684 000 Kč

10. lokalita Chomutov

Člověk v tísni

503 280 Kč

557 280 Kč
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Evaluace lokálních partnerství
Zakázka malého rozsahu byla zveřejněna 11. 11. 2010. Agentura oslovila s výzvou k předložení
nabídek 8 organizací a dále zveřejnila výzvu k podání nabídek na www.esfcr.cz a na webových
stránkách Agentury (www.socialni-zaclenovani.cz). K 10. 12. 2010 obdržela 6 nabídek. Komise
pro otevírání obálek se sešla dne 21. 12. 2010 a vyžádala si doplnění 3 nabídek. Ke konci roku tedy
nebylo o vítězné nabídce rozhodnuto a předpokládá se, že se tak stane v lednu 2011.

Poskytování poradenství lokálním konzultantům
Veřejná zakázka malého rozsahu. Osloveno bylo 6 organizací, navíc byla výzva k podání nabídek
zveřejněna
dne 10. 9. 2010 na stránkách www.esfcr.cz a www.socialni-zaclenovani.cz.
Na základě nejnižší nabídnuté ceny byla vybrána Dana Hradcová, která od 12. 11. 2010 působí jako
externí konzultantka pro zajištění služeb odborného poradenství a supervize facilitační a mediační
činnosti lokálních konzultantů, metodickou pomoc při strategickém plánování a poskytnutí odborné
zpětné vazby k činnosti lokálních partnerství a práce lokálních konzultantů.

II. Věcný záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování
Příprava věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen
návrh věcného záměru zákona o Agentuře) byla na základě usnesení vlády č. 85 ze dne
23. ledna 2008 zahájena ve IV. čtvrtletí r. 2008 workshopy, a to za účasti zástupců odborné
veřejnosti, státní správy i neziskového sektoru. V lednu 2009 byl návrh věcného záměru zákona
o Agentuře předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Materiál byl však rozporován řadou
resortů a na základě připomínkového řízení byl materiál zásadně přepracován. Zcela přepracováno
bylo Hodnocení dopadů regulace (RIA).
Vzhledem k rozsáhlým změnám, které byly v materiálu provedeny, byl věcný záměr zákona
o Agentuře v říjnu 2009 znovu předložen do meziresortního připomínkového řízení (ukončení
připomínkového řízení bylo dne 29. října 2009). K materiálu se sešlo větší množství zásadních
připomínek, které bylo nutné vypořádat tak, aby návrh věcného záměru zákona byl v souladu
s odbornými stanovisky všech rezortů. Na základě těchto skutečností byl předseda vlády požádán
(dopisem ministra vlády ČR pro lidská práva z listopadu 2009) o prodloužení termínu předložení
materiálu vládě k projednání, a to z původního termínu 31.12.2009 na 31. března 2010.
Vypořádání připomínek na úrovni věcných garantů, ředitele Agentury a odborníků v oblasti legislativy
proběhlo v lednu r. 2010, a to v pěti termínech (20.1., 22.1., 27.1., 28.1. a 29.1.). Vypořádání
připomínek uplatněných ministerstvem financí proběhlo za účasti ministra pro lidská práva.
Následně byl materiál projednán komisemi Legislativní Rady vlády a dále dne 20.5.2010 Legislativní
radou vlády, a to za účasti ministra pro lidská práva Michaela Kocába. V průběhu projednávání
Legislativní radou vlády rozhodl ministr Kocáb o stažení materiálu z jednání.
Vláda premiéra Petra Nečase dále rozhodla u ukončení plnění úkolu přípravy návrhu zákona
o Agentuře a stanovila ve svém programovém prohlášení jako prioritu boj proti sociálnímu vyloučení
prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování.
Do konečného rozhodnutí vlády o zajištění činnosti Agentury bude v úplnosti uplatňováno usnesení
vlády č. 341 ze dne 10.5.2010, ve kterém vláda rozhodla o zajištění činnosti Agentury ve struktuře
Úřadu vlády v prodlouženém termínu do konce roku 2012.
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III. Činnost Monitorovacího výboru Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
V průběhu r. 2010 se v činnosti Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách (dále jen Výbor) uskutečnilo několik významných změn. V první řadě se Výbor
usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 stal jedním ze stálých orgánů Rady vlády České
republiky pro záležitosti romské menšiny (dále jen Rada vlády), tedy Monitorovacím výborem Rady
vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách. Ve vztahu k činnosti Agentury má Rada vlády prostřednictvím Výboru za úkol sledovat
pokrok v dosahování cílů odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura),
monitorovat účelnost a efektivitu činnosti Agentury. Rada vlády se dále vyjadřuje k výběru lokalit
