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Úvod 

     Tato závěrečná evaluační zpráva lokality Vejprty navazuje na průběžnou evaluační zprávu, 

která byla zpracována v roce 2012. Evaluační zpráva předkládá výsledky provedené evaluace 

a výzkumného terénního šetření, které proběhlo v rámci projektu Evaluace v lokálních 

partnerstvích v lokalitách z roku 2011. Zadavatelem evaluace je Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura). Terénní šetření v rámci této 

evaluace bylo realizováno v květnu – červu 2015. 

     Předkládaná evaluační zpráva obsahuje závěrečné zhodnocení činnosti Agentury pro 

sociální začleňování ve Vejprtech a situaci naplňování inkluzivních politik i po jejím odchodu. 

Cílem této zprávy bylo vyhodnotit, nakolik se podařilo realizovat stanovené záměry lokálního 

partnerství a jakým způsobem k tomu přispěla Agentura ve spolupráci s jednotlivými 

zainteresovanými subjekty. Dále je pozornost zaměřena na další vývoj a realizovaná opatření 

inkluzivních politik města po té, co Agentura z Vejprt odešla a ukončila režim vzdálené 

podpory.  

     První část dokumentu je zaměřena na počátky navázání spolupráce města s Agenturou, 

zejména jaká byla očekávání jednotlivých aktérů, zda se je podařilo obecně naplnit, a jak 

jednotliví aktéři zpětně spolupráci s Agenturou, i s ohledem na svá rozdílná očekávání, 

hodnotí. Následuje kapitola popisující průběh spolupráce v rámci vzdálené podpory, způsob 

pokračování lokálního partnerství a scházení se po odchodu Agentury, a také hodnotí 

rozdílný přístup k sociálnímu vyloučení a sociální problematice ze strany politického a 

úřednického aparátu, i ze strany neziskové sféry.  

      Kapitola zhodnocení činnosti Agentury a Vejprt v jednotlivých oblastech popisuje 

konkrétní realizovaná opatření a vývoj situace v oblastech bydlení, zaměstnanost, vzdělávání 

a volný čas, sociální služby a bezpečnost. Je zde komparován výchozí stav v jednotlivých 

oblastech a způsob naplnění vytyčených cílů, zejména s ohledem na přínos Agentury a 

způsob intervence u dílčích opatření.  

     Samostatnou kapitolu tvoří přehled plánovaných a realizovaných projektů na podporu 

sociálního začleňování za působení Agentury i po jejím odchodu. Uvedena je také kapitola, 

která shrnuje konkrétní klíčové okamžiky intervence Agentury pro sociální začleňování ve 

Vejprtech, hlavní oblasti spolupráce Agentury a města a činnost lokálního konzultanta. 

Kapitola popisující realizované a plánované projekty vzešlé z lokálního partnerství za 

spolupráce s Agenturou byla sloučena do případové studie, jejíž téma se shoduje s obsahem 

této kapitoly. 

      Všechny kapitoly jsou doplněny o výpovědi subjektů, které tvořily lokální partnerství a 

v rámci realizovaného výzkumného terénního šetření se vyjadřovaly ke všem výše uvedeným 

oblastem a tématům (činnost a průběh LP, hodnocení spolupráce s Agenturou, integrační 

politiky města, realizace konkrétních opatření v jednotlivých oblastech, projekty, přínos a 

intervence Agentury a lokálního konzultanta, atd.) 
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      Rozhovory byly provedena také se samotnými obyvateli označené vyloučené lokality. 

Zhodnocení vlivu působení Agentury na život ve vyloučené lokalitě, zaznamenání změn a 

vyjádření se k životu v uvedené lokalitě jsou uvedeny v příslušné kapitole ke konci 

dokumentu.  

    Poslední kapitolou před samotným závěrečným shrnutím a uvedením doporučení, je 

zpracovaná případová studie na téma „Realizace projektů a projektové poradenství ASZ“. 

V rámci případové studie byla zkoumána realizace projektů, jejichž plnění bylo naplánováno 

za působení Agentury, zejména se jednalo o projekt: Terénní pracovnice, investiční projekt 

IOP MPSV ČR Centrum sociálních služeb Vejprty, asistent prevence kriminality a další. U 

těchto projektů bylo sledováno, zda byly úspěšně realizovány (v případě, že ne, tak z jakého 

důvodu), jaký byl dopad těchto projektů na situaci v SVL ve Vejprtech a zda byla zajištěna 

finanční udržitelnost těchto projektů i po skončení dotovaného období. U projektů je 

zhodnocen také způsob intervence ASZ a lokálního konzultanta, případě problémy, které 

realizaci některých projektů provázely.  
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1. Zadání a cíle evaluace  

      Závěrečná evaluace ve Vejprtech měla zhodnotit udržitelnost a efektivitu integračních 

struktur obce za působení i po odchodu Agentury. Zhodnotit sociální integrační politiky ve 

městě, a to se zvláštním zřetelem k připravenosti institucí veřejné správy dlouhodobě 

realizovat účinná integrační opatření, která se podařilo nastavit za spolupráce s Agenturou. 

Dále měla evaluace popsat změnu situace sociálně vyloučených občanů a změnu v oblasti 

sociálních integračních politik v obci, včetně změny politického diskursu v této oblasti, 

včetně změny nabídky sociálních služeb, popřípadě služeb ve vzdělávání, služeb na podporu 

zaměstnávání obyvatel ze SVL a v oblasti bydlení, a to v návaznosti na zavedená opatření, 

projekty a připravované projektové záměry. Současně byla zjišťována míra vlivu Agentury na 

jednotlivá realizovaná opatření a kroky, které město Vejprty během působení Agentury i po 

jejím odchodu realizovalo. 

 

Cílem evaluační analýzy je: 

a) vyhodnotit adekvátnost sociálních (integračních) politik v obci a zjistit, zda zavedená 

opatření odpovídají potřebám lidí ohrožených sociálním vyloučením; 

b) zhodnotit udržitelnost a efektivitu integračních struktur Vejprt i po odchodu Agentury. 

Zhodnotit sociální (integrační) politiky v obci, a to se zvláštním zřetelem k připravenosti 

institucí veřejné správy dlouhodobě realizovat účinná integrační opatření a k 

adekvátnosti postupů orgánů samosprávy v oblasti sociálních (integračních) politik v 

období 2011-2014;  

c) zhodnotit změnu situace sociálně vyloučených občanů a změnu v oblasti sociálních 

(integračních) politik v obci, včetně změny politického diskursu v této oblasti, vč. změny 

nabídky sociálních a vzdělávacích služeb, služeb návratu na trh práce a v oblasti bydlení, 

a to v návaznosti na zavedená opatření, projekty a připravované projektové záměry; 

d) poskytnout podklady pro změnu a přizpůsobení metod a procesů fungování aktérů na 

celkové i lokální úrovni.  
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2. Metodický postup, průběh sběru dat 

      Tato evaluační zpráva tvoří ucelený systém společně s evaluační zprávou působení 

Agentury ve Vejprtech za rok 2012. Jedná se o hlavní dokument, který mapuje průběh 

působení Agentury ve Vejprtech, a to od počáteční výchozí situace a identifikovaných 

problémů, až po zhodnocení situace po odchodu Agentury a zhodnocení udržitelnosti 

nastavených integračních politik a opatření.  

