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Seznam zkratek  
 

ASZ – Agentura pro sociální začleňování 

CS – Cílová skupina 

ČSÚ – Český statistický úřad 

Dávky HN – Dávky hmotné nouze 

DnB – Doplatek na bydlení 

JMK – Jihomoravský kraj 

KPSVL – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

LP – Lokální partnerství 

LSZ – Lokální síť zaměstnanosti 

MČ – městská část 

MMB – Magistrát města Brna 

MOP – Mimořádná okamžitá pomoc 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO – Nestátní nezisková organizace 

OPZ – Operační program Zaměstnanost 

p.b. – procentní bod 

PnŽ – Příspěvek na živobytí 

P.O. – Příspěvková organizace 

PS – Pracovní skupina 

SMB – Statutární město Brno 

SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SPO – Společně posuzované osoby 

SPSZ – Strategický plán sociálního začleňování  

SVL – Sociálně vyloučená lokalita 

SVO – Sociálně vyloučená osoba 

TAP – Tematický akční plán 

TPM – Tréninkové pracovní místo 



 
 

7 
 

UoZ (12+) – Uchazeč o zaměstnání (v evidenci ÚP déle než 12 měsíců) 

ÚP – Úřad práce 

ZSJ – Základní sídelní jednotka 

 

 

 

 

  



 
 

8 
 

Shrnutí evaluační zprávy 
Následující zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování (ASZ) s městem Brnem v letech 2016 - 2020 na základě analýzy výstupů  
a výsledků implementace Strategického plánu sociálního začleňování, konkrétně 
implementace opatření, která se týkají oblasti Zaměstnanost  – toto tematické zúžení je dále 
vysvětleno v kapitole 4.3 Tematické zúžení evaluace Strategického plánu sociálního 
začleňování (SPSZ). Ve zprávě je evaluována realizace naplánovaných opatření a dosahování 
strategických cílů s ohledem na jejich dopad na stav sociálního vyloučení v obci. Cílem zprávy 
je popsat efekt jednotlivých opatření a jejich vliv na dosažení plánovaných dopadů,  
a poskytnout tak zpětnou vazbu partnerům v lokalitě, ASZ, ale také poskytovateli podpory  
a tvůrcům národních sociálních politik. Výsledky zprávy jsou využitelné pro nastavování 
dalších intervencí v oblasti sociálního začleňování ve městě Brně i v jiných lokalitách, kde 
působí ASZ, a rovněž pro formulaci obecnějších politik řešení sociálního vyloučení.  

Evaluační zpráva shrnuje rozsah sociálního vyloučení v Brně a srovnává jeho aktuální stav 
se stavem v době, kdy byl SPSZ Brno připravován. Ve všech sledovaných indikátorech došlo 
k pozitivní změně, která značí celkový sociální vzestup obyvatel města, v souladu 
s celorepublikovými trendy. Zároveň některé indikátory značí zhoršení relativní pozice Brna 
vůči Jihomoravskému kraji (JMK) a celé ČR. V Brně bylo v roce 2015 identifikováno 7 sociálně 
vyloučených lokalit (SVL) a 9 sociálně vyloučených ubytoven, některé z nich v současnosti  
za sociálně vyloučené již považované nejsou. Indikátory sociálního vyloučení (např. výplaty 
dávek hmotné nouze /HN/ a počty dlouhodobě nezaměstnaných) potvrzují, že situace  
ve většině z identifikovaných SVL je horší než ve zbytku Brna.  

Většina opatření definovaných v SPSZ Brno - oblasti Zaměstnanost byla naplněna pouze 
částečně, evaluační zpráva se podrobně věnuje každému z aktérů, který se podílel  
na naplňování opatření v oblasti Zaměstnanost. Následně definuje 3 zamýšlené dopady, 
kterými jsou: Nezaměstnaní z cílové skupiny jsou job ready, Nezaměstnaná osoba z řad 
obtížně uplatnitelných na trhu práce získá (a udrží si) zaměstnání a Koordinace a připravenost 
klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání. 

U Dopadu 1 (Nezaměstnaní z cílové skupiny jsou job ready) je vnímán pozitivní přínos aktivit 
pracovního a kariérového poradenství, stejně jako aktivit na odstraňování bariér pro 
vstup na legální trh práce, obzvláště v oblasti oddlužení klientů. U Dopadu 2 – Nezaměstnaná 
osoba z řad obtížně uplatnitelných na trhu práce získá (a udrží si) zaměstnání se nepodařilo 
naplnit indikátor 600 osob, které vstoupí na trh práce - v průběhu tří let trvání projektů získalo 
zaměstnání 150 osob.1 V oblasti Koordinace a připravenosti klíčových aktérů v oblasti 
zaměstnávání (Dopad 3) evaluace hodnotí vznik a fungování Lokální sítě zaměstnanosti 
(LSZ), která je jednou z projektových aktivit a zároveň ústřední myšlenkou spolupráce ASZ 
s Magistrátem města Brna (MMB) v oblasti Zaměstnanost. Evaluace shledává, že se v rámci 
LSZ podařilo zefektivnit komunikaci mezi klíčovými aktéry v oblasti zaměstnanosti, zároveň se 
do ní podařilo zapojit spíše menší množství zaměstnavatelů. Aktivita je však vnímána jako 
nadějné inovativní vykročení směrem ke Konceptu společenské odpovědnosti a lepším 
možnostem zaměstnávání osob z řad obtížně zaměstnatelných. 

                                                           
1 Jedná se o výstupy projektů, jejichž realizace primárně směřovala k naplňování SPSZ v oblasti Zaměstnanosti. 
V evaluační zprávě nejsou zaznamenány výstupy projektů, jejichž realizace mířila primárně do jiných oblastí 
SPSZ a získání zaměstnání bylo jejich sekundárním dopadem. 
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Spolupráci města Brna s ASZ je možné hodnotit jako úspěšnou, je vnímáno, že měla 
pozitivní přínos pro řešení problémů sociálního vyloučení v Brně. Vedení města má 
nadále zájem problémy sociálního vyloučení řešit a s ASZ spolupracovat, aktuálně začínají 
jednání o spolupráci v rámci dalšího dotačního období Evropských strukturálních fondů 2021 
– 2027. 
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 Úvod 
Následující zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování (ASZ) s městem Brnem v letech 2016 - 2020 zpracované na základě analýzy 
výstupů a výsledků implementace Strategického plánu sociálního začleňování 2016 - 2019, 
konkrétně implementace opatření, která se týkají oblasti Zaměstnanost – toto tematické zúžení  
je dále vysvětleno v kapitole 4.3.  Ve zprávě je evaluována realizace naplánovaných opatření 
a dosahování strategických cílů s ohledem na jejich dopad na stav sociálního vyloučení v obci. 
Cílem evaluace je zhodnotit efekt jednotlivých opatření a lokálního partnerství  
na dosažení dopadů, a poskytnout tak zpětnou vazbu partnerům v lokalitě, ASZ, ale také 
poskytovateli finanční podpory, příp. tvůrcům národních sociálních politik. Výsledky zprávy 
jsou využitelné pro nastavování dalších intervencí v oblasti sociálního začleňování v lokalitě  
i v omezených možnostech v jiných lokalitách, kde působí ASZ, případně pro formulaci 
obecnějších politik řešení sociálního vyloučení.  

 

 Základní terminologie 
Agentura pro sociální začleňování, která je od roku 2020 jedním z odborů Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, byla v roce 2008 (ještě jako odbor Úřadu vlády ČR) ustavena jako ústřední 
nástroj státní správy pro řešení sociálního začleňování. V lednu 2020 se stala součástí 
struktury Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně sekce pro bydlení a sociální začleňování 
a i nadále je samostatným odborem pro sociální začleňování. Jejími dvěma základními úkoly 
je zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace a odborná koordinace řešení 
sociálního vyloučení na národní úrovni. ASZ podporuje obce a města v tom, aby mohly plnit 
svoji funkci v zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání, bydlení, zaměstnání, zdravotní péči 
a dalším zdrojům a institucím všem svým občanům bez ohledu na jejich sociální status.  

Základním nástrojem ASZ při řešení sociálního vyloučení v konkrétní obci/obcích je síťování 
a propojování relevantních místních aktérů, které je nezbytným předpokladem pro 
implementaci integračních procesů. K tomu slouží tzv. lokální partnerství (LP), platforma,  
v jejímž rámci se koordinovaně řeší jednotlivé problematické oblasti prostřednictvím vytyčení 
strategických cílů a naplánování konkrétních opatření pro jejich naplňování. Strategické cíle, 
opatření k jejich dosahování a jiné inkluzivní aktivity jsou ukotveny v dokumentu s názvem 
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ), který je za odborné a facilitační podpory 
lokálního konzultanta ASZ vytvářen lokálním partnerstvím obce. SPSZ je ústředním nástrojem 
řešení sociálního začleňování v konkrétní obci, podle něhož spolupráce ASZ a obce probíhá, 
a na jehož základě je také možné zhodnotit úspěch intervencí a spolupráce aktérů včetně ASZ.     

ASZ za dobu svého působení dosáhla značných úspěchů, především v odborném zmapování 
problému sociálního vyloučení a možností jeho řešení a v rozšíření sociálně inkluzivního 
diskurzu. Podařilo se jí v lokálních samosprávách implementovat nové způsoby práce 
představované především propojením, koordinací a aktivizací místních aktérů. Je schopna 
také pojmenovávat sociální problém přesněji a šířeji i s jeho příčinami, čímž je umožněna 
změna vnímání problému aktéry místní sociální politiky. Může poskytnout alternativu 
k segregačním a restriktivním praktikám, v nichž vidí řada lokálních politiků jediný nástroj 
řešení.  
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V rámci své práce však naráží také na určité limity. Jedním z limitů je skutečnost, že vůči 
partnerům nedisponuje vlastními finančními zdroji a sehrává tak primárně úlohu odborného 
poradce a motivátora. Disponuje rovněž jen omezenými možnostmi systémového ovlivňování 
na úrovni národní politiky. ASZ je tedy hlavně zprostředkujícím aktérem, který nemá přímý vliv 
na stav sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit v obcích.  

V současné době je nejsilnějším nástrojem vlivu na obce v rukou ASZ Koordinovaný přístup 
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), který umožňuje obcím spolupracujícím s ASZ 
exkluzivně podávat projekty do uzavřených nesoutěžních výzev, kde jsou pro ně předem 
alokovány finanční zdroje. Projektové poradenství v rámci KPSVL se tak stává zásadní 
intervencí ASZ ovlivňující řešení sociálního začleňování v obcích. 
 

Sociální vyloučení 

Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj 
společnosti, do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých úrovních, 
např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se nacházejí  
v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům běžně dostupným většině obyvatel, zároveň  
s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního 
vyloučení a možnosti participace na organizaci sociálního života a účasti v rozhodování.  
Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra stigmatizace ze strany většinové 
společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat.  

Sociální vyloučení se vyznačuje různými charakteristikami, které se v různých lokalitách 
vyskytují s různou intenzitou. Společná všem lokalitám a jejich obyvatelům je však skutečnost, 
že se potýkají s několika zásadními existenčními problémy zároveň, a tudíž jejich řešení, 
které by směřovalo k vymanění se ze stavu sociální exkluze, je natolik obtížné, že je pro 
sociálně vyloučeného takřka nedosažitelné bez vnější pomoci.  

Základními indikátory sociálního vyloučení je materiální chudoba, dlouhodobá 
nezaměstnanost, závislost na státní podpoře, nízká kvalita a nejistota v bydlení, ztížený přístup 
ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování  
a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele samy o sobě sociální vyloučení 
nezakládají. Je to teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům či rodinám brání  
v integraci či plnohodnotném životě a na různých úrovních je vylučuje ze společnosti. Každý  
z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách a u různých jejich 
obyvatel zastoupen v jiné míře. Různé kombinace intenzity těchto jevů pak vytváří charakter 
jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy výrazně liší.  

Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných 
ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě (SVL). Sociálně vyloučené lokality 
obvykle vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanismů. Při jejich vzniku lze 
sledovat vnější příčiny tohoto procesu, jako jsou zákonné normy, tržní mechanismy  
a stanoviska zbytku společnosti i faktory vnitřní, mezi něž se řadí např. životní styl samotných 
sociálně vyloučených, které se často mezigeneračně reprodukují. Specifickou roli v sociálním 
vyloučení hraje etnicita. V českém kontextu se pak jedná o etnicitu romskou. Je však nutné 
důrazně se vyhradit proti zaměňování pojmu sociální vyloučení s příslušností k romskému 
etniku. Výše uvedený popis fenoménu sociálního vyloučení jasně dokládá, že stav vyloučení 
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ze společnosti může postihnout kohokoliv, nehledě na jeho etnickou příslušnost. Tomu také 
odpovídá zacílení intervencí Agentury pro sociální začleňování. 

 Kontext lokality a spolupráce s ASZ 

3.1 Geografický kontext  
Brno se nachází v Jihomoravském kraji, tvoří samostatný okres Brno-město. Skládá se celkem 
z 29 městských částí, které jsou tvořeny 48 katastrálními územími.  

Obrázek 1: Administrativní mapa SO ORP Brno 

 

Zdroj: ČSÚ 

Brno mělo na konci roku 2019 381 346 obyvatel, tento počet poslední čtyři roky stoupá 
(ČSÚ). Brno je ale podobně jako jiná velká města ČR nutné chápat jako spádovou oblast,  
ve které žije více lidí, než kolik v ní má uveden trvalý pobyt. Reálná populační velikost Brna je 
odhadována na téměř půl milionu osob (Altimapo, 2020). Brno je také jádrem Brněnské 
metropolitní oblasti, která je jednou ze tří metropolitních oblastí v ČR vymezených Strategií 
regionálního rozvoje 2021+ (MMR 2020). Brněnskou metropolitní oblast tvoří 184 obcí a má 
696 413 obyvatel (údaj k 31. 12. 2018, Altimapo, 2020). 
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Obrázek 2: Administrativní mapa obcí v Brněnské metropolitní oblasti 

 

Zdroj: Altimapo 2020 

 

3.2 Socioekonomický kontext a rozsah sociálního vyloučení v obci  
Tato kapitola stručně popisuje socioekonomický kontext Brna a vývoj rozsahu sociálního 
vyloučení v Brně přibližně od roku 2014 do roku 2020. Vychází ze Stručné analýzy sociálního 
vyloučení na území města Brna, která je přílohou SPSZ Brno (ASZ, 2016), dále z Analýzy 
prostorové segregace na území města Brna (Sýkora 2018), která byla vytvořena podle 
metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jako podklad pro tvorbu Koncepce 
sociálního bydlení. V neposlední řadě je kapitola doplněna o aktuální data o příjemcích dávek 
HN a uchazečích o zaměstnání z roku 2020.  

3.2.1 Sociálně vyloučené lokality a ubytovny v Brně 
Cílovou skupinou SPSZ Brno jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené. Tyto osoby ne vždy, ale často žijí v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), 
ubytovnách, případně jsou to osoby bez domova.  
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SPSZ Brno (jeho situační analýza) identifikuje v Brně 7 sociálně hlavních vyloučených 
lokalit a 9 menších sociálně vyloučených lokalit – ubytoven, přičemž vychází z výsledků 
Mapy sociálně vyloučených lokalit (GAC, 2015). Zároveň uvádí, že specifikem Brna je 
soustředění SVL v blízkosti centra města – největší SVL byly identifikovány na území 
městských částí (MČ) Brno-střed a Brno-sever, další potom na území MČ Brno-jih, Brno-
Židenice a Brno-Královo pole. SPSZ Brno odhaduje počet sociálně vyloučených osob (SVO) 
žijících na územích SVL či v ubytovnách na 8 000-9 000, k tomu přičítá odhad SVO žijících 
v Brně rozptýleně mimo SVL a dále početnou skupinu cizinců a cizinek ohrožených sociálním 
vyloučením. Celkový počet SVO tak SPSZ Brno odhaduje na 12 000-15 000, z toho 1 000 
SVO žilo na ubytovnách (ASZ, 2016). 

Většina identifikovaných lokalit není prostorově vyloučena, ale je součástí městské 
zástavby, v dosahu má všechny dostupné služby i občanskou vybavenost. SVL v Brně je 
možné podle některých zaměstnanců nestátních neziskových organizací (NNO) a terénních 
pracovníků vnímat jako „souvislý pás“, který se táhne v blízkosti centra města, hranice 
jednotlivých SVL není vždy možné přesně určit a v kontextu celého Brna přesné vymezování 
hranic SVL často ani nedává smysl. „Vždycky to jednu až dvě ulice přeskočí a pak to pokračuje 
dál.“ (rozhovor, 22. 2. 2021) 

Níže následuje výčet a stručný popis SVL identifikovaných v SPSZ Brno: 

1) Zábrdovice I/“Bronx“: je největší SVL v Brně, rozkládá se na území MČ Brno-střed  
a Brno-sever, je prostorově přibližně vymezena ulicemi Cejl, Bratislavská, 
Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdová, Přadlácká, Körnerova, Soudní  
a Milady Horákové. Dle odhadů v ní v roce 2016 žilo 3 000 - 5 000 SVO, z toho  
60-70 % tvořilo romské etnikum. Lokalita je dlouhodobě vnímaná obyvateli Brna jako 
problémová, z toho pochází i její označení jako „Bronx“. Situační analýza dále uvádí, 
že v SVL jsou činžovní domy ve špatném stavu, vysoká míra kriminality a rizikového 
chování. 

