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Zápis z  1. zasedání lokálního partnerství v Bruntále, konaného 14. 
6. 2010 ve 13.00h v zasedacím sálu rady města. 

 
 
Přítomní: dle prezenční listiny.  
Místo jednání: Zasedací sál Rady města Bruntálu 
Čas jednání: 13.00-14.30 
 

I. Zahájení ze strany vedení města a Agentury pro sociální začleňování 
 
 
V úvodu promluvil p. místostarosta Mores. Podrobně rekapituloval dosavadní činnosti, které 
se v Bruntále odehrávaly na poli sociální integrace, a vyjádřil, že spolupráci s Agenturou 
vnímá jako další krok této spolupráce. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že je potřeba, aby byly co 
nejdříve znát první výsledky spolupráce. Je rovněž třeba vyhnout se opakování již udělaného, 
vyvarovat se sbírání dat, která jsou již známá apod. Na závěr vyjádřil důvěru v kvalitu a 
užitečnost následující spolupráce. 
 M. Šímáček v úvodní řeči rovněž vyzdvihnul veliký rozsah aktivit, které se v Bruntále 
již dříve udělaly. Na druhou stranu mluvil rovněž o konkrétních výsledcích práce Agentury 
v jiných lokalitách. V poslední části úvodu se představil rovněž lokální konzultant pro Bruntál, 
Martin Navrátil, který řekl, že chce ke spolupráci v Bruntále přistupovat jednak se značným 
respektem a podrobnou znalostí toho, co již bylo vykonané, jednak se zkušeností získanou 
Agenturou činností v pilotních  lokalitách. 
 Upozornil na určitou formálnost úvodního jednání, která je nezbytná, aby mohlo dojít 
k důkladnému představení Agentury a zahájení spolupráce. 
 
 

II. V dalčí části došlo ke vzájemnému představení účastníků 
 
 

III. Prezentace Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.  
 
Ředitel Agentury ve spolupráci s Martinem Navrátilem provedli krátkou prezentaci 
Agentury pro sociální začleňování. Viz prezentace. Následná diskuse se týkala hlavně 
veřejných zakázek.  



 V současné době probíhají dvě veřejné zakázky, které vyhlásila Agentura pro sociální 
začleňování a které se týkají působení v Bruntále. První byla zadaná pro zpracování 
situační analýzy, kterou Agentura svoji činnost v lokalitách zahajuje, druhá se týká 
asistence lokálního partnerství. První výběrové řízení již bylo uzavřené, výsledky ještě 
nejsou známé, protože dvě zúčastněné společnosti byly vyzvané k doplnění údajů. Druhá 
veřejná zakázka bude podle předpokladů uzavřená 1.7. Hned následující den se budou 
otevírat obálky. Podrobnosti k oběma výběrovým řízením jsou k dispozici na stránkách 
Agentury www.socialni-zaclenovani.cz.  
 
 

Při projednávání jednotlivých kroků spolupráce Martin Navrátil zdůraznil, že v procesu 
strategického plánování se nebude jednat o dublování komunitního plánování jako spíš o 
pokračování tohoto procesu. V rámci vytvoření strategického plánu lze užít východiska 
v komunitním plánu již zachycená, dotvořit je, konkretizovat a navrhnout postup jejich 
realizace, opatření zdrojů apod. Lze pochopitelně nalézat také další prioritní oblasti. 
 V prezentaci byl položen taky důraz na podobu projektového poradenství. M. Navrátil 
a M. Šimáček upozornili zvláště na dotační tituly svázané s činností Agentury pro sociální 
začleňování. První se týká integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.1. b, který 
slouží ke stavbám a rekonstrukcím objektů na sociální služby a podobné činnosti. 
(http://www.mpsv.cz/cs/7613). Druhou programovou oblastí je OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost, oblast podpory 3.2. S působností Agentury souvisí individuální výzva pro obce 
v této oblasti, která je tedy příležitostí i pro Bruntál. Město může požádat o dotaci na sociální 
služby a podobné činnosti, které potom čerpají jednotlivé neziskové organizace. K těmto 
výzvám již proběhlo školení v Praze, kterého se představitelé Bruntálu účastnili. Srov. 
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=348bfeb8-d171-44f1-b955-
1626b7252116.  
 Podrobné konzultace ale mohou probíhat také pro projekty v oblasti vzdělávání, tedy 
z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost, projekty v oblasti sociálního 
podnikání apod. V neposlední řadě je Agentura připravená konzultovat také projekty 
z národních dotačních titulů, které vyhlašuje Ministerstvo školství, Minosterstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo vnitra apod. 
 
 
IV.     Představení statutu, způsobu práce a jednacího řádu lokálního partnerství, jeho 
schválení.  
 V další části M. Navrátil podrobně prošel návrh jednacího řádu lokálního partnerství.  
- Na návrh p. ing. Morese bude změněn bod I. 4. Původní znění je: Lokální partnerství Bruntál 
bylo založeno v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23.ledna 2008 č. 85 k vytvoření 
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a přistoupením členů partnerství 
k jednacímu řádu Lokálního partnerství Bruntál. Nové znění bude bohatší o zvýrazněný text: 
Lokální partnerství Bruntál bylo založeno v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23.ledna 
2008 č. 85 k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, podepsáním 

memoranda o spolupráci Agenturou pro sociální začleňování a městem Bruntál a 
přistoupením členů partnerství k jednacímu řádu Lokálního partnerství Bruntál. Celé znění 
jednacího řádu je přiložené k tomuto zápisu. (hlasování o návrhu 18/0) 