(obcí), ve kterých bude Agentura působit a projednává výroční zprávu Agentury.
Druhou významnou změnou je schválení nového statutu a jednacího řádu Výboru, a to usnesením
Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny č. 4 ze dne 23. listopadu 2010. Rada vlády se dále
usnesla na jmenování nové předsedkyně Výboru Bc. Jiřiny Bradové, jenž je členkou Rady vlády ČR.
Do funkce předsedkyně Výboru byla paní Bradová jmenována předsedou vlády v lednu 2011.
V roce 2010 se uskutečnila 3 zasedání Výboru, a to v únoru, červnu a říjnu. V současné době má
Výbor celkem 27 členů, kteří jsou zástupci rezortů, nevládního sektoru, akademické obce a veřejnosti.
V lednu 2011 budou premiérem vlády jmenováni noví členové Výboru, a to v souladu s čl. 5,
odst. 2, písm. e) Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny.
Předsedkyně Výboru: Bc. Jiřina Bradová (Krajský úřad Zlínského kraje, členka Rady vlády
pro záležitosti romské menšiny)
Členové Monitorovacího výboru (aktuální seznam členů ke dni 28. února 2011):
Mgr. Martin Cichý (o.s. Romano Jasnila)
Miloslav Čermák (náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí - Krajský úřad Karlovarského kraje)
Mgr. Jan Černý (Člověk v tísni, o.p.s.)
Mgr. Jitka Gjuričová (ředitelka odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra)
Mgr. Martina Hájková (Palackého univerzita v Olomouci)
Ing. Karel Holomek (Sdružení Romů na Moravě)
Mgr. Lucie Horváthová (Romodrom, o.s.)
Mgr. Gabriela Hrabaňová (vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny)
Kateřina Jírová (odbornice činná v oboru spadajícím do působnosti Výboru)
Mgr. Katarína Klamková (ředitelka IQ Roma Servis, o.s.)
Bc. Cyril Koky (koordinátor pro romské záležitosti Středočeského kraje)
PhDr. Renata Kőttnerová (Krajský úřad Olomouckého kraje, členka Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny)
Mgr. Petr Matoušek (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Ing. Karel A. Novák (o.s. Ester)
Mgr. Věra Pelíšková (MMR)
Bc. Lýdia Poláčková (Magistrát města Ostrava)
Mgr. Miroslava Sobková (tajemník sociální komise SMO)
Mgr. Martina Štěpánková (Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva)
Štefan Tišer (Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje, o.s.)
Mgr. Martin Žárský (ředitel odboru sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí)
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1. zasedání Výboru dne 10. února 2010
Jednání se zúčastnilo celkem 23 členů a jejich zástupců s hlasovacím právem. Bylo přijato celkem
7 usnesení. V rámci tohoto zasedání členové Výboru vybrali 10 nových lokalit, ve kterých začala
Agentura působit v květnu téhož roku. Jedná se o lokality: Ornice, Bruntál, Toužim, Trmice, Jáchymov,
Bílina, Havířov, Kutná Hora, Jirkov a Chomutov (více viz část Zprávy o činnosti Agentury zabývající
se výběrem lokalit).
Program jednání
1) Představení pravidel výběru, představení výsledků hodnocení dotazníků
2)Presentace obcí (10)
3)Presentace obcí (10)
4) Vyhodnocení presentaci obci, sečtení výsledků, určení 10 obcí ke spolupráci
5)Ostatní body jednání
Usnesení Monitorovacího výboru č. 1 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor bere na vědomí informaci o vyhodnocení I. fáze výběru nových lokalit Agentury.
Usnesení Monitorovacího výboru č. 2 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor schvaluje přistoupení obcí Jiříkov a Šluknov ke stávajícímu lokálnímu partnerství
Šluknovsko.
Usnesení Monitorovacího výboru č. 3 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor schvaluje pravidla pro II. fázi výběru nových lokalit Agentury
Usnesení Monitorovacího výboru č. 4 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor schvaluje obce/města Obrnice, Bruntál, Toužim, Trmice, Jáchymov, Bílina,
Havířov, Kutná Hora, Jirkov a Chomutov jako nové lokality Agentury.
Usnesení Monitorovacího výboru č. 5 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor pověřuje ministra pro lidská práva seznámit veřejnost s výsledky výběrového
řízení na tiskové konferenci dne 11.2.2010.
Usnesení Monitorovacího výboru č. 6 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor ukládá řediteli Agentury zahájit spolupráci s obcemi/městy uvedenými
v usnesení č. 4.
Usnesení Monitorovacího výboru č. 7 ze dne 10.2.2010.
Monitorovací výbor vyzývá členy a členky Monitorovacího výboru k mlčenlivosti ohledně výběru
nových lokalit do jejich zveřejnění podle usnesení č. 5.

