Příloha č. 2 Metodiky vzdálené dílčí podpory 1.0

Osnova Plánu vzdálené dílčí podpory
(VZOR)
Verze 1.0

(Plán vzdálené dílčí podpory - titulní strana - VZOR)

Pro: …………... (název obce/svazku obcí)

Pro období: …………… ( )

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního
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(Plán vzdálené dílčí podpory - osnova - VZOR)
Úvod:
(kontext a cíl poskytnutí vzdálené dílčí podpory |VDP| – základní stručná informace o
důvodech pro poskytnutí a o očekávaném přínosu vzdálené dílčí podpory |na jakou
situaci/potřebu v obci1má poskytnutí vzdálené dílčí podpory reagovat, k jakým změnám2 má
přispět| a o organizačním zajištění spolupráce formou vzdálené dílčí podpory)
1. Analytická část
(v analytické části jsou využity zejm. výstupy vstupní analýzy realizované výzkumným týmem
ASZ v rámci poskytnutí VDP, eventuálně výstupy tematického výzkumu realizovaného ASZ a
případně také výstupy jiných analytických prací, kvalifikované odhady, dále mohou být
využity výstupy participativní analýzy problémů* v pracovních skupinách ad.;
v analytické části jsou uvedena shrnutí těchto výstupů; z textu musí být patrné, o jaká aktuální
data se analytická část opírá, jsou zde specifikovány zdroje informací |o jaký typ výzkumu se
jednalo, datum realizace, realizátor|)
● popis situace v obci ve vztahu k problematice sociálního vyloučení v základních
parametrech
(jedná se o:
- základní identifikaci míry sociálního vyloučení v obci, event. o charakteristiku sociálně
vyloučených lokalit,
- základní popis identifikovaných problémů souvisejících se sociálním vyloučením,
- definování základních problémových okruhů z hlediska obce a základní popis potenciálu /
překážek pro nastavení dlouhodobé komplexní koncepce sociálního začleňování v obci;
popis situace v obci je zpracován v rozsahu nezbytném pro zahájení práce Agentury v obci;
zřetel je kladen na identifikaci důležitých primárních potřeb a problémů souvisejících
s problematikou sociálního vyloučení v obci.)
● popis zásadních problémů a potřeb souvisejících s problematikou sociálního vyloučení
v obci
(jedná se o:
- popis hlavních identifikovaných akutních/prohlubujících se problémů a jejich příčin |např.
nárůst kriminality a sociálně-patologických jevů, radikalizace xenofobních nálad, zhoršení
situace na ubytovně, uzavření většího zaměstnavatele, vlna migrace sociálně vyloučených
rodin do obce/města apod. |;
- popis identifikovaných kapacit a kapacitních nedostatků pro řešení identifikovaných
problémů |síť sociálních či tzv. návazných služeb, jiné odborné kapacity k řešení těchto
problémů, eventuálně kapacita místně příslušné obce s rozšířenou působností efektivně
1

V celém textu je pod pojmem „obec“ myšlen i mikroregion, městský obvod či část, obec, svazek obcí či obec
zapojená do jiných územních uskupení. Pokud se svazek obcí chová odlišně od obce, pak je to v textu uvedeno.
2

Za změnu, která může být iniciována poskytnutím vzdálené dílčí podpory (dále jen VDP) se v obecném smyslu
považuje vytvoření emergentní strategie pro regulaci akutního nebo dlouhodobě přetrvávajícího a prohlubujícího
se problému souvisejícího se sociálním vyloučením a zároveň pomoc místní samosprávě a dalším relevantním
aktérům v obci při zahájení uplatňování přístupů podporujících sociální inkluzi (podpora zahájení spolupráce
aktérů na vytvoření dlouhodobé a komplexní koncepce obce v oblasti sociální inkluze - odstranění překážek pro
vznik koncepce a nastavení základních koordinačních mechanismů).
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zasáhnout ve prospěch řešení těchto problémů z pohledu přeneseného výkonu státní správy|,
event. popis již zahájených nebo dříve realizovaných opatření k řešení problémů spojených se
sociálním vyloučením v obci)
- závěrem analytické části je stručné zdůvodnění potřebnosti poskytnutí VDP
(může být podpořeno např. tím, že VDP pomůže v omezené míře zmírnit dopady sociálního
vyloučení na obyvatele sociálně vyloučené lokality a dopady sociálního vyloučení do života
obce, že jejím prostřednictvím bude obci poskytnuta rychlá a efektivní podpora při nutnosti
řešit vyvstalý akutní problém související se sociálním vyloučením a současně tím, že
poskytnutí VDP může přispět k odstranění překážek a vytváření podmínek pro vstup obce do
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, eventuálně prognózou
nejpravděpodobnějšího vývoje při tzv. nulové variantě)

*Příklad grafického znázornění výstupů analytické části relevantních pro vybranou oblast zaměření
Plánu VDP využitelný v případě tvorby analytické části metodou stromů příčin a dopadů problému:
Tematická oblast/tematické
oblasti/ podoblasti (př.
bydlení, dluhy, drogová
problematika,
nezaměstnanost, apod.):
…xxx…

Problémy a příčiny
(nutno číslovat číselnou
řadou ve vazbě se
stromy a následně
spárovat s cíli a
opatřeními v návrhové
části):

Dopady:

Indikátory
(vždy uvést zdroj):

Xxx

Xxx

JÁDROVÝ PROBLÉM
(NÁZEV/FORMULACE)
Kořen problému (CS, aktéři,
obec, systém)
Dílčí problém/y
Příčiny
Sub-příčina
Sub-příčina