- Manažer lokálního partnerství je lokální konzultant Agentury Martin Navrátil  



- Zástupce manažera lokálního partnerství se stal na návrh p. Juřenové romský 
poradce, Jozef Baláž (hlasování o návrhu 18/0) 

 
 
V. Představení harmonogramu činnosti lokálního partnerství.  
Harmonogram další činnosti byl na základě návrhu specifikován takto: 
 
1. během června a července lokální konzultant (Martin Navrátil) dále pracuje na síťování 

partnerů a seznamuje se s lokalitou,  
A. sbírá veškeré písemné informace o problematice,  
B.  ústní informace o pohledech všech partnerů na lokalitu a její problémy  
C. Probere se všemi partnery  nástin priorit a návrhů různých opatření do budoucího 

strategického plánu 
D. Výstupem této fáze bude v půli srpna zpracovaná mapa partnerů, popis stávající 

integrační praxe a předběžný návrh priorit a opatření jednotlivých partnerů 
2. další jednání lokálního partnerství proběhne v polovině srpna 

 
a. na srpnovém jednání bude podrobněji představena metodika strategického 

plánování 
b. dojde také k vytvoření pracovních skupin 
c. bude představená metodika strategického plánování 
d. bude vytvořený harmonogram strategického plánování 
e. budou zdůrazněny hlavní priority vycházející  z dřívějších plánovacích procesů 

a načrtnutý způsob jejich naplňování 
3. strategický plán by bylo vhodné dokončit do listopadu, příp. prosince (tak aby byl 

nejpozději počátkem roku 2011 schválen zastupitelstvem) 
 
 
  
VI. Představení situační analýzy.  
 
V další části jednání byla představená situační analýza, kterou Agentura pro sociální 
začleňpování svou práci v lokalitách zahajuje. K významu, rozsahu a harmonogramu situační 
analýzy srov. prezentaci. Na této analýze se bude podílet lokální partnerství a lokální 
konzultant, lokální asistence a externí zpracovatelská firma. Jednotlivé role budou rozdělené 
takto: 

1. Lokální asistence a lokální partnerství – zajištění kvantitativních dat  
= lokální asistent požádá jednotlivé partnery lokálního partnerství o 
sdílení některých anonymizovaných dat, které se dotýkají práce 
s klienty. Tato data se použijí k tvorbě závěrečné zprávy a k tvorbě 
společné databáze. Ta se bude každého půl roku aktualizovat a bude 
sloužit k monitorování výsledků spolupráce. 

2. Lokální konzultant – provede analýzu dokumentů, popis dosavadní 
integrační praxe, vytvoří mapu partnerů 

3. Externí zpracovatel vyšlý z výběrového řízení provede terénní 
výzkum, provede rozhovory s aktéry sociální integrace a kvalitativní 
popis, bude odpovědný za sestavení závěrečné zprávy. 



 
 
Optimální harmonogram tvorby situační analýzy bude vypadat takto: 
 
 
Červen: sběr dokumentů, příprava partnerů na monitoring 
 
Červenec: zpracování mapy partnerů a deskripce dosavadní integrační praxe, vytvoření 
„mapy“ lokality, vstup externí agentury do terénu 
 
Srpen: založení databáze kvantitativních údajů s půlroční aktualizací, terénní výzkum 
 
Září: zpracování finální zprávy 
 
V diskusi k situační analýze vyslovil J. Baláž obavu, zda bude soubor kvantitativních dat 
dostatečný jako východisko k měření výsledků spolupráce s Agenturou. M. Šimáček 
v odpovědi zdůraznil, že kromě obecných kritérií, které bude analýza sledovat, zde bude 
prostor k zadání kritérií typických právě pro tuto konkrétní lokalitu. Tato kritéria si zadají 
lokální partneři a Agentura přímo podle aktuálních potřeb Bruntálu. 
 
VIII. Ukončení jednání. M. Navrátil shrnul závěry jednání a domluvil se s partnery na 
individuálních jednáních v následujících měsících. 
 
Závěry jednání: 
 

4. 14. 6. byla zahájená činnost lokálního partnerství v Bruntále 
5. Jejím manažerem je pracovník Agentury pro sociální začleňování 

Martin Navrátil 
6. Zástupcem manažera se stal Jozef Baláž 
7. Byl přijat jednácí řád lokálního partnerství 
8. Byl domluven harmonogram další spolupráce 

 
 
Úkoly: 

1. Agentura začne během července realizovat situační analýzu 
2. M. Navrátil osloví další účastníky, kteří  byli pozvaní, ale nemohli se jednání účastnit. 

Přizve je ke spolupráci. 
3. M. Navrátil do do poloviny srpna osloví jednotlivě všechny partnery a probere s nimi 

jejich očekávání a priority pro následný proces plánování. 
4. M. Navrátil na konci července navrhne termín na srpnové zasedání lokálního 

partnerství a nechá jej schválit partnery. 
5. M. Navrátil připraví a zorganizuje zasedání lokálního partnerství zhruba v polovině 

srpna  
6. lokální partneři se během června a července sejdou s Martinem Navrátilem a 

proberou s ním možnosti následné spolupráce. 
 
 



 
Zpracoval: Martin Navrátil 
K doplnění: Členové lokálního partnerství 
Zkontroloval: Jozef Baláž 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