Evaluační zpráva byla vypracována na základě následujících metodických postupů a datových 

zdrojů: 

 

a) analýza sekundárních dat 

     Pro město Vejprty byly použity dostupné relevantní dokumenty, analýzy a publikace. 

Jednalo se zejména o Situační analýzu Vejprty z roku 2011, Evaluaci působení Agentury ve 

Vejprtech z roku 2012, Strategický plán města Vejprty 2011 – 2013. Dále se jednalo o 

podklady poskytnuté lokálním konzultantem, tedy o interní materiály Agentury, jakými byly 

hodnotící a monitorovací zprávy lokálního partnerství a jednotlivých pracovních skupin, plán 

vzdálené podpory ad., popřípadě podklady, které nám poskytli sami oslovení respondenti 

(například podklady k projektovým záměrům, některé výstupy projektů v textové podobě, 

Plán prevence kriminality města Vejprty 2012 – 2015 a další). 

 

b) hloubkové rozhovory 

      Polostrukturované hloubkové rozhovory představovaly hlavní kvalitativní výzkumnou 

metodu, která sloužila jako podklad pro zpracování této evaluační analýzy. V rámci šetření 

byly stanoveny dvě hlavní cílové skupiny výzkumu – zástupci institucí a organizací a 

obyvatelé označené vyloučené lokality. 

      Výzkumný soubor respondentů zastupujících instituce a organizace ve Vejprtech vycházel 

ze seznamu členů lokálního partnerství. Měřítkem relevance výběru dotázaných byla oblast 

jejich působení a naplňování inkluzivních opatření v jednotlivých oblastech. Cílem 

hloubkových rozhovorů bylo získat hodnocení a interpretaci nastavených opatření 

v jednotlivých oblastech, které jsou těmto zástupcům lokálního partnerství dobře známé a 

na něž se soustředí jejich profesní a odborná činnost. Výběr výzkumného souboru zástupců 

institucí a organizací byl konzultován s lokálním konzultantem, který v obci působil. 

Realizováno bylo 6 hloubkových rozhovorů s členy původního LP. 

      Hloubkové rozhovory se zástupci sociálně vyloučené lokality byly provedeny s 25 

respondenty. Účelem těchto rozhovorů bylo zhodnocení realizovaných opatření a intervence 

Agentury vzhledem k potřebám cílové skupiny, zda byly deklarované potřeby naplněny a 

v jaké míře. Současně bylo zjišťováno, zda jsou obyvateli sociálně vyloučených lokalit 

pozorovány nějaké přímé posuny v oblasti sociální integrace v dané obci a změny týkající se 



www.sociotrendy.cz                                                                                                            7 / 36 

způsobu života těchto osob. Byly zjišťovány významy, které oni sami přikládají aktivitám, 

které v dané lokalitě probíhají. 

      Pro výzkumná zjištění z interview, která proběhla se zástupci obyvatel žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách, byla použita teorie sociálních reprezentací. Jedná se o vyhledání 

přesvědčení sdílená danou skupinou osob, která mají důležitou funkci ve vysvětlování reality 

a společenských aktivit a jsou pro danou skupinu charakteristická. Důležitost vyhledání 

různých typů sociálních reprezentací spočívá v okolnosti, že osoby spadající do určité 

reprezentace používají k řešení situací spojených s jejím předmětem podobné modelové 

aktivity. Jedná se o metodu, která je jednou z metod používaných v integrovaném 

výzkumném přístupu s převahou kvalitativních postupů. 
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3. Spolupráce města a Agentury za jejího působení  

     ve Vejprtech 

     Následující kapitola shrnuje počátek spolupráce města Vejprty s Agenturou, zejména co 

se týče počátečních očekávání a důvodů města pro přihlášení se ke spolupráci. Dále 

zhodnocuje činnosti lokálního partnerství a lokálního konzultanta, problémy související 

s výměnou lokálních konzultantů. Popsán je také přínos Agentury tak, jak jej vnímali sami 

oslovení zástupci původního lokálního partnerství ve Vejprtech. 

 

3.1 Očekávání města od spolupráce, motivace ke spolupráci 

     Město Vejprty podávalo přihlášku ke spolupráci ve třech vlnách výběrového řízení. 

Zásadním podnětem ke změně (po neúspěších v přihlašování) bylo setkání starostky Vejprt 

se starostkou Obrnic, kde Agentura působila od roku 2010 a kde bylo možné spatřovat 

mnoho příkladů dobré praxe v oblasti inkluzivních politik. Starostka Obrnic předala své 

dosavadní zkušenosti se spoluprací s Agenturou vedení města Vejprty, které tak podnítila 

k navázání aktivní spolupráce s ASZ. V roce 2011 byla žádost města Vejprt úspěšná a město 

navázalo s Agenturou spolupráci.  

     Za pozitivní lze hodnotit to, že co se spolupráce s Agenturou týče, nepanovaly mezi 

vedením města a zastupitelstvem žádné rozpory, nebyly zásadní argumenty proti spolupráci 

(což je v mnoha obcích právě naopak), což vytvořilo již ze začátku vhodné zázemí pro vznik a 

činnost lokálního partnerství.  

Identifikované zásadní problémy 

     Hlavní motivací pro spolupráci města s Agenturou byly stupňující se problémy spojené se 

sociálně vyloučeními obyvateli a lokalitami a snaha města tyto problémy aktivně řešit. Město 

očekávalo zejména projektové poradenství a zpracování projektových žádostí (s čímž 

souvisel i žádoucí přísun finančních prostředků) zejména:  

 k rekonstrukci městského majetku,  

 ke znovuobnovení pozice terénního pracovníka,  

 ke znovuobnovení provozu Komunitního centra. 

Dále město očekávalo snížení nezaměstnanosti, zadlužení a kriminality a zvýšení zájmu dětí 

na zvýšení kvalifikace po ukončení základního vzdělání. 

     Výběr obce Vejprty ke spolupráci s Agenturou byl vzhledem k jeho silné motivovanosti, 

určitým zkušenostem, jasným očekáváním a připravenosti hodnocen jako dobrý a 

s potenciálem k naplnění postupně formulovaných cílů. 
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3.2 Lokální partnerství 

      Město Vejprty mělo již v minulosti utvořenou skupinu osob, které se problémem 

sociálního vyloučení zabývaly, včetně toho, že byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny. Po 

zahájení spolupráce s ASZ se tedy činnost tohoto výboru oživila a byla transformována do 

vzniku lokálního partnerství. Ve Vejprtech bylo tedy již od počátku velmi dobře nastavené 

zázemí pro vznik lokálního partnerství a pro naplňování idejí inkluzivních politik.      