2) Husovice: přímo sousedí se SVL Zábrdovice I, rozkládá se na území MČ Brno-sever 
a je prostorově vymezena ulicemi Vranovská, Mostecká, Dukelská třída, Hálkova, 
Nováčkova, Dačického, Rotalova, nám. Republiky, Lieberzeitova a Jana Svobody. 
Odhadem v ní žilo 2 000 SVO, z toho asi 50 % byli Romové a Romky. SVL je vnímána 
obyvateli Brna jako méně problémová kvůli většímu rozptýlení domů obývaných SVO 
v prostoru celé lokality. Kvalita domů je označena za lepší než v SVL Zábrdovice I, 
nicméně ne, za vyhovující. Situační analýza i zde uvádí vysokou míru kriminality  
a rizikového chování.  

3) Staré Brno: rozkládá se na území MČ Brno-střed a je prostorově vymezená ulicemi 
Leitnerova, Hybešova, Václavská, Anenská, Kopečná, Křídlovická. Bylo zde 
identifikováno asi 500 SVO, z toho 200 - 400 byli Romové a Romky. SVO zde žijí 
nerovnoměrně rozptýleni, domy, které obývají SVO jsou většinou ve znatelně horším 
stavu. Situační analýza neuvádí bližší informace k míře kriminality a rizikového 
chování. 

4) Komárov/Trnitá: rozkládá se na území MČ Brno-jih a je prostorově vymezená ulicemi 
Štěpánská, Cyrilská, Rumiště, Masná, Koželužská, Mlýnská, Přízova, Dornych, 
Zvonařka, Plotní, Konopná a Rosická. Odhad počtu SVO byl okolo 1 000 osob, z toho 
asi 700 byli Romky a Romové. Ráz lokality je ovlivňován umístěním Centra sociálních 
služeb Josefa Korbela Armády spásy do ulice Mlýnská, dále přítomností autobusového 
nádraží Zvonařka, které je místem zvýšeného výskytu jevů doprovázejících sociální 
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vyloučení. Situační analýza opět neuvádí bližší informace k míře kriminality  
a rizikového chování. 

5) Královo pole: rozkládá se na území MČ Brno-střed a Brno-Královo pole a jedná se  
o tři konkrétní ulice: Křižíková, Staňkova a Lidická. Počet SVO se odhaduje  
na 100-150, přičemž se jedná prakticky výlučně o Romy a Romky. V ulici Staňkova 
funguje azylový dům Diecézní charity, dále Centrum sociálních služeb Armády spásy 
s byty, které dříve sloužily jako Azylový dům pro rodiny s dětmi. Specifikem je ulice 
Křižíkova (5b), která se dá označit za v rámci města prostorově vyloučenou lokalitu. 
Situační analýza uvádí, že na této ulici žilo asi 20-30 SVO, lokalita není v přímém 
dosahu služeb a občanské vybavenosti. Situační analýza neuvádí bližší informace 
k míře kriminality a rizikového chování, na ulici Staňkova docházelo k sousedským 
sporům kvůli přítomnosti azylového domu. 

6) Židenice: rozkládá se na území MČ Brno-Židenice, konkrétně se jedná o ulice 
Krokova, Kuldova a Životského. Počet SVO byl odhadován na 100 s podílem romského 
etnika 30 %. Specifikem je soustředění Olašských Romů a Romek na ulici Životského. 
SVO žijí v domech špatné kvality, situační analýza neuvádí bližší informace k míře 
kriminality a rizikového chování. 

7) Zábrdovice II: těsně sousedí se SVL Zábrdovice I a částečně se SVL Komárov, 
rozkládá se na území MČ Brno-střed a Brno-sever a je vymezená ulicemi Vlhká, 
Špitálka, Plynárenská, Stavební, Podnásepní, Křenová a Skořepka. Počet SVO byl 
odhadován na 1 000, z toho 80 % činilo romské etnikum. Stav domů byl velice špatný. 
Situační analýza opět neuvádí bližší informace k míře kriminality a rizikového chování. 

Následující mapa zobrazuje rozmístění SVL v Brně:  

Obrázek 3: Mapa rozmístění SVL v Brně 

 
Zdroj: SPSZ Brno (ASZ 2016) 

Situační analýza dále uvádí následující sociálně vyloučené komerční ubytovny, včetně 
odhadu ubytovaných osob: 

1) Markéty Kuncové 3801/2: 250-300 osob, Brno-Židenice 
2) Jarní 52: 131 osob, Brno-Maloměřice a Obřany 
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3) Šámalova: 100 osob, Brno-Židenice 
4) Masná: počet osob neuveden, Brno-jih 
5) Pohoda (Vlhká): 139 osob, Brno-střed 
6) Poděbradova 102: počet osob neuveden, Brno-Královo pole 
7) Dukelská 55: počet osob neuveden, Brno-sever 
8) Šámalova (nelegální): počet osob neuveden, Brno-Židenice 
9) Šámalova-Heršpice: 38 osob, Brno-Židenice 

Jinou metodiku k identifikaci lokalit koncentrace SVO používá Analýza prostorové segregace 
na území města Brna (Sýkora, 2018). Ta na základě analýzy statistických dat (konkrétně údajů 
o počtu tzv. společně posuzovaných osob (SPO) pro přiznání dávky Příspěvek na živobytí 
(PnŽ) v jednotlivých základních sídelních jednotkách (ZSJ), analýzy percepce klíčových aktérů 
a reprezentace lokalit v médiích a vlastního terénního šetření označuje jednotlivé ZSJ v Brně, 
jako vhodné, nedoporučené či zcela nevhodné pro pořízení sociálního bydlení. Analýza 
využívá i výsledků Mapy sociálně vyloučených lokalit (GAC, 2015) a SPSZ Brno (ASZ, 2016), 
se kterými své vlastní závěry srovnává. Jednotlivé ZSJ zasazuje do kontextu dříve 
identifikovaných SVL a dochází k závěru, že její hodnocení ne zcela koresponduje 
s hodnocením SVL dvou zmíněných starších analýz (prezentováno výše). SVL Královo 
Pole a SVL Staré Brno podle této analýzy nejsou považovány na segregované, oproti tomu 
starší analýzy opomíjí některé periferní segregované lokality nebo ubytovny nesoucí znaky 
sociálního vyloučení, např. ubytovna na Olomoucké (která nicméně byla po zveřejnění Analýzy 
prostorové segregace na území města Brna (Sýkora, 2018) uzavřena) nebo ulice Rokytova, 
Železniční či Vídeňská. Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obrázku na následující straně: 
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Obrázek 4: Brno – vyhodnocení ZSJ na základě analýzy vhodnosti pořízení sociálního bydlení a analýzy 
segregace 

 

Zdroj: Sýkora, 2018 

Analýzy z roku 2016 i 2018 vhodně dokreslují výstupy z rozhovorů s terénními pracovníky  
a zaměstnanci NNO provedenými pro účely této evaluace. V rozhovorech se často opakoval 
názor, že SVL v centru Brna tvoří „pás“, ve kterém je situace víceméně všude stejná, 
jednotlivé SVL identifikované v SPSZ Brno se od sebe ničím výrazně neliší. Z jednolitosti 
této pomyslné centrální SVL se částečně vymyká SVL Komárov, u které bývá uváděno, že 
problémy v ní jsou méně intenzivní, dále SVL Královo Pole a SVL Staré Brno, které nejsou 
respondenty považovány za SVL, spíš mluví o tom, že se jedná o ojedinělé domy, jednotky 
případů SVO, na ulici Staňkova bývá zmiňován azylový dům, kde dochází ke koncentraci 
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SVO a doprovodných jevů sociálního vyloučení v jeho okolí. Tento popis z velké části 
koresponduje se závěry analýzy z roku 2018 (Sýkora, 2018).  

Respondenti dále uvádějí, že v posledních letech dochází v „hlavních“ SVL k vývoji. Došlo 
k rekonstrukci několika domů, dochází ke gentrifikaci, zvyšuje se počet obyvatel, ale 
zároveň se snižuje míra sociálního vyloučení, protože se do lokalit stěhuje majoritní 
obyvatelstvo střední třídy. „Problémy v SVL nemizí, ale ředí se.“ (rozhovor, 22. 2. 2021) 
V průběhu několika posledních let byly řešeny případy vystěhovávání SVO a rodin z domů 
v soukromém vlastnictví v SVL. Několik takových rodin se podařilo umístit do bytů v rámci 
projektu Rapid Re-Housing. K masovému vystěhovávání původních obyvatel SVL ale 
nedochází, jedná se spíše o jednotky případů.  

K podobnému vývoji dochází i na brněnských ubytovnách, několik ubytoven bylo v průběhu 
posledních let uzavřeno (Olomoucká, Šámalova, Dukelská), některé rodiny z těchto 
uzavřených ubytoven se opět podařilo umístit do bytů v rámci projektu Rapid Re-Housing či 
ve spolupráci s dalšími organizacemi. Seznam ubytoven se schváleným provozním řádem2 
čítal k říjnu 2020 celkem 60 ubytoven, z nichž ne všechny lze samozřejmě považovat za 
sociálně vyloučené, k tomu v Brně funguje několik ubytoven bez schváleného provozního 
řádu. Analýza z roku 2018 uvádí takových ubytoven 6, přičemž minimálně jedna z nich 
(Dukelská) byla od té doby uzavřena. 

3.2.2 Dávky hmotné nouze 
Jak vyplývá z Tabulky 1, v Brně dochází k setrvalému snižování počtu vyplacených dávek HN, 
konkrétně příspěvku na živobytí (PnŽ), doplatku na bydlení (DnB) a mimořádné okamžité 
pomoci (MOP), což je dávka, která se vyplácí příjemcům jednorázově v nenadálých obtížných 
životních situacích. Tento pokles kopíruje celorepublikový trend, kdy se v důsledku 
celkového zlepšení ekonomiky zvyšuje i životní úroveň obyvatelstva. Zároveň je potřeba 
podotknout, že až na srovnání poklesu dávky MOP v Brně a celé ČR, klesá množství 
vyplacených dávek HN v Brně pomaleji, než v JMK a celé ČR. V absolutních číslech se tedy 
situace zlepšuje, relativní postavení Brna vůči zbytku JMK a ČR se ale mírně zhoršuje.  

Tabulka 1: Porovnání množství vyplacených dávek HN v Brně, JMK a celé ČR vždy za průměrný měsíc  
v daném roce. 

Dávky HN v Brně, JMK a ČR (průměrný měsíc) 
 PnŽ DnB MOP 
 2016 2020 rozdíl 2016 2020 rozdíl 2016 2020 rozdíl 

Brno 5428 2836 -48 % 3105 1829 -41 % 308 141 -54 % 
JMK 11177 5625 -50 % 5535 3248 -41 % 567 251 -56 % 
ČR 125243 61605 -51 % 63988 32751 -49 % 4309 2118 -51 % 

Zdroj: data MPSV 

MPSV pro účely této evaluace poskytlo informace k vyplacení dávek HN za roky 2016 a 2020 
na úrovni ulic. Z těchto dat bylo vytvořeno meziroční srovnání vyplacených dávek HN 
v jednotlivých SVL. Data za každou SVL jsou vždy tvořena součtem vyplacených dávek HN 
v ulicích, které podle SPSZ Brno do dané SVL náleží.  

 

                                                           
2 Seznam ubytoven se schváleným SPŘ poskytla pro účely evaluace Platforma pro sociální bydlení. 
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Tabulka 2: Meziroční srovnání celkového počtu vyplacených dávek HN v jednotlivých SVL vždy  
za prosinec daného roku 

Dávky HN v SVL (prosinec) 
 PnŽ DnB MOP 
 2016 2020 rozdíl 2016 2020 rozdíl 2016 2020 rozdíl 

Zábrdovice 
I 673 491 -27% 434 309 -29% 30 16 -47% 

Husovice 257 132 -49% 167 85 -49% 12 3 -75% 
Staré Brno 121 68 -44% 82 49 -40% 3 0 -100% 
Komárov 133 94 -29% 77 59 -23% 12 6 -50% 
Královo 

pole 58 31 -47% 35 18 -49% 6 3 -50% 

Židenice 24 14 -42% 12 11 -8% 3 0 -100% 
Zábrdovice 

II 136 73 -46% 93 43 -54% 14 9 -36% 

Zdroj: data MPSV 

Srovnávat data o příjemcích dávek HN na úrovní SVL s daty za celé Brno není zcela možné, 
protože za celé Brno byla použita data za průměrný měsíc v daném roce, zatímco na  úrovni 
ulic (SVL) byla použita data vždy za prosinec daného roku. I přesto je ale možné orientačně 
vyhodnotit, zda se počet příjemců dávek HN v oblastech SVL daří snižovat podobným 
tempem, jako v celém Brně. 

Z tabulky 2 je patrné, že rychlost snižování není v jednotlivých SVL stejná. Při srovnání 
s poklesem za celé Brno (PnŽ o 48 %, DnB o 41 %, MOP o 51 %) vidíme, že pokles počtu 
příjemců dávek HN je ve většině SVL přibližně stejný, jako v celém Brně. Pomaleji se daří 
tyto počty snižovat u PnŽ v SVL Zábrdovice I a Komárov, u DnB v SVL Zábrdovice I, 
Komárov a Židenice. U počtu příjemců dávek MOP toto srovnání není relevantní, protože 
těchto dávek byla v jednotlivých SVL vyplaceno velice málo a většina z údajů byla 
v anonymizovaném intervalu 1-5, tedy celkové počty mohou být velice zkreslené. Nicméně  
i zde je z tabulky patrný výrazný pokles počtu příjemců této dávky prakticky ve všech 
SVL.  

3.2.3 Zaměstnanost  
V Brně se opět v souladu s celorepublikovým trendem do roku 2019 snižovala 
nezaměstnanost. Ačkoli jsou již známé počty uchazečů o zaměstnání za rok 2020, údaje 
k celkové míře nezaměstnanosti za rok 2020 v době finalizace této evaluace ještě nebyly 
dostupné. Následující tabulka udává jednoduché srovnání Brna s JMK a celou ČR. Vyplývá 
z ní, že je v Brně míra nezaměstnanosti dlouhodobě vyšší než v JMK a celé ČR, zároveň 
se ji ale dařilo do roku 2019 snižovat rychleji.  

Tabulka 3: Meziroční srovnání míry nezaměstnanosti 2016 a 2019 v Brně, JMK a ČR 

Míra nezaměstnanosti 
 Brno JMK ČR 

2016 7,2 6,2 5,5 
2019 4,2 3,65 3,02 

Rozdíl 3 p.b. 2,55 p.b. 2,48 p.b. 
Zdroj: Mapa nezaměstnanosti 
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Specifickou cílovou skupinou, na kterou byla mimo jiné zaměřena některá opatření SPSZ 
Brno, jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané, za které jsou považovány osoby v evidenci 
Úřadu práce (ÚP) déle než 12 měsíců. I jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných osob 
se dařilo od roku 2016 snižovat, jak znázorňuje následující graf. Mírný nárůst byl zaznamenán 
v roce 2020, pravděpodobně v souvislosti s pandemií koronaviru.  

Graf 1: Vývoj podílu dlouhodobě nezaměstnaných UoZ v Brně na celkovém počtu UoZ v Brně 

 
Zdroj: ÚP ČR 

Tematický výzkum Zpráva o stavu zaměstnanosti v městských částech okresu Brno-Město 
(Bedřich 2017) udává, že se vyšší počet dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů  
o zaměstnání (UoZ) nachází v těch MČ, ve kterých se nachází identifikované SVL. 

Podobně jako u dávek HN bylo zažádáno u ÚP o informace o počtu UoZ (včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných) na úrovni jednotlivých ulic za roky 2016 a 2020. Tyto informace jsou 
uvedeny v následující tabulce, která srovnává počty UoZ v jednotlivých SVL. Data za každou 
SVL jsou vždy tvořena součtem UoZ v ulicích, které podle SPSZ Brno do dané SVL náležejí. 