2. zasedání Výboru dne 2. června 2010
Jednání se zúčastnilo celkem 14 členů s hlasovacím právem. Byla přijata 4 usnesení,
o jednom usnesení členové hlasovali per rollam. Ředitel seznámil členy Výboru s činností Agentury
v prvním pololetí r. 2010, a to jak s činností oddělení řízení a koordinace, tak s činností oddělení
lokálních koncepcí a připravovaných projektech v lokalitách. Členové Výboru byli informováni
o přípravách týkajících se zahájení prací na strategii boje proti sociálnímu vyloučení a připravovaném
konceptu prostupného bydlení. Předmětem jednání byla, mimo jiné, i spolupráce Agentury
s ministerstvem vnitra v rámci projektu Úsvit, který má v gesci odbor prevence kriminality – projekt
členům Výboru prezentovala ředitelka zmíněného odboru Mgr. Jitka Gjuričová.
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Dalším projednávaným tématem bylo výběrové řízení na pozice lokálních konzultantů v nových
lokalitách. Na základě diskuze se v červenci 2010 uskutečnilo jednání ředitele odboru a zmocněnce
pro lidská práva s Romy, kteří se ucházeli o zmíněné pozice a ve výběrovém řízení neuspěli.
Důležitým bodem jednání byla spolupráce Agentury s MPSV a kraji při implementaci národního
akčního plánu reformy a sjednocení systému péče o ohrožené děti, spolupráce s Pardubickým krajem
v plitou NAP. O této aktivitě Agentury se hlasovalo per rollam.
Program jednání:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Shrnutí činností Agentury za první pololetí r. 2010
Zpráva o činnosti Agentury za rok 2009
Zprávy z lokalit
a) pilotní lokality a Litvínov
b) nové lokality - vstup do nových lokalit a plán činnosti, veřejné
zakázky
Zpráva o připravovaných projektech v lokalitách
Informace o strategii boje proti sociálnímu vyloučení
Informace o návrhu věcného záměru zákona
Informace o usneseních vážících se k činnosti Agentury v roce 2010
Informace o realizaci Individuálního projektu národního
Mediální výstupy a nové webové stránky Agentury
Projekt ÚSVIT - součinnost s ministerstvem vnitra
Novelizace zákona o soc. službách a o hmotné nouzi - postup Agentury při
spolupráci s MPSV a partnery
Příprava konceptu prostupného bydlení – součinnost s MMR a AV ČR
Spolupráce s MPSV a kraji při implementaci národního akčního plánu reformy a sjednocení
systému péče o ohrožené děti, spolupráce s Pardubickým krajem v plitou NAP
Součinnost s MPSV a partnery při přípravě NAPSI
Různé

Program byl doplněn o doby:
- Změna statutu a jednacího řádu Monitorovacího výboru
Usnesení Monitorovacího Výboru č. 1 k bodu č. 2
Monitorovací výbor bere na vědomí zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách za rok 2009.
Usnesení Monitorovacího Výboru č. 2 k bodu č. 3
Monitorovací výbor
a) bere na vědomí zprávy z pilotních lokalit a lokality Litvínov.
b)bere na vědomí informaci o zahájení činností v nových lokalitách a informaci o veřejných zakázkách
a schvaluje plán činností na následující období do konce roku 2010.
Usnesení Monitorovacího Výboru č. 3 k bodu č. 4
Monitorovací výbor bere na vědomí informaci o připravovaných projektech v lokalitách.
Usnesení Monitorovacího Výboru č. 4 k bodu č. 5
Bere na vědomí informaci o součinnosti Agentury a projektu Úsvit a vyzývá ředitele Agentury,
aby neprodleně zahájil jednání vedoucí ke zvýšení koheze mezi aktivitami Agentury a projektu Úsvit.
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Hlasování per rollam:
Monitorovací výbor souhlasí se spoluprácí Agentury s MPSV a s Pardubický, Karlovarským,
Olomouckým a Zlínským krajem při implementaci národního akčního plánu reformy a sjednocení
systému péče o ohrožené děti a ukládá řediteli Agentury, aby neprodleně zahájil kroky vedoucí
k zapojení měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí mezi lokality Agentury, a to specificky s důrazem
na spolupráci při implementaci reformy systému péče o ohrožené děti a za podmínky participace
vedení Pardubického kraje. Výbor požaduje, aby Pardubický kraj jednoznačně deklaroval míru
finanční participace na realizaci uvedené součinnosti.