     Co se přínosu Agentury jako takové týče, z pohledu oslovených zástupců původního 

lokálního partnerství ve Vejprtech byla intervence hodnocena velmi pozitivně. Zejména 

s ohledem na fakt, že některé mechanismy, které ASZ ve městech uplatňuje, zde fungovaly 

již dříve, ovšem na neformální a neoficiální úrovni, která nebyla podložena a garantována 

žádným realizovaným projektem, sociální službou či konceptem. Z tohoto důvodu bylo velmi 

kladně vnímáno, že Agentura postupně pomáhala Vejprtům mechanismy a systémy 

formálně ukotvovat, představila možnosti realizace různých projektů a podporovala politické 

vedení města v uplatňování integračních opatření a jejich finanční zajištění.  

„Agentura nás trochu nakopla, my jsme se to všechno snažili tady dělat amatérsky, na koleně 

a oni nás nakopli, že ta odbornost je tu potřeba. Něco se už podařilo, třeba to zaměstnávání 

nebo sociální služby, projekty ve škole, něco chceme dál zlepšovat a odborně uchopit v tom 

koordinovaném přístupu, který jsme navázali. Tam by bylo třeba ještě to bydlení.“ 

     Přínos Agentury potvrzuje i další oslovený expert, podle jehož názoru by měla být činnost 

Agentury více vidět, neboť odvádí dobrou a užitečnou práci, její intervence jsou potřebné a 

lidé mnohokrát ani neví, kdo za nimi stojí (nejen obyvatelé přímo, ale i úředníci či zástupci 

jiných institucí a organizací, subjektů). „Je mi líto, že to není víc vidět, ta Agentura, že si 

zaslouží vyhodit víc nahoru, to co ona dělá je opravdu potřebné a já to vnímám jako  

důležitou věc, která by měla být více propagována, více zviditelňována.“ 

 

     V rámci členů lokálního partnerství nejvíce a aktivně spolupracoval lokální konzultant 

zejména s tajemníkem města, se starostkou města, s vedoucí sociálního odboru, s bytovým 

odborem, s ředitelem základní, praktické a mateřské školy Vejprty, s organizací Člověk v tísni, 

s občanským sdružením Naděje. Další aktéři byli vnímáni jako spíše pasivní a do aktivit se 

příliš nezapojovali. Co se platformy LP a pracovních skupin týká, platforma jako taková 

fungovala spíše na pasivní úrovni a jako přínosnější a více efektivní se ukázalo ad hoc 

setkávání ve skupinách nebo jednotlivě. Lokální partneři takto byli vnímáni jako více aktivní 

s tím, že měli pocit, že se něco aktivně dělá a řeší, a že se LP neschází jen proto, aby splnilo 

stanovenou platformu a „udělalo si čárku“. V rámci inkluzivní politiky se dařilo do lokality 

implementovat jednotlivá opatření a to zejména díky ochotě, motivaci a podpoře starostky a 

tajemníka města, tedy politické reprezentace vedení Vejprt. V rámci individuálních 

konzultací jednotlivých partnerů s lokálním konzultantem byly řešeny zejména dílčí cíle 

strategického plánu, projektové výzvy, aktuální problémy v lokalitě, aktuální potřeby 

obyvatel i členů LP a další.  
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3.3 Lokální konzultanti 

    Za doby intervence Agentury ve městě se vystřídali dva lokální konzultanti (v roce 2012) a 

ačkoliv byla výměna na pozicích LK plynulá (první LK působil do února 1012 a nový 

konzultant nastoupil v březnu 2012) a LP tedy nebylo dlouhodoběji vystaveno absenci 

činnosti lokálního konzultanta a jeho koordinaci, tato změna byla ze strany členů původního 

lokálního partnerství vnímána velmi negativně. Důvodem bylo zejména to, že prvního 

lokálního konzultanta, se kterým byli členové lokálního partnerství velmi spokojeni, odvolala 

náhle ze svého rozhodnutí Agentura, zároveň byla provedena změna na pozici metodika. 

Změna lokálního konzultanta zasáhla také do období, kdy LP intenzivně pracovala na 

projektové žádosti na Centrum sociálních služeb Vejprty. Nástup nového konzultanta 

vyžadoval počáteční uvedení do problematiky a seznámení se s místními podmínkami 

sociálního vyloučení, opětovně byly představovány a zhodnocovány cíle a principy 

strategického plánu, což někteří členové považovali za zbytečně zdržování a vracení se spíše 

dozadu, než aby v činnosti LP postupovali dopředu, zejména co se realizace investičního 

projektu týče.  

     Tato situace zapříčinila nejen to, že nový konzultant měl ze své pozice velmi ztíženou roli 

znovu členy LP motivovat a nabudit k dalšímu pokračování při naplňování strategického 

plánu, ale současně změna a s ní související obtíže vyvolaly u některých aktérů nechuť se 

dále scházet a na spolupráci s Agenturou participovat. Z původního ustaveného lokálního 

partnerství tak postupem času zbylo „silné jádro“ klíčových institucí, organizací a subjektů, 

kteří se dále na naplňování strategického plánu podíleli. Dle vyjádření oslovených expertů 

tak původně fungovaly 4 pracovní skupiny, přičemž nakonec zbyly pracovní skupiny pouze 2. 

„Někteří členové odešli z důvodu nezájmu, nebo že neměli dostatek času, ale já si myslím, že 

to bylo tím, že se to rozbilo, ta nastavená spolupráce tím příchodem nového konzultanta, že 

to byl takový ten zásah, co někteří nemohli překousnout a nechtěli přijmout další změny a 

něco dělat zase od začátku.“ 

    Většina aktivních členů LP nicméně následně potvrdila, že ač se změnou na pozici 

lokálního konzultanta nesouhlasila, nový konzultant předvedl dobré praktiky při uplatňování 

nástrojů integrační politiky, zaměřoval se na konkrétní řešení problémů, z čehož následně 

mohly vzejít viditelné výsledky.  

 

Shrnutí 

 Ve Vejprtech co se týče názoru na spolupráci s Agenturou a na výkon integrační 

politiky nepanovaly žádné zásadní konflikty mezi úřednickým a politickým aparátem 

 Činnost lokálního partnerství navázala na aktivitu Výboru pro národnostní menšiny 
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 Smysl ASZ byl spatřován zejména v tom, že formálně ukotvila mechanismy, které zde 

doposud fungovaly pouze na neformální úrovni1 

 Pozitivně bylo hodnoceno projektové poradenství ASZ a konzultace, provádění 

oblastmi a činnostmi, se kterými neměli zástupci LP vůbec žádné zkušenosti 

 Negativně byla vnímána změna lokálního konzultanta, se kterou členové LP 

nesouhlasili 

 Nový LK byl hodnocen jako více aktivní v realizaci konkrétních opatření a viditelných 

výsledků 

 Platformy LP a pracovních skupin fungovaly spíše na pasivní úrovni, jako přínosnější 

a více efektivní se ukázalo ad hoc setkávání s LK ve skupinách nebo jednotlivě. 