Tabulka 4: Počty UoZ za roky 2016 a 2020 

 
 2016 2020 
 UoZ UoZ 12+ Podíl UoZ 12+ UoZ UoZ 12+ Podíl UoZ 12+ 

Zábrdovice I 1755 1102 62,8% 1507 758 50,3% 
Husovice 1514 948 62,6% 1230 606 49,3% 

Staré Brno 1875 1177 62,8% 1618 805 49,8% 
Komárov 1529 955 62,5% 1244 611 49,1% 

Královo pole 527 326 61,9% 452 216 47,8% 
Židenice 1051 650 61,8% 827 401 48,5% 

Zábrdovice II 892 549 61,5% 716 341 47,6% 
Zdroj: data ÚP ČR 
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Jak je z tabulky patrné, podíl UoZ v evidenci déle než 12 měsíců je v brněnských SVL 
výrazně vyšší, než jaký je průměr v celém Brně. V roce 2016 se tento podíl pohyboval 
kolem 60 % všech UoZ evidovaných v SVL, zatímco v celém Brně to bylo 48,3 % (viz Graf 1). 
Tento podíl se i na úrovni SVL daří snižovat, v roce 2020 se nicméně pohyboval průměrně 
kolem 50 %, zatímco v celém Brně činil 33,15 %.  

Tato data dokreslují skutečnost, že dlouhodobá nezaměstnanost je ve většině případů 
spojena s dalšími znaky sociálního vyloučení, jako je nízké vzdělání a kvalifikace, vysoká 
míra exekucí, nevyhovující bydlení, etnická diskriminace, nízký sociální kapitál, ad. Důsledkem 
dlouhodobé nezaměstnanosti je pak ztráta kontaktu s legálním pracovním trhem, ztráta 
pracovních návyků, často ale i stigma, pocit vyčlenění a ztráta sebevědomí.  

Za jednu z nejsilnějších bariér pro vstup nezaměstnaných SVO na trh práce jsou považovány 
exekuce, které kvůli srážkám ze mzdy často nutí osoby v exekucích vyhledávat nelegální 
možnosti výdělku. Další významnou bariérou je nevyhovující bydlení a nestabilní životní 
situace, která se často nástupem do legálního zaměstnání může ještě zhoršit, protože příjem 
ze zaměstnání (i bez případných srážek ze mzdy z důvodu exekucí) může být nižší než 
podpora v nezaměstnanosti v kombinaci s dávkami HN, na které měly nezaměstnané SVO 
nárok. Vstup na nelegální trh práce s sebou nese v tomto ohledu výhody, zároveň je spojený 
s velkým rizikem náhlé ztráty příjmu či nevyplacení smluvené mzdy, proti kterému takto 
zaměstnaná osoba není nijak chráněna.  

Z toho důvodu se doporučuje u nezaměstnaných osob, které jsou zároveň v náročné  
a nestabilní životní situaci spolu s podporou hledání zaměstnání také aktivně řešit 
problémy s bydlením a dluhy, což je předpokladem pro úspěšný vstup na legální trh práce. 
Jako vhodné intervence, které by měly provázet podporu dlouhodobě nezaměstnaných, je 
například pořízení sociálního bydlení, zajištění firemního bydlení nebo zvýšení nástupního 
platu. (ASZ, 2019) 

3.2.4 Zadluženost 
Následující tabulka porovnává počet osob v exekuci a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel 
starších 15 let v roce 2016 a 2020, a to v Brně, JMK a celé ČR. Jak je z tabulky patrné, celkový 
počet osob v exekuci se daří v Brně dlouhodobě snižovat. Zatímco v JMK a ČR mezi roky 
2016 a 2017 došlo k nárůstu počtu osob v exekucích a ke snížení došlo až později, v Brně 
počet exekucí klesá setrvale. Podíl osob v exekuci na celkovém počtu obyvatel starších  
15 let byl v roce 2020 dokonce o setinu procenta nižší než v celé ČR.  

Tabulka 5: Meziroční srovnání počtu osob v exekuci a jejich podílu na celkovém počtu obyvatel starší 15 
let 

Osoby v exekuci 
 Brno JMK ČR 

 Počet osob 
v exekuci 

Podíl na 
celkovém 

počtu 
obyvatel 

15+ 

Počet osob 
v exekuci 

Podíl na 
celkovém 

počtu 
obyvatel 

15+ 

Počet osob 
v exekuci 

Podíl na 
celkovém 

počtu 
obyvatel 

15+ 
2016 34 064 10,59 78 523 7,88 831 585 9,31 
2017 33 587 10,44 79 072 7,93 862 207 9,65 
2020 27 701 8,60 66 695 6,67 773 880 8,61 

Zdroj: exekutorská komora ČR 
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3.2.5 Kriminalita 
Tento oddíl nabízí podobné srovnání indexu kriminality v letech 2016 a 2020, v Brně, JMK  
a celé ČR. Jak je patrné z tabulky, index kriminality je v Brně dlouhodobě vyšší než v JMK 
i celé ČR. Ačkoli se v Brně daří následovat celorepublikový trend snižování míry kriminality, 
dochází v Brně ke snižování pomalejším tempem než v JMK a ČR, relativní postavení Brna 
vůči zbytku republiky se tak zhoršuje.  

Tabulka 6: Meziroční srovnání indexu kriminality v Brně, JMK a ČR 

Index kriminality 
 Brno JMK ČR 

2016 298,8 185,8 207,8 
2019 281,2 169,7 189,6 

Rozdíl % -5,6 % -8,6 % -8,7 % 
Zdroj: Mapakriminality.cz 

 

3.3 Spolupráce města Brna s ASZ v lokalitě 
K zahájení aktivní spolupráce mezi Agenturou pro sociální začleňování a statutárním městem 
Brnem došlo v dubnu 2015. Zástupci ASZ a města Brna se shodli na zapojení Brna  
do programu KPSVL, tedy na společném přístupu k systematickému řešení problematiky 
sociálního vyloučení. Krátce poté začaly přípravné práce na tvorbě Strategického plánu 
sociálního začleňování na období 2016 – 2019 (dále jen „SPSZ Brno“), který byl schválen dne 
15. března 2016. 

SPSZ Brno byl zaměřen celkem na šest oblastí, a to na Zaměstnanost, Bydlení, Bezpečnost 
a prevence kriminality, Zdraví a rodina, Vzdělávání a Integrace cizinců. Oblast Vzdělávání byla 
však následně řešena samostatně, a to v rámci Místního plánu inkluze, který převzal veškeré 
identifikované problémy v oblasti Vzdělávání i některé priority v dalších oblastech (např. 
Priorita č. 1 v oblasti Zaměstnanost). 

Specifická situace nastala v oblasti Integrace cizinců, které bylo do SPSZ Brno zapracováno 
po konzultacích s Ministerstvem vnitra, na základě identifikace 1 500 – 2 000 v Brně žijících 
cizinců a cizinek sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. Po zpracování 
analýzy potřeb a projektových fiší však bylo shledáno, že projekty na podporu integrace 
sociálně vyloučených cizinců svým zaměřením a rozsahem (například potřebou realizovat 
mnoho výzkumných a evaluačních aktivit) nelze realizovat v rámci KPSVL a je nutné pro ně 
hledat jiné zdroje. Financování projektů se podařilo i díky podpoře ze strany ASZ zajistit 
z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – prioritní osy 3 - Sociální inovace  
a mezinárodní spolupráce. Oblast Integrace cizinců následně začala fungovat svébytně  
a nezávisle na KPSVL. Klíčoví aktéři jsou nadále zapojeni do širokého Lokálního partnerství  
a do komunikace s ASZ, oblast však není monitorována v rámci Monitoringu naplňování 
opatření SPSZ, který ASZ v Brně pravidelně realizuje. Přínosy projektu budou dále stručně 
diskutovány v kapitole 6.3.  

V rámci KPSVL bylo v Brně realizováno 33 projektů z výzvy 52 OPZ, které se podílely  
na naplňování opatření SPSZ Brno. Dále byly realizovány tři projekty z fondu Sociálních 
inovací (dva v oblasti Bydlení a jeden v oblasti Integrace cizinců). 
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V současné době je spolupráce Brna s ASZ ve formě tzv. Vzdálené komplexní podpory, 
v rámci které vznikly v Brně dva Tematické akční plány zaměřující se na oblasti Bydlení  
(pro období 2019 – 2022) a Zaměstnanost (pro období 2020 – 2022).  V současné době ASZ 
začíná jednat se zástupci vedení města o přípravě návazného strategického dokumentu  
v oblasti sociálního začleňování, který by byl platným i pro dotační období Evropských 
strukturálních fondů 2021 – 2027. Základem jednání je nově schválená metodika KPSV+.  

 Zadání a cíle evaluace a metodologie 
 
Pro zhodnocení výsledků spolupráce obcí s Agenturou pro sociální začleňování byla zvolena 
dopadová evaluace založená na zjišťování dopadů uskutečněných intervencí. Dopady vznikají 
přímým i nepřímým působením výstupů realizovaných opatření. Existence dopadů je 
zkoumána pomocí evaluačních ukazatelů. Evaluační ukazatele jsou měřitelné indikátory, 
jejichž pomocí je zjišťováno, jaká změna (dopad) byla způsobena prostřednictvím 
realizovaných opatření. Evaluační ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní povahy a jsou 
vytvářeny na základě expertních znalostí ASZ o jednotlivých tematických oblastech. Pro 
formulování evaluačních ukazatelů byla využita logika teorie změny (Štoflová & Konečný, 
2018). Východiskem teorie změny je strategický plán sociálního začleňování evaluované obce, 
který je analyzován logikou zachycenou níže ve schématu 1. Každé opatření nemusí,  
a obvykle nemá, svůj unikátní dopad. Často má více opatření jeden společný dopad.  

 

Schéma 1: Postup při stanovování dopadů intervencí 

 

V úvodní fázi evaluace lokality je vytvářen evaluační design, do něhož jsou zaneseny 
strategické a obecné cíle ze SPSZ, opatření, kterými jsou dosahovány, jejich výstupy  
a očekávané dopady spolu s evaluačními ukazateli. Realizované a nerealizované výstupy jsou 
zjišťovány za pomocí lokálního konzultanta či místních aktérů a dopady jsou definovány 
s ohledem na specifický kontext lokální situace. V případě některých intervencí – typicky  
u posilování kapacit sociálních služeb – zůstáváme při formulování dopadů spíše na úrovni 
výstupů, neboť zjišťování dopadů by vyžadovalo využití výrazně robustnějších výzkumných 
metod, než umožňuje evaluační proces v ASZ. 

 

Při evaluaci ve městě Brně, která probíhala v roce 2021, byly využity následující výzkumné 
metody a techniky: 

 Dotazníkové šetření  
 mezi členy Lokálního partnerství (rozesláno 18 členům, dotazník vyplnilo  

8 respondentů) 
 mezi zaměstnavateli sdruženými v Lokální síti zaměstnanosti (osloveno  

13 zaměstnavatelů, dotazník vyplnilo 7 respondentů) 

Strategický cíl Opatření
Dopad 

(měřený evaluačními 
ukazateli)
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 Polostrukturované rozhovory s 
 Příspěvková organizace (P.O.) DROM, romské středisko – projektoví 

koordinátoři 
 NNO IQ Roma servis, z.s. – kariérová poradkyně, pracovnice pro systémovou 

podporu cílové skupiny (CS) 
 Sociální odbor MMB – koordinátorka projektu z oblasti Zaměstnanost 
 Sociální odbor MMB – manažer SPSZ Brno 
 ASZ – lokální konzultanti 
 ASZ – lokální expertka na zaměstnanost 
 ÚP – vedoucí oddělení zprostředkování zaměstnání 
 NNO Podané ruce – projektová koordinátorka 

 Telefonické rozhovory 
 Platforma pro sociální bydlení – terénní pracovník 
 Spolupracovník projektu Dobrá práce v obci 
 Sociální odbor MMB – projektová koordinátorka z oblasti Integrace cizinců 

 Desk research 
 Analýza dat: 

 Z veřejně přístupných zdrojů (Mapa kriminality, Mapa exekucí, Mapa 
zaměstnanosti, data MPSV, ÚP, ČSÚ) 

 Poskytnutých místními aktéry (data sociálních služeb, data NNO a P.O., data 
MMB) 
 
 

4.1 Evaluační otázky a evaluační kritéria 
Jak již bylo uvedeno výše, účelem evaluace je posoudit míru naplnění cílů specifikovaných                             
v SPSZ Brno a také dopady implementovaných opatření na cílovou skupinu. Posouzení 
dopadů není možné bez detailní analýzy jednotlivých opatření, resp. projektů, vždy s ohledem 
na jejich adresnost, relevanci a konzistenci vůči potřebám cílové skupiny, s ohledem  
na koordinaci s ostatními aktéry, a také s ohledem na podporu synergií relevantních pro 
podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Evaluace zároveň přihlíží na prosazení 
změny v oblasti sociálních (integračních) politik v lokalitě, včetně zhodnocení činnosti lokálního 
partnerství a podpory obdržené od ASZ. 

Klíčové otázky, které navigují evaluaci, jsou strukturovány takto:  

Dopady, resp. konsekvence přijatých opatření 
 Vytvořila či přispěla opatření k dosažení dopadů v krátkodobém, střednědobém 

a případně dlouhodobém horizontu? 
 Které partikulární aspekty opatření přispěly k prosazení změn (pozitivních  

i negativních) v životě osob ohrožených sociálním vyloučením? 
 Komu dopady opatření pomohly, jakým způsobem a za jakých okolností?  
 Lze realizovaným opatřením připsat dosažené změny? 
 Objevily se nějaké nezamýšlené dopady (pozitivní a negativní) opatření, např. dopady                            

na vztahy mezi příjemci a osobami, které nebenefitovaly z implementace opatření? 
 Jaký byl vliv ostatních faktorů (nad rámec jednotlivých opatření), které ovlivnily 

dosažení cílů? 
 Jaké další investice jsou vyžadovány pro to, aby byla zajištěna udržitelnost výsledků 

dosažených v rámci opatření? 
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Adresnost a relevance 
 Adresují opatření skutečné potřeby cílové populace osob? 
 Byla opatření vhodně nastavena pro to, aby adresovala potřeby osob nejvíce 

ohrožených sociálním vyloučením?  
 

Konzistence  
 Je rozsah opatření z pohledu kapacit služeb konzistentní s potřebami osob ohrožených 

sociálním vyloučením v dané lokalitě? 
 
Koordinace 

 Změnila se koordinace mezi aktéry implementujícími jednotlivá opatření v dané 
lokalitě? 

 
Udržitelnost 

 Jaké jsou hlavní faktory (interní i externí), které pozitivně či negativně ovlivní 
udržitelnost opatření? 

 
 
Klíčové otázky, které navigují evaluaci v oblasti hodnocení lokálního partnerství a podpory 
obdržené od ASZ, jsou následující: 

 Jaké bylo očekávání klíčových aktérů od Lokálního partnerství? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí proces přípravy SPSZ? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí podporu poskytovanou ASZ? Jak spolupracují?  
 Jaké hlavní úsilí nyní vyvíjí obec v oblasti přístupu k sociální problematice a sociálnímu 

vyloučení? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí celkovou užitečnost SPSZ? 
 Podařilo se zachytit všechny relevantní aktéry a zahrnout je do spolupráce?  
 Měla jejich spolupráce efekt ve smyslu nových projektů nebo zvýšení kapacity již 

existujících?  
 Je spolupráce udržitelná do budoucna?  

 

Analytická část (kap. 6 – Hlavní zjištění) je členěna dle jednotlivých evaluačních kritérií, kde 
v jednotlivých podkapitolách evaluace usiluje o zodpovězení otázek uvedených výše. 

 

4.2 Limity evaluace 
Evaluace dopadů spolupráce ASZ a obcí se sociálně vyloučenými lokalitami naráží na několik 
zásadních limitů. Některé z nich jsou obecnými metodologickými problémy evaluace 
sociálních jevů, jiné se týkají specifik práce ASZ. 

Specifickými omezeními vyplývajícími z povahy ASZ jako organizace a její činnosti, která jsme 
zmiňovaly již v předchozí kapitole, je zejména rozpor mezi tím, že primární cílovou skupinou 
ASZ je obec a místní institucionální aktéři, avšak zvolená evaluační metoda šetří dopady 
intervencí na sociálně vyloučené osoby, kteří jsou pro ASZ sekundární, tedy nikoliv 
bezprostřední, cílovou skupinou. Již z tohoto východiska vyplývá, že činnost ASZ může mít 
pouze zprostředkovaný vliv na vznik dopadů v sociálně vyloučených lokalitách. Zásadní roli 
v jejich uskutečnění má aktivita místních aktérů, kterou může ASZ podpořit, nemůže ji však 
zastoupit.   
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Problémem pro aplikaci dopadové evaluace je rovněž skutečnost, že strategické plány 
sociálního začleňování mnohdy nejsou vytvořeny ve vhodné logické struktuře, která by 
implikovala očekávané dopady. S tím souvisí také absence průběžného monitoringu 
výstupů a sběru potřebných dat3 a informací pro hodnocení změn stavu sociálního 
vyloučení či postupu průběhu sociální integrace. 