3. zasedání Výboru dne 6.10.2010
Zasedání Výboru se zúčastnilo 10 členů s hlasovacím právem. V průběhu jednání se hlasovalo
ke dvěma usnesením, ale vzhledem k tomu, že se sešlo méně než polovina členů s hlasovacím
právem, měla usnesení pouze doporučující charakter.
Výbor byl ředitelem Agentury seznámen o činnosti Agentury v deseti nových lokalitách. Dále byly
členové Výboru informováni o realizaci individuálního projektu Agentury a plánu činností do r. 2012.
Ředitel Agentury členy Výboru informoval o postupném ukončení činnosti v některých pilotních
lokalitách v r. 2011 a rozšiřování působení Agentury v r. 2011. Další body jednání se týkaly činností
v rámci tvorby strategie boje proti sociálnímu vyloučení a stavu příprav projektu v lokalitách
(IOP, IPO).
Ústředním bodem byla situace v lokalitě Holešov. Výbor diskutoval nad tím, zda ve zmíněné lokalitě
pokračovat v činnosti, či zda by měla Agentura v Holešově svou činnost ukončit. K tomuto bobu bylo
přijato doporučení Výboru, aby Agentury zpracovala analýzu situace v Holešově a aby ředitel sekce
pro lidská práva požádal Zlínský kraj o stanovisko k situaci v Holešově a vyrozuměl o celé situaci Svaz
měst a obcí ČR (viz usnesení č. 2 k bodu č. 4).
Program jednání:
1) Informace o postupu prací v 10 nových lokalitách
2) Individuální projekt ASZ - informace o dosavadní realizaci a plán prací, popř. úprav do roku
2012, vč. navazujícího individuálního projektu
3) a) postupné ukončení činnosti v některých pilotních lokalitách v r. 2011
b) rozšiřováni působení ASZ v roce 2011
4) Informace o situaci v Holešově
5) Postup prací na strategii boje proti sociálnímu vyloučení
6) Koncept prostupného bydlení - stav příprav s poznámkou o konceptech pro Kladno, Holešov a
Roudnici
7) Stav příprav projektu v lokalitách - zejména IOP/IPO
8) Rozpočet ASZ na rok 2011
9) Různé
-

Změna v programu: přidán bod č. 4) Informace o situaci v Holešově - diskuse,
nebyly žádné návrhy do bodu různé,

Usnesení Monitorovacího Výboru č. 1 k bodu č. 3
Monitorovací výbor
a) schvaluje metodiku rozhodnutí o pokračování působení Agentury v pilotních lokalitách
po 30.6.2011,
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b) pověřuje ředitele Agentury, aby do 31.12.2010 zpracoval přehled návrhu postupu ve všech
pilotních lokalitách od 1.7.2011 vč. interní evaluace fungování Agentury v lokalitách v letech
2008-2010 a předložil ho k projednání výboru v lednu 2011.
Usnesení Monitorovacího Výboru č. 2 k bodu č. 4
Monitorovací výbor
a) je znepokojen vývojem situace v Holešově.
b) navrhuje, aby kancelář Ředitele sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR požádala Veřejného
ochránce práv, Krajský úřad Zlínského kraje o stanovisko k situaci v Holešově a vyrozuměla
o situaci také Svaz měst a obcí České republiky.
c) pověřuje ředitele Agentury, aby zpracoval interní analýzu situace v Holešově a požádal
o stanovisko také starostu města Holešova a oba dokumenty předložil členům
Monitorovacího výboru k jednání v lednu 2011.
Přílohy: zápisy z jednání Výboru

IV. Příprava strategie boje proti sociálnímu vyloučení
Usnesením vlády č. 331 ze dne 23. března 2009 k řešení aktuálních problémů sociálního vyloučení
bylo uloženo ministru, v jehož působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, do 31. prosince
2009 předložit vládě Strategii boje proti sociálnímu vyloučení (dále jen „Strategie“) a za tímto účelem
sestavit pracovní skupinu ze zástupců vybraných resortů, odborné veřejnosti a nevládních organizací.
Pracovní skupina ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení byla ustavena v květnu 2009 a sešla
se dne 18. 5. 2009 k identifikaci postupů při tvorbě dokumentu. Na základě jednání pracovní skupiny
ministr pro lidská práva Michael Kocáb rozhodl o zadání zpracování východisek Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení dvěma významným expertům v oblasti sociálního vyloučení v romských
lokalitách Ivanu Gabalovi (Gabal Analysis & Consulting) a Petru Víškovi (Socioklub). Materiál byl
následně představen a projednán s náměstky relevantních resortů a se zástupci krajů a Svazu měst a
obcí. Setkání náměstků bylo uspořádáno 26. ledna 2010. Zástupci krajů a Svazu měst a obcí se setkali
a východiska Strategie boje proti sociálnímu vyloučení projednali dne 23. února 2010.
Dne 3. 6. 2010 projednala Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení meziresortní skupina
a rozhodla o ustavení tematických pracovních skupin, které připraví návrhy opatření jednotlivé
tématické oblasti. Jednalo se o pracovní skupiny: 1) vzdělávání, 2)zaměstnanost a dávkové systémy,
3) sociální služby, rodina a zdraví, 4) bydlení, 5) bezpečnost, 6) regionální rozvoj a veřejná správa.
Usnesením vlády č. 462 ze dne 14. června 2010 byla vzata na vědomí Východiska strategie boje proti
sociálnímu vyloučení a bylo uloženo zmocněnci vlády pro lidská práva, aby ve spolupráci s ministry
práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, financí, zdravotnictví,
spravedlnosti, vnitra vypracovali návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření
v intencích východisek ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení a předložili je vládě do 31.prosince
2010. Vláda zároveň vyzvala ke spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a hejtmany
(zejména moravskoslezského, ústeckého, karlovarského a olomouckého kraje) při přípravě tohoto
dokumentu.
Na základě tohoto usnesení vlády byla zmocněncem pro lidská práva pověřena Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách koordinací přípravy návrhu krátkodobých, střednědobých
a dlouhodobých opatření ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení s termínem předložení vládě 31.
12. 2010. V listopadu byl tento termín posunut rozhodnutím předsedy vlády na 30. 6. 2011.
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V červenci 2010 oslovila Agentura resorty ministra práce a sociálních věcí, ministra školství, mládeže
a tělovýchovy, ministra pro místní rozvoj, ministra financí, ministra zdravotnictví, ministra
spravedlnosti, ministra vnitra, ministra průmyslu a obchodu ke spolupráci a se žádostí o potvrzení
nominace zástupců zmíněných resortů do meziresortní koordinační skupiny a pracovních skupin. Ke
spolupráci a zapojení do pracovních skupin přizvala také zástupce Svazu měst a obcí ČR, Asociace
krajů ČR, nevládních organizací a další nezávislé odborníky.
Pracovní skupiny zahájily činnost úvodním zasedáním, které proběhlo 2. a 7. září 2010 v budově
Úřadu vlády ČR. Zde byl ředitelem Agentury Martinem Šimáčkem představen harmonogram činnosti
a vstupní analýza priorit pro každý tématický okruh. Dále pokračovala práce v dílčích pracovních
skupinách na přípravě konkrétních opatření dle přiloženého harmonogramu.
Výsledkem činnosti pracovních skupin je ucelený návrh opatření pro každou tématickou oblast,
který bude počátkem roku 2011 předložen k připomínkám meziresortní pracovní skupině.