 

 

                                                           
1
 Jak je dále uvedeno v textu, jednalo se například o systém zaměstnávání osob na VPP, neboť zaměstnávání bylo 

realizováno spíše prostřednictvím neformálních vazeb mezi jednotlivými pracovníky města a příspěvkových 
organizací (které VPP poskytovali), dále poskytování sociálních služeb nebylo ukotveno, zastřešeno nějakým 
centrem atd. 
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4. Spolupráce města a Agentury po jejím odchodu z Vejprt 

     V následující kapitole je popsán další vývoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty 

lokálního partnerství i po odchodu Agentury z Vejprt v červnu roku 2014. Bylo zkoumáno 

především to, do jaké míry pokračují aktéři lokálního partnerství se scházením se a 

v udržování a rozvíjení nastavených opatření inkluzivní politiky, zda došlo k předání agendy a 

v jakém rozsahu byla poskytována vzdálená podpora ze strany Agentury. Zhodnoceny jsou 

také integrační politiky města a přístup Vejprt k problematice sociálního vyloučení.  

 

4.1 Pokračování lokálního partnerství, scházení se po odchodu  

       Agentury 

     Činnost lokálního partnerství se podařilo udržet, a to zejména díky několika faktorům. 

Jednak šlo o dobře nastavenou spolupráci mezi jednotlivými subjekty, která fungovala ve 

městě již dříve a je v mnoha ohledech nastavena spíše na neformální úrovni, neboť Vejprty 

jsou malé město a tato forma komunikace zde funguje. Dalším faktorem pro udržení činnosti 

bylo to, že Vejprty přistoupily na režim vzdálené podpory a následně vstoupily i do 

koordinovaného přístupu, a tedy činnost LP bude od roku 2016 v obdobné formě pokračovat 

i nadále.  

     Významným podnětem pro udržení LP však bylo zejména to, že ve Vejprtech byl na 

základní škole realizován projekt Network z OP VK, který měl jako doplňkovou výzvu 

stanovenou povinnou networkingovou aktivitu: vytvořit místní síť integrace a rozvíjet nové 

aktivity s využitím synergie aktuálních projektů a místních kapacit. Zainteresovaní aktéři 

využili existence vzniklých pracovních skupin za lokálního partnerství a tyto skupiny, jejich 

činnost a subjekty pouze přetvořili do tohoto projektu a mezioborová spolupráce tak zůstala 

zachována. „Ze začátku byly skupiny 4 - bydlení, bezpečnost, zaměstnanost, a služby a 

vzdělání, pak se to zúžilo na dvě a teď zůstaly zachovány. Operativně se scházejí odborníci na 

nějaké problematiky, v rámci projektu network zůstaly pracovní skupiny zachovány, a také 

zůstaly zachovány i s ohledem na novou spolupráci s Agenturou.“ 

     Co se další komunikace s lokálním konzultantem a ASZ týče, ta oficiální probíhala zejména 

v režimu vzdálené podpory, jak je uvedeno níže, ale někteří oslovení členové původního 

lokálního partnerství potvrdili, že se na lokálního konzultanta nebo na jiné pracovníky 

Agentury obrací i individuálně v rámci potřeby, zejména prostřednictvím telefonické či 

elektronické komunikace.  

 

4.2 Navázání spolupráce v režimu vzdálené podpory a další spolupráce 

     Vzdálená podpora byla poskytována od července 2014, tedy navázala na oficiální odchod 

Agentury z města a ukončena byla k srpnu 2015. V rámci vzdálené podpory byla spolupráce 

mezi městem Vejprty a ASZ zaměřena zejména na tvorbu nového strategického plánu na 
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roky 2015 – 2017, přičemž Agentura zajistila na základě SWOT analýzy, dotazníkového 

šetření a práce v pracovní skupině návrh priorit a opatření strategického plánu na období let 

2015 – 2017. Agentura dále zajišťovala náklady na realizaci těchto opatření v souvislosti 

s cílem vzdálené podpory , a to vytvořit nový strategický plán sociálního začleňování.   

     Druhým cílem vzdálené podpory byla příprava projektů zajišťujících udržitelnost a 

kontinuitu sociálních služeb a integračních opatření ve městě z evropských strukturálních 

fondů a dalších zdrojů, v jejichž rámci byly na základě strategického plánu a na základě 

identifikace potřeb sociálních služeb sestaveny projektové záměry, které byly následně za 

spolupráce s Agenturou, která poskytovala konzultace a metodické a projektové poradenství, 

zpracovány do projektových žádostí.  

    Od roku 2016 město vstoupí do koordinovaného přístupu, ke kterému se přihlásilo a 

v jehož rámci chce navázat na činnost lokálního partnerství a spolupráci s Agenturou a 

realizovat ta opatření, na něž v předchozím období působení Agentury nezbyl čas a finanční 

prostředky. „V koordinovaném přístupu jsme slíbili, že formalizujeme systém prostupného 

bydlení a zaměstnávání. Chceme tomu dodat jasné pravidla, parametry, hodnocení a ten 

člověk se v tom neztratí, ví,  že když je něco tak a tak, tak on na tom může být tak a tak.“ 

 

4.3 Integrační politiky města, přístup k sociální problematice  

       a sociálnímu vyloučení 

    Jak již bylo zmíněno, ve městě byla vyjadřovaná podpora řešení problematiky související se 

sociálním vyloučením a národnostními menšinami ještě před příchodem Agentury, zejména 

skrze Výbor pro národnostní menšiny, v rámci kterého se jednotliví aktéři scházeli obdobně 

jako následně v rámci LP.  

    Ačkoliv je vedení města nakloněno aktivně se na integrační politice podílet, rozhodující 

slovo mají ve většině případů finance a způsob jejich využití. Podle několika oslovených 

přístup vedení města k sociální problematice je založen na veřejně deklarované podpoře, 

která byla vyjádřena i v rámci činnosti Agentury ve Vejprtech, nicméně v praxi jsou finanční 

prostředky města přerozdělovány spíše do oblastí, které jsou vidět a kde je ihned patrný 

výsledek. „Naštěstí vedení a zastupitelstvo města by chtělo dělat, tu sociální problematiku 

podpořit, ale jak pak viděli ty rozpočty, tak spíš je pak situace takové, že když se mají 

rozhodnout, jestli se něco opraví, třeba chodníky, baráky, nebo jestli ty peníze dáme do 

něčeho co vidět není...tak to spíš ne, to spíš ta první varianta.“   

    Na jednu stranu tak město ochotně podpořilo vznik Centra sociálních služeb, které 

zaměstnává znevýhodněné obyvatele v rámci VPP, nebo se vedení města aktivně podílí na 

zevnějších opravách panelových domů, nicméně je otázkou, jakou míru podpory vyjádří 

například v koordinovaném přístupu vynakládání finančních prostředků do systému 

prostupného bydlení a zajištění služeb pro přímou práci s nájemníky apod., kde nemusí být 

výsledky patrné ihned a spíše se jedná o dlouhodobější systematickou práci.  
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     Všeobecně však ve Vejprtech podpora pro realizaci opatření a integrační politiky existuje 

jak ze strany politického, tak úřednického aparátu. Toto tvrzení může být dokázáno 

například aktivním přístupem k realizaci projektů, přičemž ne ve všech městech, kde 

Agentura působí, jsou velké investiční projekty s potřebnou několikaletou udržitelností 

nakonec realizovány, stejně tak město navázalo další spolupráci s Agenturou v rámci 

koordinovaného přístupu a tedy lze předpokládat další realizaci opatření v rámci integrační 

politiky a sociálního začleňování.  