Zároveň musíme vzít úvahu také komplexní povahu sociálního problému, jímž je sociální 
vyloučení. Do jeho vývoje, stejně jako obecně do vývoje společnosti, silně intervenuje velké 
množství vnějších faktorů, které ASZ, ale ani obce a jejich obyvatelé nemohou nijak ovlivnit. 
K vnějším intervenujícím faktorům můžeme přiřadit i systémové nastavení jednotlivých politik 
státu, které determinuje možnosti řešení různých aspektů sociálního vyloučení. Další důležitou 
skutečností, kterou musíme mít na mysli při hodnocení spolupráce obcí s ASZ, je to, že 
integrační procesy jsou dlouhodobé povahy  a jejich výsledky se projevují až po delší době, 
od intervencí tedy nelze očekávat okamžitý dopad a změny v sociálně vyloučených lokalitách. 

Jiný limit prováděné evaluace představuje nedostatek dostupných relevantních dat takřka 
ve všech oblastech intervencí, a to především dat vztažených k malým územním jednotkám                                        
a k identifikovaným sociálně vyloučeným lokalitám. Data, která jsou poskytována místními 
aktéry, pak mívají různou strukturu, obsah i validitu. Navíc je obvykle nelze ověřit z jiných 
zdrojů.   

S ohledem na uvedená obecná i specifická metodologická omezení je při evaluaci kladen 
důraz na kvalitativní zkoumání, které umožní podat hlubší kontextuální hodnocení dopadů 
intervencí a vytvořit co nejvěrnější obraz stavu lokality. 

 

4.3 Tematické zúžení evaluace SPSZ 
Po provedení několika pilotních evaluací se ukázalo, že komplexní evaluace, tj. evaluace 
dopadů všech realizovaných cílů a opatření SPSZ, je kapacitně náročná a tato náročnost 
s velikostí města obvykle stoupá. Zároveň opatření v některých tematických oblastech mají 
menší rozsah a záběr a jejich vliv na celkovou situaci v dané oblasti (např. bezpečnosti) je 
menší a zároveň předvídatelný i bez podrobné evaluace. Proto evaluační tým po diskuzi 
s řídícím orgánem projektu OPZ přistoupil k tematickému zúžení každé evaluace. Další 
evaluační zprávy včetně této se proto zaměří vždy na zhodnocení jedné vybrané oblasti 
definované v SPSZ na základě tematických oblastí řešených Agenturou pro sociální 
začleňování. Při výběru této oblasti bude přihlédnuto ke specifikům evaluované lokality – 
rozsah opatření tematické oblasti v dané lokalitě a rozsah naplněných opatření, další 
plánované zaměření obce v oblasti sociálního začleňování – i k zajištění pestrosti 
evaluovaných témat napříč lokalitami. Na základě těchto měřítek byla v městě Brně vybrána 
pro evaluaci oblast Zaměstnanost. 

  

                                                           
3 Od roku 2019 v této lokalitě probíhá monitoring dopadů projektů ve vztahu k opatřením navrženým v SPSZ. 
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 Evaluované priority a cíle SPSZ 
 
Tabulka 7: Priority a cíle evaluované na základě tematického zúžení 

Priorita č. 1 Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti  
při vstupu na trh práce 

Cíl (opatření) 1.1 Vytvoření spolupracující sítě institucí akcentující provázanost vzdělávání  
a úspěšnost na trhu práce. 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Částečně 
 
 
 

Opatření je částečně naplňováno v rámci Lokální sítě zaměstnanosti (LSZ), 
od roku 2018 do roku 2020 proběhlo 6 setkání LSZ. V rámci LSZ není kladen 
primární důraz na provázání systému vzdělávání a úspěšnosti na trhu práce, 
jako spíš na profesní přípravu UoZ a koordinaci mezi významnými aktéry 
v oblasti zaměstnanosti ve městě Brně (město, NNO, P.O., ÚP, MMB, 
zaměstnavatelé, …) Více je aktivita diskutována v kapitole 6.1.3 – Dopad 3 

Cíl (opatření) 1.2 Vytvoření a podpora aktivit neformálního vzdělávání pro cílovou skupinu děti 
a mládež posilující úspěšnost integrace na trh práce (do roku 2019 bude 
podpořeno 250 osob). 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 
Částečně 

 
Opatření je naplňováno v rámci Místního plánu inkluze. 

Cíl (opatření) 1.3 Podpora rozvoje učňovského školství při zařazování adekvátních oborů. 
Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Částečně 
 

Opatření je naplňováno v rámci Místního plánu inkluze. 

Cíl (opatření) 1.4 Rozvoj nabídky a poskytování profesního poradenství v rámci formálního 
vzdělávání - ZŠ a SŠ (do roku 2019 bude podpořeno 600 osob). 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 
Částečně 

 
Opatření je naplňováno v rámci Místního plánu inkluze. 

 
Priorita č. 2 Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a sociálně vyloučené, včetně přípravy osob pro vstup  
na trh práce 

Cíl (opatření) 2.1 Do roku 2019 bude připraveno pro vstup na trh práce 340 osob 
prostřednictvím poradenských služeb. 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Ano 
 

Celkem bylo podpořeno 1137 unikátních osob4 z cílové skupiny 
poradenskými službami tří projektů KPSVL zaměřených na podporu 
pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně 
vyloučené. 

Cíl (opatření) 2.2 Do roku 2019 vstoupí na trh práce 600 osob cílové skupiny. 
Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Částečně 
 

Cíl č. 2.2 byl naplňován aktivitami tří projektů KPSVL zaměřených cíleně  
na podporu zaměstnanosti. Celkem bylo podpořeno 150 unikátních osob5 
z cílové skupiny, které vstoupily na trh práce, tj. získali pracovní smlouvu  
na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či zahájili výkon OSVČ. 

                                                           
4 V evaluační zprávě nejsou zaznamenány výstupy projektů, jejichž realizace mířila primárně do jiných oblastí 
SPSZ a poradenství v oblasti zaměstnanosti bylo sekundárním dopadem. 
5 V evaluační zprávě nejsou zaznamenány výstupy projektů, jejichž realizace mířila primárně do jiných oblastí 
SPSZ a poradenství v oblasti zaměstnanosti bylo sekundárním dopadem. 
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Cíl (opatření) 2.3 Rozvoj prevence a řešení dopadů nelegálního zaměstnávání (do roku 2019 
bude podpořeno 200 osob cílové skupiny). 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Ano 
 

K naplňování cíle přispívaly aktivity realizátorů projektů, zaměřených  
na individuální podporu osobám při vstupu na trh práce. Prostřednictvím 
aktivit realizátorů získalo v průběhu trvání projektu 420 osob6 klíčové 
teoretické kompetence v oblasti orientace na pracovním trhu a finanční 
gramotnosti. 

 

Priorita č. 3 Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept 
společenské odpovědnosti 

Cíl (opatření) 3.1 Do roku 2019 bude zahájena činnost „Centra podporující koncept 
společenské odpovědnosti“. 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Ne 
 

Pro plnění opatření nebyly v rámci LP dostatečné kapacity. Původní záměr 
opatření je částečně naplňován existencí Lokální sítě zaměstnanosti, která 
může být vnímána jako první krok k budoucímu vytvoření funkčního „Centra 
podporující koncept společenské odpovědnosti“. Po nějakou dobu však 
probíhala jednání k nastavení procesů společenské odpovědnosti při 
vyhlašování výběrových řízení, apod. 
 

Cíl (opatření) 3.2 Do roku 2019 bude podpořen vznik minimálně 5 sociálních podniků, včetně 
podpory rozvoje stávajících firem. 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 
Částečně 

 
V Brně byly podpořeny z programu IROP 3 sociální podniky z výzvy 44  
a 2 podniky z výzvy 90, dále bylo podpořeno 8 sociálních podniků v rámci 
výzvy 129 programu OPZ. Tato podpora však nebyla součástí KPSVL. 
S jedním z takto podpořených sociálních podniků (MYJÓMI) aktuálně ASZ 
spolupracuje v rámci setkávání Lokální sítě zaměstnanosti. Současně také 
zájemci o realizaci sociálních podniků odstoupili od podání projektových 
žádostí. Nejčastěji z důvodu nevýhodných dotačních podmínek, proměny 
ekonomické situace na straně zájemců a také z důvodu administrativní 
náročnosti projektových žádostí.   

 

Priorita č.  Provázání služeb na podporu zaměstnanosti 
Cíl (opatření) 4.1 Do roku 2019 bude vytvořen systém spolupráce všech nezbytných institucí  

pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna. 
Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Ano 
 

Cíl je naplňován prostřednictvím realizace Lokální sítě zaměstnanosti. Viz 
Priorita č. 1, Cíl 1.1, dále viz kapitola 6.1.3 – Dopad 3. 

 
 

 

                                                           
6 V evaluační zprávě nejsou zaznamenány výstupy projektů, jejichž realizace mířila primárně do jiných oblastí 
SPSZ a poradenství v oblasti zaměstnanosti bylo sekundárním dopadem. 
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 Hlavní zjištění 

6.1 Dopady evaluovaných opatření podle SPSZ a jejich zhodnocení 
V SPSZ Brno nejsou jednoznačně definovány očekávané dopady nastavených opatření. Proto 
bylo při jejich stanovení vycházeno z problémových oblastí definovaných v analytické části 
SPSZ Brno, zároveň z původních záměrů a cílů, které stály za formulací jednotlivých cílů  
a opatření v SPSZ Brno. Na základě toho byly definovány následující tři zkoumané dopady: 

1) Nezaměstnaní z cílové skupiny jsou job ready  
2) Nezaměstnaná osoba z řad obtížně uplatnitelných na trhu práce získá (a udrží si) 

zaměstnání 
3) Koordinace a připravenost klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání 

SPSZ Brno v oblasti Zaměstnanost definuje 4 priority, z nichž každá má několik specifických 
cílů/opatření. Jednotlivá opatření jsou formulována stejně jako specifické cíle, proto se tyto 
dvě úrovně podrobnosti v SPSZ Brno „slévají“, jak je patrné i z Tabulky 7.  

Podrobné propojení priorit definovaných v SPSZ, jednotlivých cílů/opatření a definovaných 
dopadů je ilustrováno ve schématu 2 na následující straně. V tomto schématu jsou zeleně 
vyznačena opatření, která se podařilo naplnit, oranžově vyznačena opatření, která se podařilo 
naplnit částečně, či jsou naplňována v rámci MPI a červeně označená jsou opatření, která 
naplněna nebyla. 
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Schéma 2: Propojení cílů, opatření a dopadů SPSZ Brno 

 

 

 

  
1. Rozvoj přípravy 

profesního života jedince a 
posílení úspěšnosti  

při vstupu na trh práce 
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společenské odpovědnosti 

4. Provázání služeb  
na podporu zaměstnanosti 

Nezaměstnaní z cílové 
skupiny jsou job-ready. 

Nezaměstnaná osoba  
z řad obtížně 
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práce získá (a udrží si) 

zaměstnání. 

Koordinace  
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zaměstnávání. 

1.4 Rozvoj nabídky a 
poskytování profesního 

poradenství v rámci 
formálního vzdělávání  

- ZŠ a SŠ. 

1.1 Vytvoření spolupracující 
sítě institucí akcentující 
provázanost vzdělávání  

a úspěšnost na trhu práce. 

1.2 Vytvoření a podpora 
aktivit neformálního 

vzdělávání  
pro CS děti a mládež 
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integrace na trh práce. 

1.3. Podpora rozvoje 
učňovského školství  

při zařazování adekvátních 
oborů. 
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skupiny. 
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zaměstnávání. 

3.1 Do roku 2019 bude 
zahájena činnost „Centra 
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společenské odpovědnosti“. 

3.2 Do roku 2019 bude 
podpořen vznik minimálně  

5 sociálních podniků,  
včetně podpory rozvoje 

stávajících firem. 

4.1 Do roku 2019 bude 
vytvořen systém spolupráce 
všech nezbytných institucí. 
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Aktéry naplňování opatření SPSZ Brno v oblasti Zaměstnanost byli následující realizátoři 
KPSVL projektů na podporu zaměstnanosti cílových skupin: 

 P.O. DROM, romské středisko – realizátor projektu Zvyšování zaměstnanosti  
v sociálně vyloučených lokalitách města Brna 

 NNO IQ Roma servis, z.s. – realizátor projektu Práce je šance 
 Sociální odbor Magistrátu města Brna – realizátor projektu Podpora zaměstnanosti 

znevýhodněných osob na území města Brna 

Osloveným aktérem byla i Charita Brno. Nepodařilo se však včas připravit projektovou žádost 
do takové míry, aby byla schválena. 

Dále se evaluační zpráva věnuje popisu jednotlivých realizovaných projektů včetně popisu 
jejich výstupů a výsledků a stručného představení další činnosti realizátorů. Informace 
uvedené v této kapitole vychází z evaluačních rozhovorů s realizátory projektů, dále 
z Monitoringu naplňování opatření SPSZ a z evaluačních zpráv, které byly zpracovány pro 
projekt Práce je šance a Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna. 
Tyto projekty budou následně v kapitolách 6.1.1 – 6.1.3 ještě zhodnoceny v kontextu jejich 
očekávaných dopadů. 

 

Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna - DROM, 
romské středisko 

DROM, romské středisko, je příspěvkovou organizací Statutárního města Brna (SMB) a v Brně 
působí (z počátku neformálně) od 90. let. Má dvě registrované sociální služby: Terénní 
programy (v rámci kterých funguje terénní sociální služba /řešící agendu bydlení, sociálních 
dávek, dluhů, atd./ a dále terénní zdravotně-sociální pomoc) a Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež. Nad rámec registrovaných sociálních služeb realizuje programy a projekty širokého 
spektra, například práce s pěstounskými rodinami, asistence a pomoc pachatelům a obětem 
trestných činů či právě podpora zaměstnanosti v SVL.  

V souvislosti se zapojením do KPSVL realizoval DROM 3 projekty: Prevence sociálně 
patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna (oblast Bezpečnost  
a prevence rizikového chování), Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených 
lokalitách města Brna (oblast Rodina a zdraví) a dále již zmíněný projekt, na který se zaměřuje 
tato evaluace, Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna (oblast 
Zaměstnanost). Pro realizaci projektů KPSVL byly v DROMU zřízeny tři nové sociální služby, 
které po skočení projektů v roce 2020 opět zanikly: Sociálně-aktivizační služba, Kontaktní 
centrum a Odborné sociální poradenství.  

Projekt Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna byl realizován 
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Obecným cílem aktivit bylo posílit kompetence 170 osob 
žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna pro uplatnění na trhu práce  
a ve společnosti (např. sepsání životopisu, motivačního dopisu a nácvik pracovního pohovoru, 
získání kompetencí pro samostatné vyhledávání nabídek práce a samostatné kontaktování 
zaměstnavatelů, zvýšení pracovně právního povědomí apod.). Dalším cílem projektu pak bylo, 
aby díky podpoře získané v rámci projektu získalo 25 osob zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. Celkem mělo být podpořeno 280 osob (230 osob bagatelně, 50 osob nebagatelně), 
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z toho 170 osob (tedy 60 %) mělo významně zvýšit své kompetence pro uplatnění na trhu 
práce a ve společnosti a 25 osob mělo získat zaměstnání na otevřeném trhu práce. Součástí 
projektu nebyla tréninková pracovní místa. 

Cílovou skupinou projektu byly osoby žijící v SVL v Brně, starší 15 let, které jsou 
nezaměstnané a potýkají se s kumulací problémů. Zejména byl projekt směřován k mladým, 
rodičům s malými dětmi a dlouhodobě nezaměstnaným.  

Projekt měl 3 klíčové aktivity. V rámci KA1 bylo poskytováno komplexní pracovní 
poradenství a jejím cílem bylo zvýšit kompetence klientů pro uplatnění na pracovním trhu  
a zároveň pomoci klientům získat zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. KA2 byla 
zaměřena na klienty studující na středních školách či učilištích. V rámci projektu jim bylo 
poskytováno kariérové poradenství, ale také podpora při vyřizování přihlášek na VŠ, při 
zajišťování doučování, vyřizování příspěvků na pomůcky, atd. Poslední aktivita KA3 směřovala 
k rodičům s dětmi předškolního věku a jejím cílem bylo připravit rodiče na vstup na otevřený 
pracovní trh po skončení rodičovské dovolené. V rámci KA3 byli rodiče připravováni a potom 
předáváni do KA1 ke komplexnímu pracovnímu poradenství.  

V průběhu realizace projektu bylo podpořeno celkem 316 osob. Z toho u 176 osob byly 
zvýšeny kompetence formou kurzů, poradenství a dalších aktivit a 29 osob získalo 
zaměstnání.  