V. Odborná činnost

BEZPEČNOST
Vzdělávání policistů
Od druhého pololetí 2009 se pracovníci Agentury účastní jako lektoři specializovaných kursů
pro policisty. Jde o školení pro velitele bezpečnostních opatření v boji proti extremismu,
které je připravováno Policejním prezidiem ČR - ředitelstvím řízení lidských zdrojů
a které je zaměřeno na taktiku a komunikaci během policejních zásahů především při pravicově
extremistických demonstracích. Obsahem školení za Agenturu je představení role Agentury, stručný
úvod do sociálního vyloučení a sociální patologie s ním spojené, dopady extremismu na situaci
sociálně vyloučených, a především pak možnosti spolupráce mezi Agenturou a PČR během konání
pravicově extremistických akcí v sociálně vyloučených lokalitách. V roce 2010 proběhlo celkem
8 takových kursů, dalších 5 je naplánováno na první pololetí 2011.

BYDLENÍ
Vystoupení na konferencích, worshopech
Aktivity Agentury v oblasti bydlení byly prezentovány na krajských konferencích organizovaných
o.s. Centrom, a to ve městech Zlín, Hradec Králové, Ostrava, Karviná.
Činnost Agentury na přípravě projektu garantovaného bydlení byla prezentována na workshopu
organizovaném Institutem pro regionální rozvoj v Brně dne 21.9.2010.
Podpora procesů v lokalitách:
V roce 2010 byla poskytnuta analytická podpora při plánování bytové politiky lokálním konzultantům
řešícím problémy s bytovou politikou v těchto regionech a obcích:
Šluknov a Rumburk (dokument „Studie dostupnosti krizového a nájemního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel v obcích Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa“).
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Jesenicko (dokumenty „Koncepce doprovodných opatření na ochranu ekonomicky slabých nájemníků
při privatizaci bytového fondu v majetku města Jeseník“ a „Vystěhování Romů ze Vsetína na Jesenicko
a Prostějovsko“. Dalším výstupem je popis a analýza dopadu vystěhování romských rodin na práci
obecních úřadů, krajské samosprávy a NNO působících v regionu).
Roudnice (dokumenty „Zhodnocení finanční dostupnosti bydlení, kvantifikace sociálně potřebných
domácností a návrhy na zavedení systému propustného (podporovaného) bydlení v Roudnici nad
Labem“ - podkladová studie a Východiska bytové koncepce města Roudnice nad Labem se zvláštním
zaměřením na nízkopříjmové skupiny obyvatel).
Holešov (dokument Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrh systému propustného bydlení).
Intenzivní konzultace probíhaly dále v lokalitách Bruntál, Most, Kutná Hora, Holešov, Ostrava,
Litvínov, Brno.
Vedle toho Agentura zpracovala pro město Kladno jako analytickou a metodickou podporu sociálního
začleňování dokument „Sociální a technický stav budovy U Masokombinátu č.p. 698. Východiska
a doporučení k nastavení systému prostupného bydlení ve městě Kladno.“
Připomínkování významných materiálů či spolupráce při jejich přípravě:
 Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentem, který vyjadřuje postoj a cíle státu
a orgánů státní správy k cílevědomému ovlivňování postavení a významu měst
pro hospodářský, regionální a územní rozvoj ČR a vymezuje přístup státních orgánů
k programové podpoře hospodářského a sociálního rozvoje měst,
 Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených
v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů,
 Aktualizace nástrojů bytové politiky pro rok 2010,
 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb. o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou
bytů, ve znění pozdějších předpisů,
 Předsednictví České republiky v Dekádě romské inkluze 2005-2015,
 Návrh nařízení vlády ze den … 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb.,
o podmínkách finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám,
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
ve znění pozdějších předpisů,
 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011,
 Návrh Nařízení vlády ze dne ….2010, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek,
které se započítávají ze pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení.
Pilotní projekt garantovaného bydlení, 2012 - 2013
Pilotní projekt garantovaného bydlení testuje nastavení parametrů a udržitelnost připravovaného
Programu garantovaného bydlení.
Program garantovaného bydlení má za cíl zvýšit dostupnost nájemného bydlení pro domácnosti,
které jsou ze stran soukromých pronajímatelů obecně vnímány jako rizikové a které na volném trhu
nedosáhnou na nájemné bydlení i přesto, že mají dostatečné kompetence pro udržení dlouhodobého
nájemního bydlení. Program garantovaného bydlení snižuje rizika, který na sebe berou majitelé bytů,
když pronajímají byty nízkopříjmovým skupinám obyvatel tím, že závazek placení nájmu přechází
na nevládní neziskovou organizaci (NGO), popř. obec, která vykonává s nájemníkem bytu sociální
práci. V Programu garantovaného bydlení je NNO/ obec proti riziku neplacení nájmu ze strany
nájemníka pojištěna komerčním pojišťovacím produktem, v Pilotním projektu garantovaného bydlení,
kdy doposud není komerční pojišťovací produkt vytvořen, je NNO/ obec jištěna z prostředků
tzv. garančního fondu.
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Program garantovaného bydlení, který pilotní projekt testuje, je založený na podpoře individuální
odpovědnosti nájemníků a aktivním zapojení neziskových organizací, které klientům nabízí
doprovodné sociální služby. Program garantovaného bydlení nepředpokládá žádné investiční náklady
na výstavbu nových bytů nebo na rekonstrukci bytů, jeho cílem je využít bytové kapacity,
které jsou v majetku soukromých pronajímatelů.
Princip garantovaného bydlení lze popsat v těchto bodech:
 soukromý pronajímatel nabídne svůj byt pro zařazení do programu garantovaného bydlení;
 provozovatel programu garantovaného bydlení (nevládní nezisková organizace nebo obec)
nabídne byt k dlouhodobému nájmu vybranému klientovi;
 nájemník složí kauci ve výši 2 měsíčních nájmů;
 provozovatel programu garantovaného bydlení podepíše s pronajímatelem garanční
smlouvu, ve které se zaváže převzít v případě nesplácení nájemného za nájemníka jeho
závazky vůči pronajímateli;
 provozovatel uzavře s vybranou pojišťovnou pojištění pro případ nesplácení nájemného
ze strany nájemníka.
Riziko neplacení nájemného, které pronajímatelé vnímají v souvislosti s nízkopříjmovými
domácnostmi nejvíce, je eliminováno garanční smlouvou mezi pronajímatelem a provozovatelem
programu garantovaného bydlení, která nečiní pronajímatelův příjem z nájemného závislým na
platební morálce nájemníka. Tato rizika na sebe přebírá provozovatel, který je pro případ výskytu
této situace pojištěn. Pro účely testování koncepce v rámci realizace pilotního programu nahrazuje
doposud neexistující komerční pojištění garanční fond.
Návrh programu garantovaného bydlení a realizace pilotního programu vychází ze studie
Sociologického ústavu AV ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním
vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR2, kterou v roce 2010 publikovali Martin
Lux, Martina Mikeszová a Petr Sunega. Obsah a závěry této studie byly široce debatovány se zástupci
státní správy, obecních i krajských samospráv, majitelů domů a bytů, zájmovými sdruženími majitelů
i nájemníků a NNO na dvou veřejných setkáních v dubnu a květnu 2010. K tomuto dokumentu vedla
Agentura veřejnou diskusi, do níž byli zejména přizváni krajští romští koordinátoři a terénní sociální
pracovníci na obcích. K dalšímu rozpracování závěrů studie a navrhovaných opatření byla sestavena
řídící skupina složená na úrovni ředitelů odborů a vedoucích oddělení ze zástupců Agentury,
Sociologického ústavu Akademie věd ČR (dále jen SOÚ AV ČR), Ministerstva pro místní rozvoj ČR
(dále jen MMR), Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) ČR a The European Union
Agency for Fundamental Rights (dále jen FRA). Výsledkem všech těchto jednání bylo rozhodnutí,
že koncepce garantovaného bydlení, kterou obsahuje zmíněná studie autorů Luxe, Mikeszové
a Sunegy, bude testována v rámci realizace pilotního programu.
Cílem Pilotního projektu garantovaného bydlení je ověření ve vybraných lokalitách hlavních
parametrů budoucího Programu garantovaného bydlení zaměřeného na zvýšení nabídky
a tím dostupnosti bydlení pro osoby i domácnosti, které jsou na běžném trhu s byty diskriminovány,
a proto jsou ohrožené sociálním vyloučením.
Cíle testování koncepce garantovaného bydlení v pilotních lokalitách:
 prokázání udržitelnosti projektu, identifikovat silné a slabé stránky koncepce;
 vytvoření metodiky spolupráce majitelů bytů, měst a NNO;