Shrnutí 

 Činnost LP se podařilo udržet zejména díky dobře nastavené spolupráci mezi 

subjekty, dalšímu navázání spolupráce s ASZ a vytvoření místní sítě integrace v rámci 

projektu Network 

 Město pokračovalo ve spolupráci s ASZ v režimu vzdálené podpory, od roku 2016 

vstoupí do koordinovaného přístupu 

 V rámci vzdálené podpory byla pozornost zaměřena na strategické plánování, 

projektové poradenství a zajištění kontinuity sociálních služeb 

 Rozhodování vedení města a politické reprezentace o míře podpory opatření 

integrační politiky ovlivňují zejména dostupné finance a způsob jejich vynaložení 

 Všeobecně podpora pro realizaci opatření a integrační politiky ve Vejprtech existuje 

jak ze strany politického, tak úřednického aparátu 

 Lze předpokládat další realizaci opatření v rámci integrační politiky a sociálního 

začleňování 
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5. Zhodnocení činnosti Agentury a obce v jednotlivých  

    oblastech podpory 

      Následující kapitola obsahuje shrnutí zásadních intervencí Agentury a lokálního 

partnerství v oblastech bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb a bezpečnosti 

ve Vejprtech v letech 2011 až 2014. Je popsán způsob a míra vlivu, jakou se Agentura 

podílela na realizaci jednotlivých zaváděných opatření, případně jsou uvedeny také důvody, 

které vedly k tomu, že některá opatření realizována nebyla. U každé oblasti jsou popsány 

hlavní úspěchy, kterých se městu podařilo dosáhnout, ať už samostatně nebo ve spolupráci 

s Agenturou pro sociální začleňování.  

 

5.1 Bydlení 

     Ve městě se za působení Agentury nepodařilo nastavit fungující systém prostupného 

bydlení, neboť v rámci strategického plánu tento cíl nebyl stanoven jako prioritní. Činnost LP 

se soustředila na realizaci jiných projektů a během čtyřletého působení Agentury ve 

Vejprtech nebylo možné obsáhnout všechny oblasti, proto je vytvoření funkčního systému 

prostupného bydlení plánováno v rámci další spolupráce s Agenturou formou 

koordinovaného přístupu. 

     Nespornou výhodou města je, že si dokázalo zachovat téměř majoritní dohled nad 

regulací bytové situace ve městě, neboť nikdy nikomu neprodalo byty a může výrazně 

ovlivňovat strukturu nájemníků městských bytů. Komise přiděluje byty sociálně slabším na 

základě transparentních pravidel pro přidělování bytů. Město je majoritním vlastníkem bytů, 

což by mohlo představovat počáteční výhodu a dobré zázemí pro budoucí vznik systému 

prostupného bydlení. Domy v panelové zástavbě se průběžně opravují, v případě asi 20ti 

bytových jednotek je využíván institut zvláštního příjemce.  

     Ve Vejprtech také nebyly zmiňovány větší problémy se zadlužeností obyvatel vůči městu 

za nájmy, důvodem je zřejmě to, že si město pečlivě hlídá nově příchozí rodiny, popřípadě je 

do Vejprt nepouští, tímto zůstává stabilní struktura obyvatelstva eliminující zvýšený výskyt 

zadlužování na nájemném.  

     Ve městě je spousta prázdných bytů, protože mnoho rodin emigrovalo v době boomu do 

Anglie nebo Kanady s tím, že tam si vydělali finanční prostředky a ve Vejprtech koupili dům 

nebo se již zpět nevrátili. Více je o situaci bydlení a různých kategoriích domů uvedeno 

v rámci výpovědí samotných obyvatel Vejprt v příslušné kapitole.  

Shrnutí 

 Město je majoritním vlastníkem bytů, může ve Vejprtech plně regulovat bytovou 

situaci  a migraci obyvatel  
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 Byty, ve kterých žijí sociálně vyloučení obyvatelé, jsou rozděleny do dvou kategorií – 

staré domy s nevyhovujícími podmínkami pro bydlení a panelové domy, jež město 

aktivně opravuje 

 Ve Vejprtech funguje komunitní práce se zapojením obyvatel SVL a zajištěním 

materiálního vybavení ze strany města, a to jak v případě jak starých, tak  i 

panelových domů 

 V rámci další spolupráce by město chtělo formalizovat systém prostupného bydlení 

 

5.2 Zaměstnanost 

    V této oblasti se Agentura moc nezasazovala, neboť město běžně spolupracuje s ÚP na 

celokrajských projektech. Vybudování a provoz sociálního podniku se dal do pohybu až 

v době, kdy Agentura z obce odcházela a systém „prostupného zaměstnávání“ fungoval a 

funguje na neformální bázi i bez Agentury. Ovšem město by nyní chtělo, v rámci další 

spolupráce s Agenturou, formou koordinovaného přístupu systém prostupného 

zaměstnávání oficiálně ukotvit a formalizovat.  Problémem současných možností systému 

prostupného zaměstnávání a práce na VPP jsou malé kapacity pracovních míst a nedostatek 

zaměstnavatelů. Jeden z komunikačních partnerů uvádí: „Problém VPP je opakovanost, ti lidé 

nemají kam dál jít. Jsme v koordinovaném přístupu, chceme projekt na prostupné 

zaměstnávání, aby bylo úplně jasné hodnocení člověka v průběhu, od toho začátku, spodního 

stupně, pak VPP, a pak v městských podnicích, a pak na ten trh.“ 

Neformální systém zaměstnávání na VPP ve Vejprtech 

     Systém zaměstnávání na VPP ve Vejprtech funguje na neformální bázi, je to o dohodě 

mezi jednotlivými subjekty, jak je specifikováno dále v textu. „Děláme to tak na bázi, jak 

bychom si to představovali, a jak to cítíme, nemáme na to materiály, studie, oficiální 

papír.“ Město spolupracuje s ÚP  a jakmile má úřad práce k dispozici místa v projektu, město 

sežene seznam vytipovaných nezaměstnaných (dle podmínek a indikátorů projektu, např. 

osoby na 50 let, mladiství apod.) a ti jsou následně do celokrajského či regionálního projektu 

zahrnuti. Většinou se jedná se o celokrajské projekty ÚP na společensky účelná pracovní 

místa, místa pro absolventy nebo úřad práce nabízí pracovní uplatnění pro sociálně 

znevýhodněné na trhu práce v rámci běžných míst na VPP. 