K dosahování cílů pozitivně přispělo to, že DROM, romské středisko poskytuje v rámci své 
organizace komplexní služby, které na sebe navazují. Této skutečnosti bylo využíváno 
primárně u klientů, kteří se potýkali s kumulací problémů například v dluhové oblasti nebo 
v oblasti bydlení – to se řešilo návaznou službou přímo v rámci DROMu. Komplexní podpora 
klientů byla zajištěna i spoluprací s dalšími realizátory projektů KPSVL. Například bylo-li 
vyhodnoceno, že by klientovi DROMu mohlo pomoci nastoupit na tréninkové pracovní místo 
(TPM), byla sjednána spolupráce s MMB, který realizoval projekt, v rámci kterého byla TPM 
poskytována.  

Ačkoli se v rámci projektu dařilo klienty podporovat komplexně, je to právě kumulace problémů 
(obzvlášť v oblasti dluhů nebo trestné činnosti), kterou zaměstnanci projektu vyhodnocují jako 
největší překážku pro úspěšné naplňování projektových cílů.  

„Vidím strašnej zájem o to mít tu práci. Akorát tam jsou ty bariéry prostě, ta předluženost těch 
klientů, prostě ti klienti chtějí pracovat, ale sami mi jakoby říkají, že nemůžou pracovat legálně 
na pracovní smlouvu, protože prostě se jim to nevyplatí… Ale mít tu práci tady je strašně velkej 
zájem.“ (rozhovor 27. 1. 2021) 

„A potom tady jsou jakoby ještě bariéry jako trestná činnost, že jo, zápisy v rejstříku trestů, tak 
to taky tady má hodně klientů. A tím je potom strašně těžký, když maj ten zápis v rejstříku, jim 
najít tu práci.“ (rozhovor 27. 1. 2021) 

DROM aktuálně realizuje návazný projekt v rámci Tematického akčního plánu (TAP) 
Zaměstnanost. Směřování projektu bylo pozměněno i na základě vyhodnocení silných  
a slabých stránek realizace předchozího projektu. Z nového projektu byly vypuštěny aktivity 
KA2 a KA3 na podporu studujících a rodin s malými dětmi. V rámci původní aktivity KA1 je 
kladen větší důraz právě na odstraňování bariér. Byly do ní zařazeny pozice, které se budou 
soustředit na řešení dluhové situace klientů a přípravu klientů na vstup do insolvenčního řízení, 
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ale také na specializovanou pomoc klientům, kteří mají zkušenost s trestnou činností a mají 
zápis v trestním rejstříku.  

 

Práce je šance - IQ Roma servis, z.s. 

NNO IQ Roma servis, z.s. funguje od roku 1997, působí v Brně a má pobočky i v Břeclavi  
a Vyškově. Provozuje 3 registrované sociální služby: Sociálně-aktivizační službu, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Terénní program. Kromě toho stejně jako DROM, 
romské středisko realizuje programy a projekty širokého spektra, například projekty komunitní 
práce nebo vzdělávací program a fond Gendalos, v rámci kterého podporuje studující. 

Při zapojení do KPSVL realizoval IQ Roma servis 4 projekty: Návazná podpora zabydlených 
rodin programu Rapid Re-Housing (oblast Bydlení), Hlavu vzhůru! Komunitní práce v sociálně 
vyloučených lokalitách města Brna, Práce s rodinou – komplexní podporou ke zlepšení situace 
znevýhodněných rodin v Brně (oba projekty oblast Zdraví a rodina) a Práce je šance (oblast 
Zaměstnanost). 

Projekt Práce je šance byl realizován od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2021 a soustředil se na problém 
nízké míry zaměstnanosti sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 
Romů města Brna. Projekt cílil na vytvoření a provozování funkčního Kariérového centra. 
Obecným cílem aktivit byla podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a sociálně vyloučené, včetně přípravy osob pro vstup na trh práce, což mělo vést 
ke zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny, přičemž cílovou skupinou byli především sociálním 
vyloučením zasažení či ohrožení obyvatelé především romského původu, kteří obývají 
především sociálně vyloučené lokality města Brna a kteří jsou dlouhodobě na trhu práce 
neaktivní, nebo jsou vyloučením z trhu práce ohrožení. 

Projekt měl následující čtyři dílčí cíle:  

1) Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny na otevřeném trhu práce (očekáván úspěšný 
vstup na pracovní trh u 25 osob),  

2) Zvýšení kompetencí pro hledání práce (očekáváno zvýšení kompetencí  
u 80 nezaměstnaných osob skrze kariérové poradenství a vzdělávací a motivační 
aktivity),  

3) Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost 
(očekáváno podpořit 22 osob skrze TPM a 15 osob skrze odborné stáže),  

4) Odstraňování překážek pro vstup na trh práce (očekávána podpora 30 osob skrze 
odborné pracovní a právní poradenství v rozsahu alespoň 40 hodin, z toho u 15 osob 
bude podána žádost o oddlužení). 

V průběhu realizace projektu bylo podpořeno celkem 319 osob, z toho 40 osob získalo 
uplatnění na trhu práce a kompetence byly zvýšeny u 155 nezaměstnaných osob.  
50 osob nastoupilo na TPM či stáž (19 osob na TPM a 39 osob na stáž – někteří klienti 
absolvovali stáž i TPM) a z tohoto počtu bylo u 42 osob zaznamenáno posílení kompetencí 
skrze tuto praktickou zkušenost.  

V projektu byla zaměstnána kariérová poradkyně, pracovnice pro systémovou podporu, 
která dojednávala TPM, stáže a spolupráci s dalšími organizacemi a aktéry, a dále, právnička, 
která klientům poskytovala pracovně-právní poradenství a pomáhala s oddlužením, peer 
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pracovník, odborná garantka pro kariérové poradenství a interní evaluátorka. Důležitou 
aktivitou byly skupinové vzdělávací kurzy, které zvyšovaly kompetence klientů v různých 
oblastech, například finanční gramotnost, základní orientace na trhu práce, rozvíjení 
komunikačních a prezentačních dovedností, kurz „Rozumíme správně česky“, atp. Vedle 
vzdělávacích kurzů fungovala i setkávání svépomocné skupiny, kde se klienti za přítomnosti 
facilitátorky mohli dále osobnostně rozvíjet. Neméně důležitou je i aktivita, v rámci které byly 
klientům poskytovány finanční příspěvky na odstraňování bariér ve vstupu na pracovní trh 
– např. příspěvky na vstupní lékařskou prohlídku, vyřízení potravinářského průkazu, příspěvek 
na jízdné po nástupu do zaměstnání (u TPM až na celou dobu výkonu, tj. 3 měsíce) apod. 

Naplňování cílů projektů bylo z velké části úspěšné. Klienty a klientky se dařilo podporovat 
komplexně, k čemuž přispěl opět fakt, že realizátor poskytuje v rámci projektu i v rámci 
své celé organizace komplexní služby, které na sebe navazují. Projekt zaměřený  
na podporu pracovních příležitostí a přípravu osob pro vstup na trh práce tak rozšiřuje 
poskytované aktivity a výhodou je možnost spolupráce mezi jednotlivými programy IQ Roma 
servisu a řešení kumulace problémů, které mnozí klienti mají. V rámci projektu se dále dařilo 
spolupracovat s dalšími organizacemi na různých tématech – například s P.O. DROM, 
romské středisko v rámci rekvalifikačních kurzů, s Diecézní charitou Brno na konkrétních 
případech klientů se specifickými problémy, či s Ústavem sociálních inovací. K úspěšnosti 
přispěla i flexibilita realizačního týmu v reakcích jak na měnící se poptávku klientů (například 
v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit), tak na měnící se podmínky fungování služeb 
Kariérového centra v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19. 

Mezi překážkami v naplňování cílů ze začátku realizace projektu stály problémy s hledáním 
zaměstnavatelů otevřených spolupráci s IQ Roma servis v rámci realizace TPM. Navzdory 
očekávání IQ Roma servis nebylo možné v tomto aspektu využívat TPM u příspěvkových 
organizací Statutárního města Brna, u kterých již byla dojednaná spolupráce s projektem 
Magistrátu města Brna, a to především z kapacitních důvodů. Problémy s dojednáváním 
spolupráce se zaměstnavateli se podařilo minimalizovat později v průběhu realizace projektu, 
díky aktivní oslovovací strategii. Podrobně se tomuto tématu věnuje ještě kapitola 6.1.3 Dopad 
3, kde je hodnoceno fungování Lokální sítě zaměstnanosti a koordinace mezi klíčovými aktéry.  

V současné době je realizován návazný projekt v rámci TAPu Zaměstnanost. Ten má velice 
podobné zaměření jako ukončený projekt, pouze je realizován v menším rozsahu. V rámci 
projektu bude realizováno minimálně 6 TPM, nicméně projekt je nastaven tak, aby mohl 
flexibilněji reagovat na individuální potřeby klientů (např. co se týče délky trvání TPM  
či velikosti tréninkového úvazku klienta). Z aktivit dále byly po úvaze vypuštěny vzdělávací 
kurzy a podpůrné skupiny, protože bylo vyhodnoceno, že o ně klienti neměli zásadní zájem. 
Byly nahrazeny možností realizace několika individuálních kurzů pro klienty na základě jejich 
konkrétní potřeby. Ostatní aktivity v projektu zůstávají.  

 

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna - Sociální odbor 
Magistrátu města Brna 

Magistrát města Brna (MMB) v rámci KPSVL realizoval 7 projektů: Asistenti prevence 
kriminality v Brně (oblast Bezpečnost a prevence rizikového chování), Prevence ztráty bydlení 
ve městě Brně a Komplexní podpora bydlení na území města Brna (oba oblast Bydlení), 
Podpora stabilizace ohrožených rodin I., Podpora stabilizace ohrožených rodin II. a Zdravotně 
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sociální podpora sociálně vyloučeným osobám (všechny tři oblast Zdraví a rodina) a Podpora 
zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna (oblast Zaměstnanost). Dále 
realizoval tři projekty financované z fondu OPZ Sociální inovace (2 v oblasti Bydlení  
a 1 v oblasti Integrace cizinců), které rovněž přispívaly k naplňování opatření SPSZ Brno, 
ačkoli byly mimo výzvy KPSVL, a budou dále stručně diskutovány v kapitole 6.3. 

Projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna byl realizován  
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Obecným cílem aktivit bylo vytvořit efektivní systém práce  
s dlouhodobě nezaměstnanými osobami žijícími v sociálně vyloučených lokalitách města 
Brna při jejich opětovném zapojení do volného pracovního trhu ve městě Brně. Projekt cíleně 
pracoval s motivací a příčinami opakovaného selhávání na pracovním trhu, rovněž 
s pracovními návyky a jejich absencí u klientů z Cílové skupiny, kterou byly osoby žijící  
v sociálně vyloučených lokalitách města Brna evidované na úřadu déle než 12 měsíců nebo 
osoby neaktivní, které opakovaně selhávají na trhu práce. 

Dílčími cíli projektu byly: 

1) Aktivizace cílové skupiny pro vstup na trh práce (formou pracovního poradenství mělo 
být aktivizováno 400 osob) 

2) Zvýšení kompetencí pro vstup na volný trh práce (bylo zamýšleno podpořit 180 osob) 
3) Získání pracovních návyků (skrze TPM mělo být podpořeno 50 osob) 
4) Uplatnění na trhu práce (uplatnění mělo získat 25 osob) 

V průběhu trvání projektu bylo aktivitami podpořeno a aktivizováno 500 osob. Kompetence 
byly zvýšeny formou kurzů, poradenství a dalších aktivit směřujících ke zvýšení kompetencí  
u 89 osob, 66 osob absolvovalo celý cyklus vzdělávacích aktivit. Bylo realizováno 67 TPM  
a 81 osob v průběhu projektu získalo uplatnění na trhu práce. Z toho počtu bylo 64 osob 
zaměstnáno na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu zaměstnaných si minimálně  
64 osob udrželo zaměstnání po dobu šesti měsíců.  

Mezi aktivitami projektu bylo podobně jako v případě projektu IQ Roma servis, z.s. pracovní 
poradenství, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva, komunikačních 
dovedností a zprostředkování TPM. Důležitou součástí projektu pak bylo vytvoření  
a koordinace setkávání Lokální sítě zaměstnanosti (LSZ). Ta měla sloužit jako nástroj 
k efektivnější koordinaci a komunikaci mezi klíčovými aktéry v oblasti zaměstnanosti v Brně  
a zlepšovat tak možnosti uplatnění CS na trhu práce. Do LSZ se podařilo zapojit realizátory 
všech tří OPZ projektů z oblasti Zaměstnanost SPSZ Brno, dále zástupce ÚP, zástupce  
ze svazu zaměstnavatelů a několik zaměstnavatelů z otevřeného trhu práce, zaměstnavatele 
osob zdravotně znevýhodněných/se zdravotním postižením či poskytovatelů a mentorů TPM. 
Koordinace LSZ probíhala s expertní a metodickou podporou ASZ, pro další podporu se 
zapojovali i zástupci projektu Dobrá práce v obci. Plánováno bylo i zapojení zástupců 
Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, jejich kontaktování a zapojení však bylo 
v době této evaluace stále v procesu. Hodnocení fungování LSZ bude dále rozebráno 
v kapitole 6.1.3 Dopad 3. 

K úspěšnému naplňování cílů projektu přispěl opět fakt, že projekt zaměřený na práci  
s dlouhodobě nezaměstnanými osobami vhodně navazuje na další projekty např. v oblasti 
bydlení či dluhů, a rozšiřuje tak nabídku služeb poskytovaných v rámci Magistrátu 
města Brna. Díky tomu se dařilo komplexně řešit náročné životní situace, ve kterých se mnoho 
klientů z CS dlouhodobě nezaměstnaných osob nalézá. Řešit komplexně problémy se dařilo 
přímo na úrovni sociálního odboru MMB, koordinace ale fungovala i s dalšími aktéry v Brně 
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– v rámci projektu primárně s ÚP, který byl hlavním partnerem projektu a posílal dlouhodobě 
nezaměstnané UoZ k projektovému pracovnímu poradenství, nebo s dalšími odbory MMB, 
například s odborem sociálních kurátorů. V případě MMB také dobře fungovala spolupráce 
s příspěvkovými organizacemi SMB, které byly často poskytovateli TPM.  

Mezi překážkami byly zmiňovány podobně jako u předchozích dvou projektů bariéry klientů 
bránící jim ve vstupu na legální trh práce – například předluženost, problémy s bydlením, 
dědičná závislost na dávkovém systému či návrat z výkonu trestu. Ačkoliv sociální odbor MMB 
poskytuje komplexní služby, některým klientům nebylo možné pomoci v rámci 
„zaměstnaneckého“ projektu a museli se stát klienty projektů jiných. Jako další překážka byla 
zmíněna nedostatečná provázanost a nedostatečně efektivní spolupráce s jednotlivými 
institucemi, které aktivně vstupují do oblasti zaměstnanosti. Tuto překážku se snaží 
systematicky odstraňovat setkávání LSZ, více bude popsáno v kapitole 6.1.3 Dopad 3. 

MMB aktuálně realizuje návazný projekt v rámci TAP Zaměstnanost. Zaměřením aktivit 
zůstává projekt ve stejné podobě, byla ovšem rozšířena CS skupina projektu, aby se 
nejednalo pouze o dlouhodobě nezaměstnané žijící v SVL, ale aby byly explicitně podpořeny 
i konkrétní sociálním vyloučením ohrožené skupiny, jako jsou třeba matky samoživitelky, lidé 
v předdůchodovém věku, osoby zdravotně znevýhodněné/se zdravotním postižením, atd. Tyto 
cílové skupiny byly vydefinovány mimo jiné na základě zkušeností ze setkávání LSZ  
a spolupráce s konkrétními sociálními podniky a zaměstnavateli, kteří tyto CS chtějí 
zaměstnávat.  

 

6.1.1 Dopad 1 – nezaměstnaní z CS jsou job ready 
Jak bylo zmíněno v kapitole 3 – Socioekonomický kontext, opatření SPSZ Brno v oblasti 
Zaměstnanost cílila na zvýšení zaměstnanosti osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených. Tyto osoby se často potýkají s problémem dlouhodobé 
nezaměstnanosti, protože problémy spojené se sociálním vyloučením se u nich kumulují, 
nacházejí se tedy v komplexní problematické životní situaci. Dlouhodobá nezaměstnanost se 
u těchto osob vlastně stává další z bariér pro vstup na trh práce, protože u nich často dochází 
ke ztrátě pracovních návyků, ztrátě motivace, pocitu vyčlenění, atd. (ASZ 2019) 

Z tohoto důvodu byla jedním z cílů všech tří projektů aktivizace CS a její příprava pro vstup 
na otevřený trh práce, a to především skrze různé rozvojové aktivity. Ty byly ve stručnosti 
popsány výše, jednalo se o individuální pracovní a kariérové poradenství, vzdělávací kurzy, 
setkávání podpůrných skupin, nácviky situací (například pracovního pohovoru), 
zprostředkování rekvalifikačních kurzů, ale i zprostředkování tréninkového pracovního místa 
či stáže, v průběhu kterých by mohl klient rozvíjet své pracovní návyky či další praktické 
dovednosti získat. 