2

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-bydleni/podpora-dostupnosti-bydleni-prolidi-akutne-ohrozene-soc-vyl-sociologicky-ustav-av-cr-2010/download
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vytvoření metodiky pro certifikaci NNO v rámci komerčního ohodnocení rizik spojených
s poskytováním sociální asistence;
identifikovat kritéria pro certifikaci sociální služby „sociální asistence v bydlení“;
otestovat vhodnost stávajících dotačních titulů, popř. navrhnout dílčí úpravy v zadávací
dokumentaci;
získat vstupní data potřebná pro ocenění rizik spojených s realizací programu;
motivovat finanční instituce k vytvoření nabídky komerčního pojištění neschopnosti včas
platit nájemné.

Předpokládaný počet pilotních lokalit
 2-3 lokality
Předpokládaný počet bytů zapojených do pilotu
 60 bytů

PRÁVO A LEGISLATIVA
V roce 2010 právní a legislativní analytik Agentury věnoval velkou část své činnosti právnímu zajištění
veřejných zakázek vypisovaných Agenturou s podporou OP LZZ v rámci projektu „Podpora sociálního
začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím práce Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách“. Jednalo se o zakázky s těmito názvy: Situační analýzy, Asistence
v lokálních partnerstvích I., Asistence v lokálních partnerstvích II., Evaluace práce lokálních
partnerství a Poskytování poradenství lokálním konzultantům.
Legislativní analytik se aktivně účastnil na připomínkování návrhů zákonů. Konkrétně se jedná např.
o připomínkování novely zákona o veřejných zakázkách či zákona o loteriích.
Zákon o loteriích - Agentura v rámci připomínkového řízení apelovala na celospolečenský zájem
neprovozovat výherních hrací přístroje v blízkosti škol, školských zařízení, atp. Ze strany Agentury
bylo požadováno, aby taková ochrana byla zajištěna přímo zákonem, nikoliv pouze podzákonným
předpisem (obecně závaznou vyhláškou obce). Poukázovali jsme na to, že korekce počtu výherních
automatů bude mít jednoznačně pozitivní dopad zejména ve vyloučených lokalitách a rovněž kladný
efekt na veřejné prostředky.
Za významnou aktivitu je nutno pokládat tvorbu stanovisek a odpovědí na dotazy právního
charakteru pocházející přímo z vyloučených lokalit. Jednalo se o připomínkování postupu samospráv,
kdy hrozilo opomenutí oprávněných zájmů sociálně vyloučených osob, právní stanovisko k odmítání
přijetí žáků na základní školu, konzultace problémů ohledně spekulativních pronájmů bytů,
zamýšlené privatizace obecních bytů se sociálně slabými nájemníky a další.
Mezi klíčová odborná vyjádření tvořená v předmětném roce lze zahrnout např. objasnění aktuálně
užívaného pojmu mobiliární exekuce (viď na www.socialni-zaclenovani.cz). Jedná se o standardní
výkon rozhodnutí prodejem věcí movitých, jejíž zakotvení nalezneme jednak v občanském soudním
řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), popřípadě v zákoně o správě daní a poplatků, samostatnou úpravu
obsahuje též insolvenční zákon, exekuční řád a další.
Činností právního a legislativního analytika tzv. v terénu byla např. účast na jednání pracovní skupiny
v Kostelci nad Orlicí, která řešila situaci romských rodin z nedaleké obce, jež měly vlivem svého
zadlužení přijít o základní zázemí. Zúčastněným aktérům objasnil, jaké kompetence by měl v případě
vystěhování orgán sociálně právní ochrany dětí a jaké možnosti jsou na straně obce.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A RODINNÁ POLITIKA
Zapojení do návrhu legislativních změn v oblasti sociálních služeb:
 Vypracování připomínek k novele vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 Problematika zajištění aplikací pro výplatu sociálních dávek – stanovisko pro ministra,
 Zapojení do procesu přípravy novely zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
o Návrh tezí novely zákona o sociálních službách 17.3.2010 – připomínky k materiálu
o Návrhy změn v systému sociálních služeb 20.4.2010 – připomínky k materiálu,
podklady pro jednání RHSD a její pracovní skupiny
o Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči komentář k materiálu, vypracování souhrnného stanoviska
o Souhrn připomínek k návrhu novely zák. č. 108/2006 Sb. – doplnění komentáře
za Agenturu, vypracování dílčích stanovisek k jednotlivým okruhům
Připomínkování materiálů projednávaných vládou, které se týkají sociální oblasti:
 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2009 a predikce na další období vypracování stanoviska pro zmocněnce vlády pro lidská práva
 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009 - vypracování stanoviska
pro zmocněnce vlády pro lidská práva
 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 - připomínky
k dokumentu
 Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů strategie „Evropa 2020“ Hlavní překážky
v jejich dosahování a navrhovaná řešení - připomínky k materiálu
Zapojení do přípravy pilotních projektů k realizaci Národního akčního plánu k transformaci
a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011:
 Návrh opatření k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání
dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů – vypracování stanoviska Agentury,
 Účast na semináři k pilotu Národního akčního plánu (dále jen NAP) v Olomouckém kraji,
prezentace role Agentury v pilotních krajích – dojednání spolupráce v koordinační skupině na
krajské úrovni
 Účast na semináři k pilotnímu projektu NAP v Karlovarském kraji, prezentace role Agentury
v pilotních krajích – spolupráce Agentury v rámci koordinační skupiny na krajské úrovni,
 Nominace pracovníků Agentury a spolupracujících odborníků v regionech do expertních týmů
meziresortní koordinační skupiny NAP na úrovni ministerstva práce a sociálních věcí,
 Seminář k Transformaci a sjednocení systému o ohrožené děti v ČR pořádaný MPSV pro
nestátní neziskové organizace a nadace – seznámení s výstupy,
 Zapojení
lokálních
konzultantů
Agentury
v pilotních
krajích
(Karlovarský
a Olomoucký) stále pokračuje.
Zapojení Agentury do procesu MPSV - Podpora transformace pobytových sociálních služeb v České
republice:
Nominace odborníků do expertních pracovních skupin v rámci individuálního projektu OP LZZ ČR
Podpora procesů v sociálních službách (listopad 2010)
Agentury oslovila vhodné odborníky z oblasti sociálních služeb s cílem zapojit je v individuálním
projektu OP LZZ ČR Podpora procesů v sociálních službách, který realizuje MPSV.
Agentura nominovala 13 expertů vhodných pro zapojení do tohoto projektu.
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Analýza individuálního projektu krajů v oblasti 3.1 služeb soc. prevence:
Agentura zpracovala Analýzy individuálních projektů krajů na podporu sociálních služeb (služeb
sociální prevence) a na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit (výzvy č. 5 a 15),
které byly využity jako podklad pro jednání s kraji. Analýza bude použita zároveň v procesu přípravy
novely zákona o sociálních službách jako podklad pro návrhy v oblasti financování sociálních služeb
Zpracování podkladů pro jednání:
Dílčí zpracování podkladů „Potřebné postupy a opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
vedoucí k plnění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva č. 57325/00 ve věci D.H. vs. ČR
a dalších závazků ve věci pro-inkluzivní transformace českého školství“ pro jednání Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny dne 23.11.2010.