     Na VPP jsou uchazeči zaměstnaní u technických služeb, v sociálním podniku, u Městské 

správy sociálních služeb jako pomocní pracovníci. Pro městské instituce není problém 

v rámci malého města a dobrých neformálních vztahů navzájem si doporučovat a 

„přeposílat“ pracovníky, pokud se na nějaké pozici osvědčí, popřípadě se u nich projeví 

kompetence vykonávat jinou činnost. V současné době je ve Vejprtech takto pod městem a 

městskými příspěvkovými organizacemi zaměstnáno asi 50 lidí, ale jak již bylo zmíněno, 

problémem je, že pro ně doposud není ukotvena a vytvořena možnost postupovat dále a 

získávat větší pracovní kvalifikaci na otevřeném pracovním trhu. 
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Jak tento neformální systém  funguje v praxi z pohledu dotázaných expertů?  

     Zaměstnávání na VPP funguje neformálně, podle dotázaných expertů neexistuje člověk, 

který, kdyby chtěl pracovat, práci by nedostal. Městské správa sociálních služeb je ve 

Vejprtech největším zaměstnavatelem. Nekvalifikované ženy jsou zde velmi často 

zaměstnané  jako pracovnice v sociálních službách, dále je zde možnost pracovat na směnný 

provoz a s ohledem na základní či nedokončené základní vzdělání sociálně vyloučených 

uchazečů o pracovní místo nabízí tato forma zaměstnání takové platové ohodnocení, jakého 

by se jim jinde nedostalo.  

    Jak již bylo zmíněno, pro pracovníky na VPP i pro zaměstnávající instituce, organizace je 

běžné, že takoví pracovníci mohou pracovní pozice a činnosti střídat na základě toho, jaká 

činnost jim vyhovuje, v čem se osvědčí nebo i proto, aby získali rozmanitější pracovní 

kompetence a zkušenosti, jak popisuje oslovený zástupce Městského střediska sociálních 

služeb. „Klient přijde (MSSS) ke mě, tady se buďto osvědčí nebo neosvědčí, nebo jde například 

pracovat do školy. Řekneme si instituce mezi sebou jak to je, takže lidé si mohou zvolit zda 

chtějí pracovat a pokud chcou, tak mají tu možnost.  Funguje to jako neformální burza práce. 

Například na městě je to už nebaví, a tak si je vezmu já, aby i ti lidé měli rozhled, u nás je 

práce více kreativní, mohou získat více pracovních zkušeností.“ 

     Co se týče spolupráce města se soukromými firmami při zaměstnávání osob ze SVL, 

s okolními podniky se město nejen zná, ale opět jedná spíše na neformální bázi a nejsou 

v okolí významné velké podniky, spíše malé firmy a je to o vzájemné spolupráci. „Oni město 

potřebují v rámci jejich další činnosti a my je potřebujeme v rámci komunitní spolupráce, 

v rámci pracovního uplatnění obyvatel ze SVL.“ 

     Podmínka zaměstnávat při veřejných zakázkách 10 % z cílové skupiny ohrožené na trhu 

práce byla vyhodnocena pro Vejprty jako nereálná, nicméně okolní firmy i městské 

organizace automaticky zaměstnávají tyto osoby (tzn. opět to funguje na neformální úrovni) 

Identifikovaná nereálnost zavedení podmínky do praxe vycházela především z toho, že 

město vzhledem ke své velikosti nerealizuje tolik veřejných zakázek, a pokud ano, není zde 

problém se individuálně domluvit s firmami, aby v rámci těchto zakázek firmy zaměstnaly 

také některé z cílové skupiny sociálně znevýhodněných. „Podmínka 10 % je administrativní 

problém, studovali jsme to, že i v Mostu něco měli, ale když jsou zakázky menšího rozsahu a 

mimo režim zákona, tak vedení města se snaží preferovat ty firmy, které tyto skupiny na trhu 

práce zaměstnávají běžně...ale nemáme to na papíru.“  

 

Shrnutí 

 Ve Vejprtech funguje zaměstnávání na VPP především na neformální úrovni, 

projekty v oblasti podpory zaměstnanosti jsou realizovány na celokrajské úrovni ÚP 

 Na VPP jsou uchazeči zaměstnáváni u technických služeb, v sociálním podniku, u 

Městské správy sociálních služeb jako pomocní pracovníci 
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 Pracovníci na VPP mají možnost pozice střídat a získávat více pracovních kompetencí 

a zkušeností 

 Město by v rámci koordinovaného přístupu chtělo formalizovat systém prostupného 

zaměstnávání, stanovit jednotná pravidla a zapojit více subjektů z řad soukromých 

majitelů firem na otevřeném trhu práce, aby bylo možné kam postupovat 

 Podmínka zaměstnávat při veřejných zakázkách 10 % z cílové skupiny ohrožené na 

trhu práce byla pro Vejprty vyhodnocena jako nereálná  

 

5.3 Bezpečnost 

     Ačkoliv jsou Vejprty pohraničním městem a jit do Německa trávit odpoledne svůj volný 

čas tam je například pro děti běžné, neboť přes otevřený hraniční přechod je to pouze pár 

minut pěší chůzí. Výskyt sociálně-patologických jevů, běžných pro pohraniční oblasti 

(nelegální prodej žen nebo pracovní síly do zahraničí, gangy, prostituce apod.),  zde není 

vůbec znatelný.  Podle jednoho z oslovených expertů „Co tu je tak možná vandalismus, ale 

kamerový systém tu celkem funguje. Je to moc malá lokalita na anonymitu a funguje tu 

sociální kontrola z okolí, dříve tady bývala pohraniční policie, dřív tu každý druhý chlap byl 

policajt.“ 

     Větší problém zde představuje pouze užívání drog, a to zejména mezi dětmi a mladistvými. 

Město v rámci prevence proti tomuto nežádoucímu jevu získalo v roce 2014 od MV ČR 

dotace na realizaci přednášek a preventivních programů, dále také na realizaci šetření a 

mapování vytipovaných lokalit ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb prevence. 

Podle oslovených expertů ve Vejprtech nejsou problémy s užíváním drog u dětí závratné, 

v současné době se jedná zhruba o 10 školáků, nicméně odhaduje se narůstající počet 

drogově závislých v nižším věku. „Ten potenciál mladých, co by do toho mohli spadnout, tu je 

a ta prevence je potřebná a prospěšná.“ V otázce prevence také velmi dobře funguje sociální 

kontrola ze strany okolí, kterou zajišťuje menší velikost města a neformální vztahy mezi 

obyvateli i mezi institucemi. Jako příklad dobré praxe uvedl jeden z oslovených expertů 

situaci, kdy se velmi osvědčilo, že policie v případě zjištěného nežádoucího chování u dětí 

nebo mladistvých, udělá jeden odstrašující případ a vlivem rychlého šíření informací mezi 

obyvateli takový způsob prevence funguje.  