V průběhu realizace projektů bylo v rámci aktivit tří „zaměstnaneckých“ projektů podpořeno 
celkem 1137 unikátních osob. K přípravě CS na vstup na otevřený trh práce sekundárně 
přispívaly i další projekty KPSVL, které byly primárně zaměřeny na jiné oblasti SPSZ Brno. 
Jednalo se o projekty realizované těmito organizacemi: Práh jižní Morava, z.ú., Romodrom 
o.p.s., Společenství Romů na Moravě Romano, Společnost Podané ruce o.p.s. a A Kluby Brno. 

Z tohoto celkového počtu bylo 117 unikátních osob podpořeno formou TPM či odborné stáže, 
107 z nich TPM či odbornou stáž úspěšně absolvovalo. 
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Závěrečná evaluační zpráva projektu, který realizoval MMB, uvádí, že z 67 osob podpořených 
skrze TPM po jeho skončení získalo pracovní smlouvu 11 osob. Zpráva uvádí, že sledování 
tohoto indikátoru je komplikované, protože návazné zaměstnání klienta je nutné doložit 
pracovní smlouvou. Klient však nemá vůči projektu povinnost tuto smlouvu dokládat a v této 
oblasti nefungovala dostatečně (z důvodu ochrany osobních údajů) ani tok informací mezi 
realizačním týmem projektu a ÚP, který má případnou smlouvu k dispozici. Informace  
o případném pokračování na pracovní poměr se tak k realizátorům projektu většinou dostane 
jen z dobré vůle klienta, uvedený údaj o jejich množství tedy nemusí být přesný. Zároveň  
si zmíněná evaluační zpráva klade otázku, nakolik je realizace TPM účinným nástrojem 
v přípravě dlouhodobě nezaměstnaných ke vstupu na otevřený trh práce. Zpráva doporučuje 
zaměřit se více na zmapování konkrétní situace a profilu klienta, aby se v budoucnu dalo 
vyvodit, pro koho je podpora formou TPM vhodná a pro koho ne. 

Závěrečná evaluační zpráva projektu Práce je šance (realizátor IQ Roma servis) uvádí,  
že k 31. 12. 2020 přešlo 9 absolventů TPM na otevřený, popř. chráněný, trh práce, v případě 
stážistů došlo k zaměstnání absolventů/tek na otevřeném trhu práce u 4 osob. Ke konci 
projektu, tj. 31. 03. 2021 získalo ze 42 uspěšných absolventů TPM nebo stáží 6 osob pracovní 
smlouvu, 2 osoby DPČ a 7 osob pracovalo na DPP (ve většině případů na vlastní žádost). 

Výzkum realizovaný ASZ v roce 2019 zjišťující bariéry pro vstup na legální trh práce mapoval 
perspektivu CS při hodnocení aktivit programů na podporu zaměstnanosti. Respondenti 
výzkumu pozitivně hodnotili přínosy projektů, oceňovali individuální přístup, se kterým se  
u pracovního a kariérového poradenství setkávají a který dobře reaguje na jejich konkrétní 
potřeby, zkušenosti a zájmy. Při srovnání s poradenstvím a zprostředkováním zaměstnání, 
které poskytuje ÚP, cítili klienti projektů, že na ně mají pracovní poradci více času a kapacity, 
že se více zajímají o jejich celkovou situaci a snaží se jim pomoci najít řešení „šité na míru“. 
Toto hodnocení také zaznívalo v rozhovorech s různými aktéry provedených pro tuto evaluaci 
jako hlavní přínos aktivit projektů a to, co je činí unikátními, ve srovnání s běžnou podporou 
poskytovanou ÚP. Kromě lepších kapacit zaměstnanců projektu byly zmiňovány i lepší 
podmínky a prostředí pro poskytování poradenství. 

 „Ono je to taky o něčem jiným, když my (= ÚP, pozn. autorky) máme kanceláře, kde je pět 
pracovnic a když k nim přijde pět klientů, tak je tam v té kanceláři takový hluk, a ne třeba každý 
je úplně ochotný vykládat své osobní starosti nebo problémy, někdo tam někdy třeba křičí, 
někdo zase se víc stáhne do sebe. Takže my ano, nemáme naprosto ty podmínky takový, 
který by byly pro to poradenství úplně vhodný.“ (rozhovor, 3. 3. 2021) 

Být „job ready“ neznamená jen disponovat schopnostmi a kompetencemi nezbytnými  
pro získání a udržení si zaměstnání. Znamená to také nemít v cestě bariéry, které by 
uchazeči o zaměstnání bránily ve vstupu na legální trh práce. Jak bylo zmíněno v kapitole 
Socioekonomický kontext, SVO se často potýkají s kumulovanými problémy. Konkrétně 
dlouhodobá nezaměstnanost, na kterou se zaměřovaly všechny tři realizované KPSVL 
projekty z oblasti Zaměstnanost, je ve většině případů spojena s dalšími znaky sociálního 
vyloučení, jako je nízké vzdělání a kvalifikace, vysoká míra exekucí, nevyhovující bydlení, 
etnická diskriminace, nízký sociální kapitál, zápisy v trestním rejstříku ad. To vše můžeme 
považovat za bariéry bránicí uchazečům o zaměstnání z řad SVO ve vstupu na trh práce. 

Za jednu z nejsilnějších bariér jsou považovány exekuce, kvůli kterým nevidí SVO v exekuci 
(v důsledku srážek ze mzdy) jiné východisko než nelegální možnosti výdělku. Z toho důvodu 
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je vnímáno jako velmi pozitivní, že projekty zaměstnávaly dluhové a právní poradce  
a poradkyně a jako jednu z aktivit poskytovaly bezplatné dluhové poradenství, případně 
klientům pomáhaly s oddlužením. Pokud nebyly tyto aktivity přímo součástí projektu, bylo 
možné klienta odkázat na dluhové poradenství v rámci organizace/instituce. . V praxi klienti 
projektů využívali i dluhové poradny v jiných organizacích, o jejichž existenci byli informováni 
například skrze vzdělávací aktivity projektů (zejména v případě projektu, který realizoval 
MMB). Vysoká míra zadluženosti klientů sice byla často překážkou pro hladké naplňování 
indikátorů v „zaměstnaneckých“ projektech, protože některé klienty nebylo možné pro jejich 
vysoké dluhy zaměstnat. Zároveň je třeba chápat, že předluženost je natolik silná bariéra pro 
vstup na legální trh práce, že samotný fakt, že někteří klienti byli z pracovního poradenství 
odkázání na dluhové poradenství a začali svou dluhovou situaci řešit, je vnímán jako 
pozitivní přínos pro jejich sociální začlenění.  

V SPSZ Brno jsou dluhy řešeny v oblasti Zdraví a rodina, jedná se o Cíl 2.3: „Do roku 2019 
budou posíleny aktivity zaměřené na oblast finanční gramotnosti, včetně těch, které již řeší 
situaci zadlužení (972 podpořených osob).“ Cíl byl naplňován skrze 2 projekty KPSVL, které 
realizoval DROM, romské středisko a Diecézní charita Brno. Zároveň k jeho naplňování 
přispívají aktivity dalších projektů z jiných oblastí, mezi nimi i projekty, které realizuje IQ Roma 
servis, z.s., Práh jižní Morava, z.ú., Romodrom o.p.s., Společenství Romů na Moravě Romano, 
Společnost Podané ruce o.p.s, A Kluby Brno a Armáda spásy.  

V Brně dále funguje dluhová platforma jako nástroj koordinace aktérů řešení problematiky 
zadluženosti. Platformu realizuje a organizuje ASZ. Náplní setkávání je výměna zkušeností, 
praxe a vzdělávací bloky. Do platformy jsou zapojeni mj. realizátoři tří „zaměstnaneckých“ 
projektů, což zajišťuje koordinaci napříč tematickými oblastmi a synergii jak služeb 
poskytovaných realizátory projektů, tak naplňování opatření SPSZ Brno. 

 

6.1.2 Dopad 2 - nezaměstnaná osoba z řad obtížně uplatnitelných na trhu 
práce získá (a udrží si) zaměstnání 

Všechny tři výše popsané „zaměstnanecké“ projekty OPZ přispívaly svými aktivitami  
ke zvýšení zaměstnanosti osob z řad obtížně uplatnitelných na trhu práce, jako jeden 
z naplňovaných indikátorů byl počet osob, kteří najdou uplatnění na otevřeném trhu práce.  

V průběhu realizace projektů získalo zaměstnání celkem 150 osob7. Podobně jako  
u předchozího dopadu sekundárně přispívaly ke zvýšení zaměstnanosti CS i další KPSVL 
projekty. Jednalo se o projekty z různých oblastí SPSZ Brno realizované těmito organizacemi: 
Práh jižní Morava, z.ú., Romodrom, o.p.s., Společenství Romů na Moravě, o.p.s., Společnost 
Podané ruce o.p.s, A Kluby Brno, Diecézní charita Brno, MMB a MP Brno. 

Cíl 2.2 udával, že v rámci realizace projektů vstoupí na trh práce 600 osob. Tento indikátor 
nebyl splněn, hodnota 600 osob je realizátory zpětně považována za velice ambiciózní, kterou 
nebylo možné naplnit v rámci kapacity KPSVL projektů. 

Fakt, zda si zaměstnané osoby udrží zaměstnání, je obtížně sledovatelný. Závěrečná 
evaluační zpráva z projektu, který realizoval MMB, uvádí, že ze 105 osob, které byly díky 

                                                           
7 V evaluační zprávě nejsou zaznamenány výstupy projektů, jejichž realizace mířila primárně do jiných oblastí 
SPSZ a poradenství v oblasti zaměstnanosti bylo sekundárním dopadem. 
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projektu zaměstnány, si zaměstnání do skončení projektu udrželo 72 osob. Podrobnější 
monitoring tohoto stavu skrze kontaktování bývalých klientů je plánován na další období,  
ve kterém bude realizován návazný projekt na podporu zaměstnanosti. U ostatních projektů 
není tento faktor cíleně sledován a ani u projektu MMB nebylo vždy možné udržet s klientem 
kontakt, proto je nutné mít na paměti, že tato čísla nejsou kompletní a mohou být vyšší.  

Zároveň zmíněná evaluační zpráva uvádí, že klientům projektu realizovaným MMB nebyla  
(po umístění na trh práce) vždy věnována dostatečná následná péče. To se dělo převážně 
z kapacitních důvodů, kdy projekt plnil hlavní zakázku klientů, kterou bylo „získat práci“.  
Ve snaze splnit tuto zakázku u dalších a dalších klientů přicházejících k pracovnímu 
poradenství, nezbývala poradkyním kapacita věnovat se dostatečně klientům, kteří již přešli 
do pracovního poměru. Evaluační zpráva doporučuje posílit kapacity pro tuto návaznou 
podporu, což by mělo vést jak k udržení zaměstnání, tak k lepší informovanosti 
pracovnic o situaci klientů po získání zaměstnání.  

K dokreslení stavu nezaměstnanosti v Brně jsou dále použita data již zpracovaná v kapitole 3 
– Socioekonomický kontext. Následující tabulka porovnává pokles podílu dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných za roky 2016 a 2020 v Brně  
a jednotlivých SVL. Je z ní patrné, že v jednotlivých SVL je tempo snižování podílu 
dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných pomalejší než 
v celém Brně, zároveň se jedná o malé rozdíly v maximální hodnotě 2,5 p.b. (v případě SVL 
Zábrdovice I). I přes podobné tempo snižování podílu dlouhodobě nezaměstnaných zůstávají 
brněnské SVL výrazněji zasažené problémem dlouhodobé nezaměstnanosti v porovnání 
s celým Brnem, což poukazuje na fakt, že tento problém je stále aktuálním a vyžaduje 
pokračování aktivit na podporu zaměstnanosti cílové skupiny. 

Tabulka 8: Porovnání podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných v Brně  
a SVL 

   
 2016 2020 Rozdíl 

 UoZ UoZ 12+ 
Podíl 

UoZ 12+ 
UoZ 

UoZ 
12+ 

Podíl 
UoZ 12+ 

Rozdíl podílu UoZ 
12+ na celkovém 

počtu UoZ 
Brno 17023 8210 48,2% 13194 4374 33,2% 15 p.b. 

 
Zábrdovice I 1755 1102 62,8% 1507 758 50,3% 12,5 p.b. 

Husovice 1514 948 62,6% 1230 606 49,3% 13,3 p.b. 
Staré Brno 1875 1177 62,8% 1618 805 49,8% 13 p.b. 
Komárov 1529 955 62,5% 1244 611 49,1% 13,4 p.b. 
Královo 

pole 
527 326 61,9% 452 216 47,8% 14,1 p.b. 

Židenice 1051 650 61,8% 827 401 48,5% 13,3 p.b. 
Zábrdovice 

II 892 549 61,5% 716 341 47,6% 13,9 p.b. 

Zdroj: data ÚP 
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6.1.3 Dopad 3 – koordinace a připravenost klíčových aktérů v oblasti 
zaměstnávání 

Tato kapitola se věnuje zejména vzniku a setkávání Lokální sítě zaměstnanosti (LSZ), která 
byla jednou z aktivit projektu Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města 
Brna, realizovaným MMB. 

LSZ je možné považovat za ústřední myšlenku spolupráce ASZ s městem Brnem v oblasti 
Zaměstnanost, nositelem myšlenky, realizátorem i garantem fungování platformy je město 
Brno. Jejím záměrem bylo propojit lokální instituce a aktéry v oblasti zaměstnanosti, 
primárně zástupce obce, dále NNO, ÚP, zaměstnavatele a další aktéry. Hlavním cílem bylo 
najít takový způsob spolupráce, aby se dařilo zaměstnávat lidi, kteří potřebují zvýšenou formu 
podpory. Právě k tomu měla sloužit LSZ, na které by se klíčoví aktéři koordinovali a zároveň 
se připravovali na zaměstnávání obtížně zaměstnatelné CS.  

V průběhu realizace výše zmíněného projektu, jehož byla LSZ součástí, proběhlo celkem  
6 setkání. Jejich účastníky byli zástupci MMB, ASZ, P.O. DROM, romské středisko a IQ Roma 
servis (tedy realizátoři dalších dvou projektů z oblasti Zaměstnanost), dále zástupci ÚP, 
zástupci několika zaměstnavatelů a zprostředkovatelů TPM (často příspěvkové organizace 
SMB) a dále zástupci projektu Dobrá práce v obci. Probíhaly také snahy o zapojení 
představitelů Hospodářské komory a Svazu dopravy a průmyslu, to ovšem bylo v době tvorby 
této evaluace stále ve fázi kontaktování. Z počátku do setkávání LSZ nebyly zapojeny další 
NNO, které působí v oblasti zaměstnanosti, ale nerealizují v této oblasti projekty KPSVL. Jejich 
zapojení se diskutovalo, nejprve se rozhodlo jednat v užším kruhu, na některá konkrétní 
setkání byly pozvány i další NNO. Zastoupení v LSZ se tedy dále profiluje. „Jsme stále ve fázi 
hledání správné funkční cesty.“ (rozhovor, 8. 1. 2021) 

Jednotlivá setkání LSZ byla dopředu připravována v pracovní skupině (PS) Zaměstnanost, 
příprav se účastnila zástupkyně ASZ, realizátoři projektů a také zástupci projektu Dobrá práce 
v obci, kteří byli do fungování LSZ zapojeni jako expertní podpora a zprostředkovatelé různých 
perspektiv a dobrých praxí z jiných měst a obcí. Setkání samotné LSZ se pak věnovala 
například prezentaci aktivit projektů, zjišťování potřeb CS, zjišťování potřeb 
zaměstnavatelů, atd. Do LSZ se zatím podařilo zapojit 13 zaměstnavatelů, z nichž někteří 
představují příspěvkové organizace SMB nebo sociální podniky.  