STRUKTURÁLNÍ FONDY
Analytik strukturálních fondů připravoval v průběhu roku 2010 periodicky tzv. grantový kalendář,
který je určen partnerům v lokalitách a obsahuje přehled aktuálních dotačních příležitostí, zejména
v oblasti výzev ESF, ERDF a Evropské komise, ale i dalších zdrojů (zejména soukromých nadací nebo
nadací založených soukromoprávními subjekty). Grantový kalendář vychází elektronicky jednou týdně
a je pravidelně zveřejňován také na stránkách Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách.
Další aktivitou bylo připomínkování materiálů a dokumentů zaměřených např. na: výzkum, vývoj
a rozvoj inovací; Rámcová pozice ČR ke Sdělení Evropské komise „Evropa 2020. Strategie
pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst.“; Návrh legislativních a dalších změn za účelem
zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; Návrh možných revizí
operačních programů; Zprávu o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí za účelem
zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; rozdělení dodatečných
prostředků dle čl. 17 mezinstitucionální dohody čl. 17.
Agentura vydává rovněž pro oblast podpory IOP, opatření č. 3, výzva 3.1 b a pro oblast podpory z OP
LZZ, výzvy č. 55 tzv. „Vyjádření agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách“ zaměřená na
to, jak projekt koresponduje s lokální strategií sociálního začleňování. Zároveň agentura pomáhá
obcím, mikroregionům, dalším oprávněným subjektům z těchto území, které úzce spolupracují
s agenturou na základě memoranda o spolupráci, zejména prostřednictvím práce v lokálních
partnerství tvořit a připomínkovat projektové záměry či vlastní projekty z výzvy č. 3 IOP a návazné
neinvestiční výzvy č. 55 zaměřené na podporu projektů zaměřených na sociální začleňování
prostřednictvím sociálních služeb a na podporů programů sociálního začleňování (které nejsou
registrovanými sociálními službami).
Agentura se také zapojila do příprav dalšího programovací období po roce 2014, kdy má své zástupce
v koordinačních výborech Národního strategického referenčního rámce pro Cíl 2: Otevřená, flexibilní
a soudržná společnost a Cíl 4: Vyvážený rozvoj území. Na půdě těchto výborů se podílí na formulaci
národních cílů po roce 2014, kterými za Agenturu jsou zejména:
a) regionální rozvoj a revitalizace sociálně vyloučených lokalit,
b) podpora sociálních služeb a služeb návratu na trh práce,
c) podpora inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí ve vzdělávání,
d) podpora deinstitucionalizace náhradní rodinné péče.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Analytik pro oblast vzdělávání se zapojoval do spolupráce na přípravě zásadních dokumentů v oblasti
vzdělávání (NAPIV - Národní akční plán včasné péče a Novelizace vyhlášek č. 72 a č. 73/2005 Sb.,
Koncepce řešení rané péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí), ke kterým také
zpracovával rozsáhlejší připomínkovací materiály. Analytik posuzoval, případně připomínkoval během
roku 2010 dalších 23 dokumentů týkajících se vzdělávání (návrhy zákonů, vyhlášek, systémových
projektů a dalších dokumentů).
Analytik se aktivně zapojil do úvodních jednání pracovních skupin k realizaci NAPIV, resp. k realizaci
Akčního plánu včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a zúčastnil se jednání
pracovních skupin k dopracování Koncepce řešení rané péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí.
V rámci podpory lokálních konzultantů a podpory partnerů v lokalitách poskytl analytik pro oblast
vzdělávání 20 rozsáhlých konzultací zaměřených na přípravu projektů v oblasti vzdělávání, řešení
aktuálně vzniklých problémů v lokalitách či možnosti zavádění inkluzivních opatření v jednotlivých
školách, odpřednášel lokálním konzultantům základy problematiky inkluzivního vzdělávání
a zpracoval pro jejich použití dva analytické materiály týkající se novinek v upravovaných vyhláškách
MŠMT a programu OPVK 1.4.
Analytik pro oblast vzdělávání spolupracoval s pracovníky MŠMT na definici obsahového zaměření
dotačních programů ESF, konkrétně výzev OPVK 1.4. a OPVK 1.2.
V rámci publicity Agentury a problematiky inkluzivního vzdělávání analytik zpracoval 2 články
o segregaci ve školách (vyšly v Lidových novinách a v Romano vodi), text o Inkluzivním vzdělávání pro
web, který je dále doplňován a aktualizován, dopis ředitelům škol k propagaci inkluzivních opatření
v rámci OPVK 1.4. rozeslaný více než 200 školám v lokalitách působení Agentury a jako zástupce
Agentury se zúčastnil tří kulatých stolů zabývajících se vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí
(organizovaných Kanceláří veřejného ochránce práv, Open Society Fund, Koalicí společně do škol).
Analytik pro oblast vzdělávání se také zúčastnil jako zástupce administrativy České republiky
třídenního semináře Promoting social inclusion of children in a disadvantaged rural environment the micro-region of Szécsény konajícího se v Budapeští a podílel se na zpracování analytických
podkladů a výstupů ze setkání.

ZAMĚSTNANOST
Účast na konferencích a vzdělávacích akcích:
 panelová diskuse na téma „Jak rozhýbat v Olomouckém kraji sociální podnikání“
(Olomouc 3. 6. 2010, nebyl přednesen příspěvek)
 seminář Sociální podnikání jako nástroj romské integrace (Nová ekonomika 25. 8. 2010)
 seminář MPSV k výzvám na sociální ekonomiku (MPSV 8. 9. 2010)
 výroční členská schůze/mezinárodní konference Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky
(Praha 17. 9. 2010, nebyl přednesen příspěvek)
 seminář Vedení jednání, facilitace, moderování veřejných setkání (Občan v akci 20. 10. 2010)
 konference „Hledání nástrojů koordinace a podpory zaměstnanosti osob ohrožených
sociálním vyloučením“ (Olomouc 3. 11. 2010, Gabriela Melková ve svém příspěvku
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představila opatření na podporu zaměstnanosti v rámci Strategie boje proti sociálnímu
vyloučení)
odborný seminář k problematice zadlužování s názvem „Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování
občany ČR“ (Praha, Senát ČR 29.11.2010, nebyl přednesen příspěvek)

Podpora procesů v lokalitách:
 prezentace na téma „Sociální podnikání v ČR“ na výjezdním zasedání Agentury,
které bylo spojené se školením lokálních konzultantů (Kokořínský Důl 18. 6. 2010)
 individuální konzultace (osobní, telefonické a emailové) s lokálními konzultanty (zejména na
témata podpora sociálního podnikání z ESF a podpora podnikání z MPO, nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti, komentáře ke strategickým plánům apod.)
 účast na jednání pracovní skupiny Zaměstnanost – lokální partnerství
(Kutná Hora 8. 11. 2010)
 odpovědi na dopisy ze sociálně vyloučených lokalit (Dubí, Lipník nad Bečvou)
Připomínkování zákonů:
 Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů strategie Evropa 2020,
 Novela zákoníku práce,
 Návrh zákona o Úřadu práce ČR,
 Nařízení vlády k provedení zákona č. 117/1995 Sb. - náklady na bydlení,
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb.příspěvek na provoz motorového vozidla pro rok 2011,
 Novela zákona o důchodovém pojištění.
Další činnosti:
 nová verze tématické oblasti zaměstnanost na webových stránkách Agentury,
 sběr příkladů dobré praxe z lokalit – oblast zaměstnanosti, sociální ekonomiky a dluhové
problematiky,
 příprava projektového záměru - OP LZZ, oblast podpory 2.1 – Posílení aktivních politik
zaměstnanosti, výzva č. 63 (projekt zatím odložen),
 spolupráce na článku Bláznů jako my moc není (Týdeník EURO 29. 8. 2010).