    Co se heren týče, ve Vejprtech jsou v současné době herny 2, nicméně dle výpovědi 

oslovených zástupců města je situace v jejich výskytu neutrální. Tyto podniky zde fungují 

dlouhodoběji a obyvatelé ani město je nevnímají jako výrazné riziko a hlavní problém, na 

který by se měla cílit pozornost politiky sociálního začleňování ve Vejprtech.  

Jako významný problém bylo ovšem ze strany oslovených členů původního LP i ze strany 

některých obyvatel SVL označeno zadlužení obyvatel, přičemž zadlužení a exekuce se 

netýkají pouze sociálně vyloučených obyvatel, ale i zástupců většinové společnosti. Někteří 

oslovení zástupci města uváděli, že problémové zadlužení se týká i některých zaměstnanců 
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MěÚ Vejprty a jiných městských institucí. „Tak 30 % zaměstnanců řeší exekuci nebo 

insolvenci, i normální lidé jsou zadlužení, je to velký problém tady. Řeší se to hlavně přes to 

odborné poradenství a SASku, i ta škola to řeší formou preventivních programů.“ 

 

Asistent prevence kriminality 

     Ve spolupráci s Agenturou se také podařilo v roce 2012 uspět s žádosti o získání dotace 

z MV ČR na asistenty prevence kriminality, kteří se ve Vejprtech velmi osvědčili a město bylo 

již při začátcích jejich působení ochotné po skončení dotace financovat tyto pracovník ze 

svého rozpočtu. V současné době ve městě působí dva asistenti prevence kriminality. „Teď 

jsme dostali dotaci na 2 asistenty, na začátku května jsme s městskou policií udělali výběrové 

řízení, teď se zaškolují, ten druhý nastoupí až v červnu, čekáme, jak se zapracují, jak budou 

vycházet s obyvateli. jeden je Rom a druhý ne.“ 

       Agentura v rámci žádosti o tyto pracovníky aktivně pomáhala, zejména pomohla vedení 

města vypracovat bezpečnostní analýzu, která byla nutným podkladem pro podání 

projektové žádosti.  

Shrnutí 

 Ačkoliv jsou Vejprty pohraničním městem, nejsou zde velké problémy s prostitucí, 

lichvou, gangy, prodejem lidí, hernami apod.  

 Velký problém představuje užívání drog a absence služeb pro drogově závislé 

 Ve spolupráci s ASZ se podařilo uspět s žádostí o asistenty prevence kriminality 

 Lidé často tráví svůj volný čas v sousedním Německu, přechod není hlídaný policí 

 

5.4 Vzdělání a volný čas 

     V oblasti vzdělávání byla spolupráce s Agenturou nejvíce intenzivní zejména ohledně 

realizovaného projektu Network (škola je všeobecně velmi aktivní v podávání a plnění 

různých projektů, které realizuje i samostatně, bez intervence Agentury). Projekt byl 

realizován skrze Město Vejprty a zaměřoval se na podporu integrace žáků v sociálně 

vyloučené lokalitě a jeho výstupem bylo mj. zřízení pracovníků asistenti pedagoga při ZŠ i MŠ. 

Dále probíhalo doučování, finanční gramotnost i práce s rodiči ohledně jejich motivace 

k přihlášení dětí do MŠ a další aktivity na poslední integrace žáků.  

„(...) i v tom projektu jsou oblasti a témata finanční gramotnosti, individuální jednání 

s rodinami i se žáky. My jsme tady do loňského roku měli zvláštní školu, kde tohle byla 

priorita, aby se ti žáci naučili tuto finanční gramotnost, jak s financemi pracovat, protože v 18 

je rodiče vytáhli do bank a ještě ani se nerozkoukali a už byly zadlužení. Praktická škola byla 

zrušena a školy byly sloučeny do jedné, žáci byli integrováni.“ 
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Docházka dětí do MŠ 

      Co se docházky dětí do MŠ týče, skrze projekt Network se tato problematika aktivně 

řešila i ve spolupráci s asistenty pedagoga na MŠ, kteří z projektu vznikli. Mezioborový tým 

se scházel schází každý měsíc. Jak uvádí jedna z expertek, motivace rodičů skrze nastavenou 

vzájemnou spolupráci byla úspěšná i s ohledem na to, že ve Vejprtech je pouze jedna 

základní a jedna mateřská škola. Pokud se podaří děti začlenit do kolektivu již ve školce, 

přechází takto dále na základní školu a integrace již není tak riziková. Dalším pozitivním 

faktorem, který motivaci rodičů usnadňuje, je nízká migrace obyvatelstva i nastavená 

spolupráce s městským úřadem, který na rodiče dohlíží z pozice represe. Jak již bylo zmíněno, 

výhodou města je, že většina bytů na území Vejprt je ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu 

město může vzhledem k rodičům i dalším sociálně vyloučeným obyvatelům uplatňovat 

donucovací způsoby v mnoha oblastech, jako je i vzdělávání (např. pokud některé z dětí 

nechodí do školy, školy, díky evidenci obyvatel městských bytů lze rodinu ihned dohledat, 

současně město jako většinový majitel bytů může pohrozit vystěhováním, rizikem vzniklých 

problémů na sociálním odboru atd.). 

„Vychytali jsme všechny děti a všechny chodí do mateřské školy a na rodiče máme páky, 

město je majoritní majitel bytů, obrovská výhoda že máme přehled nad tím kdo se sem 

stěhuje a komu dáváme byt, migrace tu skoro vůbec není, takže děti tu zůstávají a i 

s ohledem na to je lepší škola a inkluze. Vytvoří se kolektiv v mateřince a ty stejné děti pak 

přecházejí společně na jednu základku, takže kolektiv zůstává a je už sjednocený od dětství a 

nejsou s tím pak vůbec žádné problém, když se ten kolektiv tvoří od 3 let.“  

     Další oslovený partner situaci potvrzuje a popisuje další faktor, který napomáhá 

k motivaci rodičů, aby své děti přihlašovali do mateřské školy. „Získáte jedno dítě a oni si to 

už mezi sebou řeknou, v rámci komunity ten přenos informací funguje spolehlivě. Matky a 

komunikace i docházka je dobrá, ani se ti rodiče tady nebouří.“  

Shrnutí 

 Spolupráce s ASZ byla na škole ve Vejprtech intenzivní v oblasti podávání a 
realizování projektu Network 

 V rámci tohoto projektu jsou na ZŠ i MŠ zaváděna integrační a inkluzivní opatření 

 Skrze projekt se daří postupně sociálně vyloučené rodiče motivovat k přihlašování 

jejich dětí do MŠ (např. prostřednictvím terénní pracovnice, s využitím toho, že ve 

městě je jedna MŠ a ZŠ a pro děti je pozitivní, že kolektiv zůstává zachovaný již od 

předškolního věku, protože na ZŠ stejně poté musí děti nastoupit, a pokud se 

kolektiv nastaví již od MŠ, snižují se problémy s integrací na ZŠ, rodiče si zvyknou na 

nastavený řád a podmínky atd.) 