Na hodnocení přínosů fungování LSZ byli aktéři dotazování skrze evaluační rozhovory 
(zástupci MMB, NNO, ÚP a projektu Dobrá práce v obci) a skrze dotazník (zaměstnavatelé  
a zprostředkovatelé TPM). Výstupy z tohoto šetření jsou různé. Ve velké míře se respondenti 
shodují v tom, že LSZ je v Brně unikátní aktivitou, která vnáší do oblasti zaměstnanosti 
nové metody a přístupy, napomáhá komunikaci a koordinaci mezi aktéry a mohla by se 
stát funkčním nástrojem pro zapojování obtížně zaměstnatelných na trh práce. Zároveň 
respondenti reflektují, že za dobu trvání LSZ (3 roky a 6 setkání) se nepodařilo její fungování 
dostat do takové podoby, aby plně splňovala tento účel. Jak zmiňovala citace uvedená 
výše, dosavadní setkávání v rámci LSZ se dá vnímat jako hledání cesty a toho, jak má LSZ 
fungovat. Jako nedostatečný je vnímaný fakt, že se za 3 roky nepodařilo zapojit do LSZ 
více zaměstnavatelů. Vklad jednotlivých realizátorů projektů zapojených do LSZ v otázce 
oslovování zaměstnavatelů a jejich přizvání na setkávání LSZ byl rozdílný, realizační tým 
projektu MMB (který je zastřešujícím garantem realizace LSZ) byl v této otázce výrazně 
aktivnější a podařilo se mu přizvat adekvátní počet zaměstnavatelů. Zároveň by ale pro další 
fungování sítě bylo vhodné, aby se i ostatní realizátoři projektů podíleli na oslovování 
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zaměstnavatelů minimálně vyšší měrou než doposud. Nepodařilo se ani lépe rozproudit 
spolupráci mezi zaměstnavateli a NNO, tedy usnadnit umísťování klientů NNO na volné 
pracovní pozice zapojených zaměstnavatelů. Tento nedostatek může být přisuzován i formě 
prezentace, kdy se zapojení realizátoři projektů museli naučit, jakým způsobem komunikovat 
se zaměstnavateli a zaujmout je pro spolupráci. Toto se zatím více dařilo jen u těch 
zaměstnavatelů, se kterými byla už spolupráce dopředu dojednaná v rámci aktivit projektů 
(TPM, stáže, zaměstnávání), tedy již byl navázán nějaký vztah a důvěra mezi 
zaměstnavatelem a realizátorem projektu. Zároveň se předpokládá, že pokud by spolupráce 
začala dobře fungovat nyní, mohly by pozitivní zkušenosti zaměstnavatelů nalákat  
do spolupráce zaměstnavatele další. „Až bude pár zaměstnavatelů, u kterých to bude 
fungovat, může to nasávat další zvenčí.“ (rozhovor, 8. 1. 2021) 

K tomu, aby fungovala spolupráce mezi NNO a zaměstnavateli, je nezbytné dobře nastavit 
přípravu klienta, aby byla co nejvyšší možnost, že klient projektu přijatý zaměstnavatelem na 
danou pracovní pozici, bude selhávat co nejméně, a předcházet tak selhání opakovanému. 
K tomu je zapotřebí znát potřeby zaměstnavatelů v otázce přípravy klientů. NNO musí být 
připraveny odpovídat na tyto potřeby zaměstnavatelů, zároveň zaměstnavatelé musí být 
připraveni na přijetí zaměstnanců ze specifické CS dlouhodobě nezaměstnaných. Podle 
výpovědí respondentů je možné za jeden z přínosů LSZ považovat právě to, že se tato 
témata na setkáních opakovaně otevírala a diskutovala a tím bylo přispíváno  
k připravenosti klíčových aktérů zaměstnávání.  

Dalším přínosem bylo pomyslné „lámání ledů“, kdy se díky LSZ podařilo některým 
realizátorům projektů navázat funkční komunikaci se zástupci ÚP a domluvit se na konkrétní 
spolupráci v otázce přeposílání dlouhodobě nezaměstnaných UoZ z ÚP k projektovému 
pracovnímu poradenství. 

„Takže ta spolupráce tam nefungovala ani po nějaké době, kdy jsme tam ty služby jakoby , 
nabízeli a pořád nic, tak najednou se to tam potom rozjelo, měli jsme tam schůzky jakoby 
přímo s těma sociálníma pracovníkama, který zprostředkovávají to zaměstnání jako na Úřadě 
práce. Tak pak to začalo prostě nějakým způsobem fungovat.“ (rozhovor, 27. 1. 2021) 

Obecně v rozhovorech zaznívala témata jako rozproudění komunikace, spolupráce, 
„sednout si k jednomu stolu“, atd., což značí, že LSZ plní (byť zatím možná v ne tolik 
uchycené míře) svou roli síťovací platformy. 

Mezi výpověďmi respondentů se objevuje i negativní hodnocení. Například někteří zástupci 
zapojených realizátorů projektů očekávali, že LSZ bude rovnou od svého počátku fungovat 
jako aktivní „burza práce“, díky které se bude ve velké míře dařit umísťovat klienty jak na TPM, 
tak na standartní pozice na otevřeném trhu práce. To se ale nedařilo mimo jiné proto, že 
z řad zaměstnavatelů se zatím podařilo zapojit jen velmi málo firem/podniků. Zároveň, 
jak bylo diskutováno výše, 3 roky fungování LSZ byly spíše o hledání cesty, na které se 
zjišťovaly vzájemné potřeby a od základu se nastavovala spolupráce mezi neziskovým  
a soukromým sektorem. Očekávání vzniku aktivní a funkční „burzy práce“ v tak krátkém tedy 
čase nebylo realistické, důležitou otázkou je, i zda právě něco takového má být samotným 
cílem fungování LSZ. 

Jiným očekáváním realizátorů projektů bylo, aby LSZ sloužila pro aktivní síťování 
zaměstnavatelů, protože umísťovat klienty na TPM či otevřený trh práce se jim dařilo díky 
vlastním kontaktům i bez této platformy, zároveň potřeba síťování a spolupráce mezi 
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realizátory projektů byla již naplněna v rámci fungování PS Zaměstnanost. Funkci síťování 
zaměstnavatelů by vnímali jako novou kvalitu, kterou by LSZ do procesů sociálního 
začleňování v oblasti zaměstnanosti v Brně mohla vnést. Nicméně ani tato funkce nezačala 
být zcela naplňována z důvodů diskutovaných výše (málo zapojených zaměstnavatelů), i proto 
někteří realizátoři projektů hodnotí LSZ jako nepřínosnou. 

Zajímavý pohled na tuto otázku má zástupce projektu Dobrá práce v obci, který byl setkání 
LSZ přítomen jako nezávislý expert. Říká, že cílem LSZ by nemělo být „zaměstnat konkrétní 
lidi, ale změnit něco strategicky.“ (rozhovor 3. 3. 2021) LSZ by měla být dlouhodobou 
platformou s jasnou strategií toho, čeho chce dosáhnout nebo co chce změnit v oblasti 
zaměstnávání v následujících několika letech. Není možné očekávat její výsledky hned,  
ale až ve střednědobém horizontu. Zároveň by měla LSZ sloužit tomu, aby se vytvořila funkční 
podpora zaměstnavatelům, kteří jsou otevřeni Konceptu společenské odpovědnosti  
a chtějí zaměstnávat osoby z CS dlouhodobě nezaměstnaných. Tito zaměstnavatelé totiž 
budou nutně narážet na specifické problémy a administrativní zátěž, která je  
se zaměstnáváním této CS spojená (například zaměstnávání osob v exekuci činí významnou 
zátěž pro mzdové a účetní oddělení zaměstnavatelů), proto potřebují efektivní podporu, 
kterou mohou poskytnout třeba právě NNO a další aktéři. Podle jeho názoru může 
k negativnímu hodnocení docházet i proto, že více realizátorů KPSVL projektů z oblasti 
Zaměstnanost mělo jako jednu z aktivit zprostředkování TPM. Ve snaze naplnit indikátory 
mohlo vznikat v jejich spolupráci konkurenční prostředí. Doporučením je otevřít  
se vzájemné spolupráci, vystoupit z krátkodobého výhledu a soustředění se na 
naplňování indikátorů a zaměřit se na střednědobou a dlouhodobou strategii 
spolupráce, které by se dalo v Brně dosáhnout.  

Jako další doporučení bylo uvedeno zapojení co nejširšího spektra aktérů do setkávání 
LSZ, včetně NNO které nerealizují projekty KPSVL. Právě to by mohlo přispět k širšímu 
spektru názorů a přístupů, jako i ke generování nových kontaktů a zapojení více 
zaměstnavatelů do sítě. 

 

6.2 Naplňování cílů KPSVL 
Tato kapitola blíže popisuje, jak se dařilo naplňovat cíle KPSVL v rámci samotné 
implementace opatření SPSZ. K hodnocení jsou použita kritéria naplňování cílů KPSVL, 
kterými jsou (dle metodiky KPSVL): adresnost, konzistence, koordinace, synergie  
a udržitelnost.  

 

6.2.1 Adresnost a relevance 
Adresností (relevancí) je míněno zacílení intervencí do míst (lokalit, domácností či k jedincům), 
kde je největší koncentrace problémů. 

Kapitola 3 – Socioekonomický kontext, představila rozsah sociálního vyloučení v Brně  
a srovnala situaci v SVL v Brně před implementací SPSZ Brno a po jeho implementaci. 
Zároveň s tím uvedla i základní srovnání dat o dávkách HN a nezaměstnanosti na úrovni 
celého Brna a na úrovni jednotlivých ulic, které územně přibližně vymezují identifikované SVL. 
Z tohoto srovnání bylo patrné, že tyto identifikované SVL se potýkají s větším rozsahem 
znaků sociálního vyloučení a že bylo potřebné zacílit do nich intervence SPSZ Brno. 



 
 

43 
 

Zároveň, jak již bylo také diskutováno, se SVL v Brně nedají vždy vnímat jen jako striktně 
oddělené, prostorově separované lokality. Naopak, většina z nich není prostorově vyloučená, 
hlavní SVL poblíž centra tvoří pomyslný „souvislý pás“. Ty SVL, které byly podle Mapy sociálně 
vyloučených lokalit (GAC 2015) označeny jako prostorově separované (například SVL Královo 
pole) už dnes některými autory a terénními pracovníky za SVL považovány nejsou. (Sýkora, 
2018; rozhovor 22. 2. 2021) 

I proto se zdá jako vhodné, že aktivity v projektech z oblasti Zaměstnanost byly primárně 
cíleny na CS dlouhodobě nezaměstnaných, aniž by se u klientů striktně rozlišovalo, zda 
pochází ze SVL či sociálně vyloučené ubytovny, či nikoli.  

Respondenti v evaluačních rozhovorech a dotaznících na otázku, zda odpovídala opatření 
SPSZ Brno reálným potřebám v oblasti sociálního vyloučení v Brně, odpovídali ano, nebo 
částečně. Spíš než že by někteří respondenti měli pocit, že SPSZ Brno adresoval nerelevantní 
potřeby, zaznívalo v rozhovorech, že některé potřeby zůstaly opomíjeny, nebo nebyly 
adresovány dostatečně. V oblasti Zaměstnanost se to týkalo hlavně adresování bariér  
ve vstupu na legální trh práce, obzvlášť aktivní pomoc předluženým klientům. To sice bylo 
součástí cíle 2.3 a zároveň jednou z aktivit všech tří projektů, tento problém také adresoval 
jiný cíl SPSZ Brno v oblasti Zdraví a rodina, aktéři v oblasti Zaměstnanost nicméně vyslovovali, 
že se jedná o problém natolik spojený s problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti, 
že na něj měl být kladen větší důraz přímo v cílech oblasti Zaměstnanost SPSZ Brno.  

 

6.2.2 Konzistence s potřebami  
Konzistence značí, zda kapacita jednotlivých intervencí odpovídá místním potřebám. Je to 
kritérium, které do velké míry souvisí s výše zmiňovanou adresností, tedy i jeho hodnocení 
zde bude podobné. 

Nastavení opatření SPSZ Brno je považováno za konzistentní s potřebami CS, jistou 
nekonzistenci je možné u oblasti Zaměstnanost vnímat v otázce odstraňování bariér ke vstupu 
na legální trh práce, obzvlášť bariéry předlužení. Tato otázka byla adresována v oblasti Zdraví 
a rodina SPSZ Brno, nicméně pokud by na ni byl kladen větší důraz přímo v oblasti 
Zaměstnanost SPSZ Brno, mohlo dojít k lepšímu propojení v rámci aktivit na podporu 
zaměstnanosti v Brně. 

Další otázkou je, zda kapacita města Brna a partnerů KPSVL odpovídá rozsahu opatření  
SPSZ Brno. V průběhu evaluačního šetření mnohokrát zazníval názor, že SPSZ Brno byl 
sestaven kvalitně a adresně, nicméně jednalo se o příliš ambiciózní dokument, který 
nebylo možné v průběhu tří let naplnit. K tomu došlo například u cíle 2.2 (kde nebyl naplněn 
indikátor 600 osob z CS, které měly získat zaměstnání). Odpovídá tomu třeba i situace, která 
vznikla v oblasti Zaměstnanost u cíle 3.1 – vznik centra podporujícího Koncept společenské 
odpovědnosti. Na realizaci tohoto opatření nebyly dostatečné kapacity, zároveň podobně jako 
se u LSZ ukazuje, že se jedná o „běh na dlouhou trať“, bylo u tvorby SPSZ Brno velmi 
ambiciózní doufat i ve vytvoření takového centra během tří let. Naopak je hodnoceno pozitivně, 
že se při plnění opatření vhodně investovala energie a zdroje do vytvoření LSZ, což (pokud 
bude tato aktivita udržena i po skončení financování ze zdrojů KPSVL) může být prvním 
krokem na dlouhodobé cestě k vytvoření funkční sítě či centra sdružujícího aktéry v oblasti 
zaměstnanosti sdílející Koncept společenské odpovědnosti.  
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S tím souvisí i fakt, že SPSZ Brno byl napsán velice obecně, ve formulaci opatření nebyl 
zpracován na úroveň konkrétních aktivit, jak je patrné i z Tabulky 7, která popisuje 
naplňování jednotlivých opatření. V rozhovorech zaznívalo, že tento fakt někdy způsoboval 
zmatenost při psaní projektových fiší v otázce, kdo a jakými aktivitami by vlastně měl opatření 
naplňovat. K těmto nejasnostem přispívalo i to, že projekty se tvořily 1,5 roku po vytvoření 
SPSZ Brno, což je dlouhá doba. Dokument už nebyl v „čerstvé paměti“ členů LP, u některých 
z nich pravděpodobně došlo i k personálním změnám. 

SPSZ Brno je rozsáhlý dokument, vytvořený jako obecný strategický dokument, kterému  
de facto chybí akční část nebo navázání na menší akční plány. To mohlo negativně ovlivnit 
jeho implementaci a naplňování opatření, nicméně minimálně v oblasti Zaměstnanost hrála při 
nenaplnění některých opatření roli spíše výše zmíněná ambicióznost plánu, než tato 
diskutovaná nedostatečná konkrétnost aktivit. 

 

6.2.3 Koordinace a synergie na úrovni opatření 
Koordinace a synergie jsou definovány jako dobře synchronizované a propojené působení  
ve více tematických oblastech. 

Lokální partnerství v Brně vznikalo již z fungujícího Komunitního plánování sociálních služeb, 
díky fungujícím vazbám a dobře koordinovanému plánování a tvorbě SPSZ Brno měla 
jednotlivá opatření velký potenciál působit na CS synergicky, a jejich efekt tak měl být 
znásoben. V oblasti Zaměstnanost byla především potřebná synergie s opatřeními řešícími 
zadluženost obyvatel, případně problémy s bydlením. V obou těchto oblastech se dařilo 
zaznamenávat úspěchy při plnění opatření, zároveň, jak bylo diskutované v předchozích 
kapitolách, pro oblast Zaměstnanost by bylo vhodné klást větší důraz na odstraňování 
bariér pro vstup na legální trh práce přímo v rámci opatření oblasti Zaměstnanost.  

Koordinace a synergie pak v průběhu implementace a realizace opatření dobře fungovala 
v rámci jednotlivých organizací/institucí. Například jak bylo popsáno u představení jednotlivých 
realizátorů „zaměstnaneckých“ projektů, aktivity v projektech dobře doplňovaly další služby, 
které realizátoři poskytují, čímž byl zajištěn celistvý a komplexní přístup k jednotlivým klientům. 
Tato synergie probíhá už ale v mnohem menší míře napříč všemi zapojenými aktéry.  
To je samozřejmě přirozené a pochopitelné, protože taková spolupráce vyžaduje větší úsilí, 
zároveň by bylo vhodné znovu podpořit aktivní spolupráci mezi jednotlivými aktéry. 
K tomu by mohlo pomoci i zapojení širšího počtu účastníků do pracovních skupin či sítí, 
například, jak bylo diskutováno v kapitole 6.1.3 – Dopad 3, zapojení co nejširšího spektra 
účastníků do LSZ, nejen realizátorů KPSVL projektů. 

 

6.2.4 Udržitelnost 
Konečně udržitelnost je definována jako potenciál aktivit svébytně fungovat a pokračovat i po 
skončení intenzivní podpory ASZ v obci, či zcela po ukončení spolupráce. 