VI. Spolupráce s médii a informování veřejnosti
Hlavním komunikačním kanálem Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách byla
i během roku 2010 webová stránka www.socialni-zaclenovani.cz.
Tato stránka v současné době shromažďuje pravidelné informace o činnosti Agentury v jednotlivých
lokalitách i na celostátní úrovni. Zároveň se stala systematickým zdrojem materiálů a dokumentů
týkajících se problematiky sociálního začleňování (kompletní znění strategických plánů, situačních
analýz a odborných výzkumů týkajících se jednotlivých lokalit). V sekci „Příklady dobré praxe“ jsou
pravidelně představovány úspěšné projekty a nástroje, na kterých se podílela Agentura nebo některý
z jejích partnerů v lokalitách.
Novinkou webové stránky je sekce „Veřejná diskuze“. Ta nabízí záznamy dvou setkání k návrhu
konceptu prostupného bydlení s možností zapojit se do veřejné diskuze o tomto konceptu.
Další novou službou zajišťující informování veřejnosti a partnerů o činnosti Agentury se v roce 2010
stal elektronický newsletter Aktuality z Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Ten je od května 2010 rozesílán na emailové adresy partnerů Agentury v lokalitách a zájemcům,
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kteří se k jeho odběru přihlásí prostřednictvím formuláře na webových stránkách Agentury.
Newsletter obsahuje stručné informace o hlavních událostech týkajících se činnosti Agentury
i stručné souhrny o aktivitách Agentury i jednotlivých partnerů v lokalitách. Newsletter byl na konci
roku 2010 rozesílán na téměř 800 emailových adres3.
V roce 2010 byla také zřízena stránka Agentury na sociální síti Facebook4. Ta slouží k upozorňování na
nové články na webové stránce Agentury i k upozorňování na zajímavé texty, ve kterých byla
Agentura zmíněna.
Na zpravodajském serveru Aktuálně.cz byl zřízen blog ředitele Agentury Martina Šimáčka5.
Na blogu jsou nepravidelně uveřejňovány texty, které se vyjadřují k aktuálním událostem týkajícím
se problematiky sociálního začleňování. Výhodou blogu je možnost rychlého oslovení široké skupiny
čtenářů v případech, kdy se celostátní média věnují jiným tématům. Články na blogu mají čtenost
od 1500 do 4000 čtenářů.
Významnou částí spolupráce s médii a informování veřejnosti tvořilo i postupné vytváření sítě
novinářů píšících o problematice sociálního vyloučení. V rámci celostátních i regionálních médií
vytváří Agentura pro sociální začleňování síť kontaktů na novináře zabývajících se mimo jiné
sociálním vyloučením. Těmto novinářům jsou průběžně zasílány informace o aktuálních událostech
spojených se sociálním vyloučením. Spolupráce s nimi bude také důležitým zdrojem výchozích
poznámek pro přípravu strategie, jak medializovat témata spojená se sociálním vyloučením, kterou
Agentura připraví v rámci individuálního tříletého projektu.
Během roku 2010 byla Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách přímo zmíněna ve 192
mediálních výstupech. Jednalo se o výstupy prakticky ve všech významných celostátních médiích
i v řadě regionálních médiích. Oproti loňskému roku, kdy bylo zaznamenáno pouze 22 výstupů,
se jedná o více než devítinásobný nárůst zmínek o Agentuře pro sociální začleňování v médiích.

TABULKA: Souhrn hlavních mediálních výstupů Agentury v roce 2010

Měsíc
Leden 2010
Únor 2010
Březen 2010
Duben 2010
Květen 2010
Červen 2010
Červenec 2010
Srpen 2010
Září 2010
Říjen 2010
Listopad 2010
Prosinec 2010
Celkem

Počet článků
6
31
31
16
12
30
6
13
23
13
11

192 zmínek
v médiích

3

Souhrn Aktualit ASZ najdete na webové stránce Agentury zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/aktualityasz
4
www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani
5
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-simacek.php
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VII. Mezinárodní spolupráce
V r. 2010 realizovali pracovníci Agentury celkem pět zahraniční služební cesty. Konkrétně
se jedná:
 Itálie, Řím – EU Roma – podpora využití strukturálních fondů ve prospěch sociálního
začleňování,
 Maďarsko, Budapešť – Konference k sociální inkluzi romských dětí,
 Rakousko, Vídeň – Seminář FRA: „Connecting Rights: A Joined-Up Governance
Approach to Fundamentals Rights Implementation“,
 Rakousko, Vídeň – seminář FRA a Výbor pro regiony EU,
 Polsko, Krakov – Mezinárodní řídící výbor EU Roma Network.
Vyhodnocení zahraničních pracovních cest
Odborník ASZ v oblasti vzdělávání se zúčastnil semináře v Maďarsku, Budapesti zaměřený
na sdílení nejlepších praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání děti Romů patří mezi
ústřední priority výkonu odboru a díky této zkušenosti jsme rozšířili a obohatili aktivity na
podporu vzdělávání dětí v lokalitách. Získané know-how je předáváno lokálním
konzultantům, čímž dochází k přímému uplatnění získaných zkušeností v lokalitách,
kde Agentura působí.
Vedoucí lokálních koncepcí vycestoval na jednání se zástupci FRA (Fundamentals Rights
Agency) ve Vídni, aby dojednal základní rámec dlouhodobé spolupráce Agentury s FRA jako
klíčovou evropskou institucí na podporu ochrany lidských práv. V souvislosti se zmíněnou
zahraniční služební cestou byl ředitel odboru pozván na seminář FRA a Výboru pro regiony
EU, který se konal rovněž ve Vídni. Ředitel svým vystoupením na semináři se významně
podílel na shrnutí implementace Lisabonské smlouvy v oblasti ochrany lidských práv
a začleňování sociálně vyloučených Romů do společnosti. Účast na tomto semináři přineslo
Agentuře mimořádně důležité kontakty na klíčové autority v dané oblasti v Evropě
a významné zvýšilo renomé odboru.
Ředitel Agentury Martin Šimáček se dále zúčastnil jednání výboru EU Roma Network, jež
představuje klíčovou evropskou síť na podporu sociálního začleňování Romů. Ve svém
příspěvku prezentoval zkušenosti Agentury z praxe a významně se podílel na formulaci
klíčového dokumentu EU Roma Network k přípravě rámcové pozice strukturálních fondů EU
v oblasti sociálního začleňování Romů pro období let 2014-2020.
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E. PLÁN ČINNOSTÍ AGENTURY PRO OBDOBÍ 2011, 2012
Úkoly Agentury vyplývající z usnesení vlády č. 341 ze dne 10. května 2010
a) Vyhodnotit účinnost individuálního projektu národního Podpora sociálního
začleňování v romských lokalitách prostřednictvím práce Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách - termín: do 31. prosince 2012;
b) Předkládat vládě výroční zprávy o činnosti Agentury, a to vždy ke dni 31. března
2011, 31. března 2012 a ke dni 31. března 2013;
c) Analyzovat poptávku měst, obcí a regionů pro spolupráci s Agenturou – aktuální
termín: do 31. března 2011;
d) Analyzovat metodiku práce Agentury a přínos jejího působení v romských lokalitách
ve městech, obcích a regionech podle velikosti sídla (resp. počtu obyvatel) – termín:
do 31. prosince 2011.

Úkoly Agentury vyplývající z usnesení vlády č. 331 ze dne 23. března 2009
Předložit vládě ke schválení Strategii boje proti sociálnímu vyloučení - aktuální termín: 31. června
2011.

Úkoly související s individuálním projektem národním Podpora sociálního začleňování
v romských lokalitách prostřednictvím práce Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách
a) Evaluace lokálních partnerství – termín: do 31.června 2011
b) Rozšíření působení Agentury v nových lokalitách – termín: do 31. června 2011
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