Komentář:
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2. Návrhová část
● vymezení rozsahu a zaměření poskytnutí VDP a stanovení jejích cílů a očekávaných
dopadů (změn souvisejících se sociálním vyloučením celkově nebo v jednotlivých
tematických oblastech)
(východiskem pro vymezení rozsahu a zaměření VDP jsou identifikované potřeby a problémy
v obci související se sociálním vyloučením a jejich závažnost a naléhavost; přihlédne se ke
stávajícím možnostem |kapacitám| na straně obce pro realizaci kroků směřujících k řešení
zjištěných problémů;
na tomto základě je definována oblast (jsou definovány oblasti) zaměření Plánu vzdálené dílčí
podpory a jsou stanoveny hlavní cíle poskytnutí VDP;
je doporučen postup 3 , který přispěje k žádoucím změnám a k řešení identifikovaných
zásadních problémů a na jeho základě je vymezen časový rozsah období, pro které bude Plán
vzdálené dílčí podpory zpracován |je zpracována časová osa pro implementaci Plánu
podpory|)4
Oblast zaměření Plánu vzdálené dílčí podpory (/ Oblast 1) : /vymezení prostřednictvím
zvolené strategie intervence nebo prostřednictvím vybrané tematické oblasti/
● stanovení cíle/cílů poskytnutí vzdálené dílčí podpory (v dané oblasti)
● stanovení dílčích výstupů Plánu podpory (může se jednat o zpracování doporučení pro
danou oblast ze strany Agentury, o doporučení ke zpracování TAP, případně může být
zpracován přehled navrhovaných opatření pro danou oblast) a nastavení vhodných
nástrojů k dosažení cíle/cílů v dané oblasti (příklady nástrojů viz Metodika vzdálené dílčí
podpory a podpory dílčí intervence, kap. 2.3 – část Plán podpory); u dílčích výstupů je
třeba specifikovat zdroje, klíčové aktéry a stanovit procesní indikátory
(pro zpracování přehledu navrhovaných opatření je možné využít následující strukturu doplněnou
přehledovými tabulkami:
a. Téma: ……………..
- Popis výchozí situace
- Výstup z PS: identifikace problému (priorita, obecný cíl, případně specifický cíl, opatření)
- Vazba oblasti (naplánovaných opatření) na strategické dokumenty střešní, oborové,
regionální (název dokumentu, příslušný cíl, opatření, cílová skupina apod., k nimž se Plán
VDP vztahuje).

3

V případě, že v obci byly zjištěny specifické potřeby v oblasti podpory sociálního začleňování, na které je
vhodné se zaměřit v rámci rozsáhlejší cílené intervence, např. formou zpracování koncepce pro vybranou
tematickou oblast, je možné pro danou oblast zpracovat Tematický akční plán (viz Metodika vzdálené dílčí
podpory a podpory dílčí intervence, kap. 1.1 odst. (10.), d) ). V daném případě bude poskytování VDP doplněno
poskytnutím podpory dílčí intervence (viz část B Metodiky vzdálené dílčí podpory a podpory dílčí intervence
1.0) a v návrhové části Plánu vzdálené dílčí podpory uveden návrh zpracovat pro vybranou oblast Tematický
akční plán (viz kap 4.2.2 a příloha č.4 Metodiky vzdálené dílčí podpory a podpory dílčí intervence).
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Příklad přehledové tabulky5:
1.1
Cíl:
Strategie intervence
(název):
Tematická
oblast/ Např.: Bydlení, Zaměstnanost, apod.
tematické oblasti (v
případě
průřezových):
1.1.1
Obecný cíl:
1.1.1.1
Specifický cíl (pokud
je stanoven):
Opatření:

Očekávaná
změna/dopad:

Cílová skupina:

Rizika6 (kapacitní,
externí, apod.):

Očekávaná
změna/dopad:

Cílová skupina:

Rizika:

Termín:

Garant:

Indikátor
výsledku:

Náklady
/zdroj:

(Alokace: )

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

Příklad shrnutí výsledků doporučeného postupu analýzy rizik (ve vztahu k cílům a opatřením
v jednotlivých tematických oblastech):
Analýza rizik
Název rizika

Pravděpodobnost

Závažnost

Vyhodnocení

Prevence

5

Struktura tabulky se může lišit v závislosti na zvolené metodě práce a relevanci požadovaných/dostupných
údajů.
6
Závěry a doporučení vyplývající z analýzy rizik (viz příklad shrnutí výsledků doporučeného postupu analýzy
rizik).
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(Oblast 2: )
(struktura viz Oblast 1)
…

3. Implementační část


role ASZ v implementaci opatření (specifikovat zapojení týmu ASZ do poskytnutí VDP
konkrétní obci)
 role obce a dalších partnerů v implementaci Plánu VDP
(- specifikovat, jakým způsobem budou obec a další partneři zapojeni do implementace
|pro implementaci PP je nezbytné aktivní zapojení obce a dalších relevantních aktérů - v
závislosti na identifikované potřebě/problému; ASZ doporučuje vznik např. Koordinační
skupiny Plánu vzdálené dílčí podpory nebo pracovních skupin pro jednotlivé tematické
oblasti podle zaměření Plánu VDP|)


nastavení evaluačního schématu pro vyhodnocení Plánu VDP7

Doporučené přílohy:
● Složení a organizační řád Koordinační skupiny Plánu VDP (případně dalších
pracovních skupin)
● Místní komunikační plán pro vzdálenou dílčí podporu

7

Vyhodnocení Plánu podpory je stručný popis naplnění stanových procesních indikátorů a výstupů v kontextu
popsané situace na počátku spolupráce a další doporučení obci, která by měla vést k nastavení udržitelnosti
zavedených opatření. Součástí vyhodnocení Plán podpory je i vyjádření se ke vhodnosti / nevhodnosti zapojení
obce do Koordinovaného přístupu. Vyhodnocení zpracovává Agentura a obec.
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