Udržitelnost projektů v oblasti Zaměstnanost je zajištěna prostřednictvím návazných 
projektů v rámci TAP Zaměstnanost. Díky tomu pokračuje většina aktivit, včetně setkávání 
LSZ. V roce 2019 byl v Brně také schválen TAP Bydlení, který zajišťuje udržitelnost aktivit 
v oblasti Bydlení. Problematická situace může nastat v dalších oblastech SPSZ Brno. Většina 
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projektů KPSVL realizovaných v rámci SPSZ Brno byla rozšířením sociálních služeb. Pro účely 
jejich realizace bylo s Krajským úřadem JMK dojednáno zřízení dočasné sítě sociálních 
služeb. Nicméně po skončení financování z KPSVL nebudou tyto nové sociální služby 
převedeny do klasické sítě sociálních služeb, realizátoři tedy musí hledat jiné zdroje 
financování proto, aby jejich služby zůstaly udrženy. O tom, že podpora tohoto rozšíření 
sociálních služeb bude pouze dočasná, byli realizátoři uvědomeni, následně probíhaly snahy 
v rámci komunitního plánování sociálních služeb o zařazení těchto služeb do klasické sítě, 
bohužel neúspěšně. Respondenti dotazníkového šetření v několika případech uvedli,  
že služby, které začali poskytovat díky KPSVL, jsou nadále relevantní a je o ně poptávka  
ze strany klientů, měli by tedy hledat další možnosti, jak tyto aktivity zafinancovat  
a zachovat. 

Město Brno rozhodlo, že chce pokračovat ve spolupráci s ASZ, a začala jednání  
o přípravě návazného strategického dokumentu. V rámci něho má Brno zájem realizovat 
aktivity a podpořit pokračování úspěšných projektů ve všech oblastech sociálního začleňování, 
ačkoli aktuálně běžící TAPy jsou zaměřené na oblast Bydlení a Zaměstnanost. Podmínky 
nového programovacího období KPSV+ však nejsou stále zcela jasné, navíc i úspěšné 
projekty nového programovacího období by v ideálním případě začaly být realizovány nejdříve 
v 2. polovině roku 2022, tak jako tak tedy bude nutné, aby poskytovatelé sociálních služeb 
vyhledávali další zdroje, jak toto období překlenout a kontinuitu služeb zachovat. 

 

6.3 Spolupráce aktérů a ASZ 
Tato kapitola se soustředí na zhodnocení spolupráce Lokálního partnerství (LP) a ASZ. 
Členové LP jsou pro ASZ primární cílovou skupinou, protože právě na institucionální aktéry 
v obci zapojené do KPSVL má ASZ přímý vliv. Proces jejich spolupráce je popsán především 
skrze kritéria koordinace a udržitelnosti. V této kapitole jsou rozebírána témata, která se 
netaýkají pouze obalsti Zaměstnanost, ale mají přesah i do dalších tematických oblastí SPSZ 
Brno, z toho důvodu informace v této části zprávy nevycházejí jen z evaluačních rozhovorů 
s klíčovými aktéry v oblasti Zaměstnanost, ale také z dotazníkového šetření, které bylo 
provedeno mezi členy LP i z dalších tematických oblastí. Zároveň je nutné podotknout,  
že procesy v těchto dalších tematických oblastech či pracovních skupinách nejsou v této 
kapitole analyzovány dopodrobna. Pro komplexní zhodnocení spolupráce ASZ s celým 
širokým LP v Brně by bylo zapotřebí provést evaluaci celého SPSZ Brno bez tematického 
zúžení. 

Lokální partnerství v Brně vznikalo již z fungujícího Komunitního plánování sociálních služeb, 
v první řadě tedy do LP byli zařazeni ti aktéři, kteří v Brně poskytovali registrované sociální 
služby. Zapojování dalších aktérů do LP se řídilo spíše „organickým způsobem“, například 
v oblasti Integrace cizinců, do které byly později zapojeny organizace, které sociální služby 
neposkytují, nicméně s tématem integrace cizinců také intenzivně pracují.  

Zahájení spolupráce Brna s ASZ a vznik SPSZ Brno mělo výraznou podporu tehdejší politické 
reprezentace. K úspěšnosti spolupráce ale významnou měrou přispěl především proaktivní 
přístup Odboru sociální péče MMB. Jednou z hlavních styčných osob komunikace mezi ASZ 
a městem Brnem byl Mgr. Tomáš Jurčík, vedoucí Oddělení sociálního začleňování na Odboru 
sociální péče MMB, který zastává roli manažera SPSZ. Díky jeho setrvání na této pozici byla 
zachována kontinuita dobrého vztahu města Brna s ASZ i přesto, že se na straně ASZ měnilo 
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složení lokálního týmu a v Brně se vyměnilo politické vedení, ze kterého odešly hlavní figury, 
které stály v počátcích u zrodu spolupráce ASZ s městem Brnem a významně ji podporovaly. 
Bez ohledu na změny v politické reprezentaci si vedení Odboru sociální péče MMB 
zachovávalo proaktivní a partnerský přístup ke spolupráci s ASZ a řešení problémů sociálního 
vyloučení v Brně. I díky tomu podpora a zájem vedení města o řešení problémů 
sociálního vyloučení stále trvá, což dokazuje i zájem města o pokračování spolupráce 
s ASZ. 

Z hlediska koordinace sehrála ASZ v Brně významnou roli. Přínosy spolupráce ASZ 
s městem Brnem byly často v rozhovorech i dotaznících definovány právě jako zlepšení 
koordinace a komunikace mezi aktéry sociálního začleňování. KPSVL bylo vnímáno 
jako koordinace aktérů „v mnohem větším měřítku“, než jak do té doby fungovala skrze 
komunitní plánování. Při otázce, co by v oblasti sociálního začleňování v Brně chybělo, kdyby 
zde ASZ nepůsobila (kromě financí) byl zmiňován právě čas a energie vynaložená na 
přípravu setkávání a plánování, na to, aby si „všichni sedli k jednomu stolu“ a společně  
o problémech a jejich řešeních jednali.  

Celkově je koordinační role ASZ v Brně hodnocena pozitivně, ačkoli nebyla bezproblémová. 
Respondenti evaluačního šetření zmiňují, že obzvlášť v počátcích spolupráce pokulhávala 
komunikace ze strany ASZ směrem k partnerům KPSVL v Brně. Tento nedostatek reflektuje  
i lokální tým ASZ v Brně. Začátek spolupráce v Brně nebyl jednoduchý, bylo potřeba 
spolupráci vyjednat na mnoha úrovních (město, kraj) a lokální tým navíc neměl dostatek 
úvazků, který byl pro takto velkou lokalitu potřeba. I z toho důvodu nebyla vždy kapacitně 
zvládnuta komunikace směrem k partnerům KPSVL, kteří v některých případech zůstali 
bez správného pochopení toho, co je cílem spolupráce města s ASZ a jakou podporu ASZ 
nabízí. Toto nepochopení zhoršilo v několika případech vztahy mezi některými aktéry a ASZ 
a vedlo k jejich negativnímu hodnocení působení ASZ v Brně. 

Zároveň spolupráci aktérů v Brně pravděpodobně narušovalo konkurenční prostředí mezi 
jednotlivými aktéry a realizátory projektů, které pociťoval jako lokální tým ASZ, tak někteří 
z členů LP. Konkurenční prostředí bylo znatelné v PS Zaměstnanost (viz dříve diskutovaný 
rozpor v otázce naplňování indikátorů TPM v projektech), tak i v širokém LP. Například během 
tvorby projektových fiší nebyly všemi žadateli sdíleny s ostatními členy LP projektové záměry, 
z důvodu ochrany vlastního know-how, zároveň ze strany ASZ nebyly vždy úspěšně 
koordinované překryvy v projektech, ke kterým v několika případech došlo a musely být řešeny 
až po schválení projektů. To mohlo mít negativní vliv na efektivní koordinaci mezi aktéry  
a jejich spolupráci, která je v době přípravy projektů i jejich realizace stejně důležitá, jako 
v době tvorby SPSZ. 

Jak již bylo zmíněno výše na několika místech, v průběhu naplňování opatření jednotliví aktéři 
sociálního začleňování v Brně a realizátoři projektů dobře koordinují své vlastní poskytované 
služby tak, aby docházelo ke komplexnímu řešení situace CS a synergickému efektu. Tato 
koordinace ale není vždy tak efektivní napříč jednotlivými zapojenými členy LP, což 
může být částečně dáno konkurenčním prostředím, zároveň je to ale přirozené, protože taková 
spolupráce vyžaduje vyšší úsilí. Právě v této oblasti existuje prostor pro další koordinační 
působení lokálního týmu a lokálních expertů ASZ. 

S výše zmíněným souvisí i hledisko udržitelnosti LP. S přechodem do režimu tzv. Vzdálené 
komplexní podpory se očekává postupné stahování lokálního týmu ASZ z koordinační role  
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a převedení této role na manažera SPSZ. V této otázce může být potenciálně problematické, 
že manažer SPSZ zastává několik kumulovaných funkcí a mimo jiné je vedoucím oddělení 
sociálního začleňování a zodpovídá za realizaci městských KPSVL projektů. Je tedy otázkou, 
zda bude kapacitně možné plně převzít po lokálním týmu ASZ koordinační roli, zvláště  
ve chvíli, kdy se ukazuje, že je možná potřeba koordinaci a spolupráci mezi aktéry znovu 
„rozproudit“. Dle jeho slov byl navíc velkým přínosem působení ASZ v koordinační roli její 
možnost vystupovat v nestranné roli, facilitovat plánování diskuse mezi aktéry a vnášet do nich 
potřebný pohled „zvenčí“. 

„Kdežto když tu koordinační roli dělá ta Agentura, tak to působí mnohem více nadstranicky, 
lidově řečeno. Tady já osobně vidím jejich obrovskou sílu a jako velkou roli, jak nám a městem, 
tak tím neziskovým sektorem vlastně jsou vnímaný, že doopravdy působí nestranně tady  
v Brně.“ (rozhovor, 27. 1. 2021) 

I tomuto rozměru spolupráce by měla být věnována pozornost při plánování dalšího působení 
ASZ v Brně. 

Spolupráce Brna s ASZ je celkově hodnocena pozitivně, respondenti se shodují na tom,  
že intervence ASZ přispěla k řešení problému sociálního vyloučení v Brně. Mezi hlavními 
přínosy spolupráce jsou zmiňovány finanční zdroje, díky kterým bylo možné realizovat nové 
a inovativní projekty, s tím spojený přínos je i kvalitní projektové poradenství, které ASZ 
zajišťovala. Dále je zmiňováno odborné poradenství, přenos zkušeností a dobré praxe 
z dalších lokalit a již zmiňovaná koordinace a sesíťování klíčových aktérů. 

Jako další přínos spolupráce ASZ s Brnem je i realizace tří projektů z fondu Sociálních inovací 
(dva v oblasti Bydlení a jeden v oblasti Integrace cizinců), které byly podpořeny mimo KPSVL, 
ASZ pro jejich realizaci ale poskytla odbornou a metodickou podporu. Díky těmto projektům 
se v Brně podařilo realizovat inovativní projekty, jejich úspěšnost byla potvrzena evaluacemi  
a výzkumnými aktivitami, které byly přímo součástí projektů. V oblasti Integrace cizinců vedly 
úspěchy projektu k legitimizaci tématu u vedení města, kdy problematika sociálního vyloučení 
cizinců začala být vnímána jako relevantní důležité téma, jehož řešení má stále podporu. 

Závěrem shrnutí silných a slabých stránek lokálního partnerství v Brně: 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Podařilo se zajistit financování návazných 

projektů v oblasti Zaměstnanost a Bydlení 
 Lokální síť zaměstnanosti a tréninková 

pracovní místa jako inovativní přístupy 
k řešení problému dlouhodobé 
nezaměstnanosti 

 Zvýšení komunikace mezi institucemi 
v oblasti Zaměstnanost, konkrétně mezi 
MMB, NNO a ÚP 

 Zájem vedení města o řešení problémů 
sociálního vyloučení přetrval i po výměně 
politické reprezentace 

 Využití alternativních zdrojů pro doplnění 
naplňování opatření SPSZ Brno  
a realizaci inovativních projektů (OPZ 
Sociální inovace) 

 Pro některé služby nejistá finanční 
udržitelnost kvůli tomu, že nebyly zařazeny 
do krajské sítě sociálních služeb  

 Nerealizace některých opatření z důvodu 
vysoké ambicióznosti SPSZ Brno  

 SPSZ Brno neplánoval opatření na úroveň 
konkrétních aktivit 

 Nedostatečná společná koordinace a nižší 
vzájemná informovanost i vzájemná 
podpora aktérů, konkurenční prostředí mezi 
aktéry 

 Především ze začátku spolupráce – 
nedostatečná komunikace a informování 
partnerů KPSVL ze strany ASZ 
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 Závěry evaluace a doporučení 
 

Ve městě Brně byla provedena evaluace Strategického plánu sociální začleňování 2016 – 
2019 a jeho dopadů, s tematickým zúžením na oblast Zaměstnanost. SPSZ Brno byl kvalitně 
vytvořen, nicméně cíle nebyly definovány na úroveň konkrétních aktivit a plán byl ambiciózní, 
ve většině případů byly cíle nadhodnocené. Jednotlivá opatření byla ale adresná a vzájemně 
se doplňovala. Na základě cílů SPSZ Brno a problémových oblastí definovaných v jeho 
analytické části byly pro evaluaci definovány následující tři dopady: Nezaměstnaní z cílové 
skupiny jsou job ready, Nezaměstnaná osoba z řad obtížně uplatnitelných na trhu práce získá 
(a udrží si) zaměstnání a Koordinace a připravenost klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání. 

U Dopadu 1 (Nezaměstnaní z CS jsou job ready) je vnímán pozitivní přínos aktivit 
pracovního a kariérového poradenství, stejně jako aktivit na odstraňování bariér pro 
vstup na legální trh práce, obzvláště v oblasti oddlužení klientů. U Dopadu 2 – Nezaměstnaná 
osoba z řad obtížně uplatnitelných na trhu práce získá (a udrží si) zaměstnání se nepodařilo 
naplnit indikátor 600 osob, které vstoupí na trh práce, v průběhu realizace projektů získalo 
zaměstnání 150 osob8. V oblasti Koordinace a připravenosti klíčových aktérů v oblasti 
zaměstnávání (Dopad 3) evaluace hodnotí vznik a fungování Lokální sítě zaměstnanosti 
(LSZ), která je jednou z projektových aktivit a zároveň ústřední myšlenkou spolupráce ASZ 
s Magistrátem města Brna (MMB) v oblasti Zaměstnanost. Evaluace shledává, že se v rámci 
LSZ podařilo zefektivnit komunikaci mezi klíčovými aktéry v oblasti zaměstnanosti, zároveň se 
do ní podařilo zapojit spíše menší množství zaměstnavatelů. Aktivita je však vnímána jako 
nadějné inovativní vykročení směrem ke Konceptu společenské odpovědnosti a lepším 
možnostem zaměstnávání osob z řad obtížně zaměstnatelných. 

Spolupráci města Brna s ASZ je možné hodnotit jako úspěšnou, respondenty je vnímáno,  
že měla pozitivní přínos pro řešení problémů sociálního vyloučení v Brně. Vedení města 
má nadále zájem problémy sociálního vyloučení řešit a s ASZ spolupracovat. 

V oblasti adresnosti a konzistence kapacit s potřebami cílové skupiny může být vnímán jako 
problematický nedostatečný důraz na odstraňování bariér pro vstup na trh práce přímo v rámci 
opatření oblasti Zaměstnanost. V oblasti koordinace a synergie může být vnímáno jako 
problematické nedostatečné propojení a spolupráce mezi jednotlivými aktéry a realizátory 
projektů KPSVL. Z hlediska udržitelnosti je pozitivní, že se podařilo zajistit návazné 
financování pro aktivity v oblasti zaměstnanosti a bydlení v rámci TAP. Problematické může 
být další financování opatření z dalších tematických oblastí kvůli tomu, že byly realizovány díky 
zařazení jen do dočasné sítě sociálních služeb. Je proto nezbytné, aby poskytovatelé 
sociálních služeb a další aktéři sociálního začleňování v Brně nadále vyhledávali i další zdroje 
financování pro zajištění pokračování svých aktivit.   

Na základě výše shrnutých závěrů evaluace jsou definována následující doporučení pro další 
činnost v oblasti sociálního začleňování v Brně: 

 V oblasti Zaměstnanost se přímo a více soustředit na aktivity směřující k odstraňování 
bariér pro vstup na legální trh práce 

                                                           
8 V evaluační zprávě nejsou zaznamenány výstupy projektů, jejichž realizace mířila primárně do jiných oblastí 
SPSZ a poradenství v oblasti zaměstnanosti bylo sekundárním dopadem. 
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 Ve všech projektech na podporu zaměstnanosti usilovat o kontinuální návaznou 
podporu klientů po získání pracovního místa 

 Hledat nové způsoby spolupráce a koordinace mezi aktéry, které by mezi nimi vytvořily 
bezpečné prostředí 

 Hledat nové způsoby spolupráce a koordinace mezi NNO a zaměstnavateli, včetně 
vzájemného adresování potřeb a vzájemné efektivní podpory 

 Zapojit do pracovních skupin a sítí co nejširší spektrum aktérů 
 Hledat nové zdroje financování pro udržení nově zřízených sociálních služeb  

a projektových aktivit 
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