 Agentura ohledně školních projektů (např. Network) poskytovala  projektové 

poradenství a konzultace, škola v oblasti podávání projektů působí aktivně a 

samostatně 
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5.5 Sociální služby 

    Jednou z oblastí, ve které byla intervence Agentury nejvíce intenzivní a výsledky viditelné, 

je oblast sociálních služeb. Před příchodem Agentury ve Vejprtech sociální služby úplně 

chyběly. Díky Agentuře a projektovému poradenství vzniklo Centrum sociálních služeb, které 

zaštiťuje poskytování služeb NZDM, SAS a odborné poradenství. Udržitelnost projektu a 

poskytovaných služeb ze strany neziskové organizace Oblastní Charita je minimálně pět let. 

Tedy lze předpokládat, že budoucí spolupráce služeb s obyvateli SVL bude přetrvávat.  

NZDM – úbytek dětí 

     Rok po jeho otevření není situace natolik optimální, jak si někteří zástupci LP 

představovali. Zejména se jedná o nízkou profesionalitu tamních pracovnic, které nemají 

dostatečnou praxi v práci se sociálně vyloučenými dětmi i rodiči, což mnohdy vede 

k všeobecnému horšímu vnímání zařízení mezi veřejností. Jedna z oslovených zástupkyň 

Charity, která zde pracuje, uvedla v této souvislosti případ, kdy se mezi dětmi objevily vši, 

což je dnes již běžná záležitost, kterou lze bez problémů odstranit. Nicméně pracovnice 

NZDM z toho udělaly aféru a takto „zveličená událost“ se roznesla i mezi ostatní rodiče a 

povědomí o kvalitě služeb mezi veřejností přirozeně kleslo.  

     Byl zmiňován také problém s nedostatečným naplněním kapacity NZDM a s úbytkem 

klientů. I přes to, že se prodloužila otevírací doba NZDM, chodí stále méně a méně dětí (pozn. 

výzkumníka – když byl prováděn rozhovor se zástupkyní Oblastní Charity přímo v budově 

NZDM, byly zhruba čtyři hodiny odpoledne ve všední den a v klubu nebylo ani jedno dítě).  

Důvodem pro takový úbytek dětí může být i roční období (na jaře a v létě jsou děti spíše 

venku, je to pro ně přirozené) nebo trávení volného času v sousedním Německu za 

hranicemi. 

Terénní pracovnice a dobrovolníci na doučování 

      Od roku 2012 působila skrze MěÚ ve Vejprtech terénní pracovnice zaměřená na práci se 

sociálně vyloučenými obyvateli, kterou se podařilo zajistit ve spolupráci s Agenturou v rámci 

projektu „Terénní sociální práce“. Finance pro ni byly zajištěny na jeden rok, tedy do konce 

roku 2012. Ačkoliv se pro ni další finance z dotací zajistit nepodařilo, její činnost se velmi 

osvědčila, a proto se ji podařilo integrovat v rámci nového Centra sociálních služeb, kde 

získala místo.  (Tzn. pouze se změnilo to, že již není přímo zaměstnána pod městem, její 

činnost zůstala nadále zachována.) 

     Lokální konzultantka ve Vejprtech také iniciovala vznik programu na podporu 

dobrovolnictví, v jehož rámci se podařilo za působení Agentury ve městě zajistit dva 

doučovatele pro děti pocházející ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Rozvoj 

dobrovolnictví potom měl být součástí projektu Centra sociálních služeb, které by 

dobrovolnickou činnost zastřešovalo a koordinovalo. Nicméně po odchodu Agentury se již 

další dobrovolníky motivovat a zapojit nepodařilo a doučování na komunitní, dobrovolnické 

bázi se tak neudrželo ani dále nerozvíjelo. „My jsme je i vyzývali i v místním tisku, ale že by se 

to nějak výrazně, ale nijak se to nechytlo, bylo to pár jedinců a chtěli jsme, ale nebylo to nic 
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masového.“ Doučování dětí ve škole bylo následně zajištěno skrze projekt Network (v rámci 

spolupráce školy a SAS při Charitě). 

 

Shrnutí 

 Jeden z největších úspěchů intervence ASZ ve městě bylo zřízení Centra sociálních 

služeb a zavedení poskytování služeb NZDM? SAS, TP a odborné poradenství 

 Je předpokládaná dlouhodobá udržitelnost tohoto centra i poskytování sociálních 

služeb 

 Problém představuje nenaplněnost kapacity NZDM a postupný úbytek klientů 

 Ve spolupráci s ASZ se podařilo ve Vejprtech zavést v rámci MěÚ terénní pracovnici, 

její činnost byla po skončení dotace z projektu zachována, nyní působí pod Centrem 

sociálních služeb 

 LK ve městě inicioval také vznik programu na podporu dobrovolného doučování dětí 

ze SVL v rodinách. Tuto dobrovolnickou činnost se udržet a rozvíjet nepodařilo 
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6. Klíčové okamžiky intervence Agentury pro sociální  

    začleňování ve Vejprtech 

 

     V rámci LP bylo velmi pozitivně vnímáno, že Agentura postupně pomáhala Vejprtům 

formálně zavádět a uplatňovat mechanismy, které zde doposud fungovaly pouze na 

neformální úrovni. ASZ představila členům LP možnosti realizace různých projektů a 

podporovala politické vedení města v uplatňování integračních opatření a jejich finančního 

zajištění.  

     Co se činnosti lokálního partnerství týče,  lokální konzultant podnikl efektivní krok, neboť 

platforma LP fungovala spíše na pasivní úrovni. LK zvolil raději přístup individuálních 

konzultací a ad hoc setkávání, v jejichž rámci byla problematika probírána jen s těmi, kteří se 

na jejím řešení chtěli aktivně podílet a jednotliví partneři měli pocit, že se něco aktivně řeší, 

než aby se LP scházelo pouze z povinnosti a pasivní členové ostatní demotivovali k realizaci 

konkrétních opatření. Tento přístup se ukázal být velmi příznivý a lokální partneři byli takto 

vnímáni jako více aktivní. V rámci individuálních konzultací jednotlivých partnerů s lokálním 

konzultantem byly řešeny zejména dílčí cíle strategického plánu, projektové výzvy, aktuální 

problémy v lokalitě, aktuální potřeby obyvatel i členů LP a další. 

     Oslovení členové původního lokálního partnerství potvrdili, že se na lokálního konzultanta 

nebo na jiné pracovníky Agentury po jejím odchodu z Vejprt obrací i individuálně v rámci 

potřeby, zejména prostřednictvím telefonické či elektronické komunikace.  

     Město navázalo s Agenturou režim vzdálení podpory, v jehož rámci bylo ze strany ASZ 

poskytováno zejména poradenství a konzultace k tvorbě nového strategického plánu. 

Agentura zajistila na základě SWOT analýzy, dotazníkového šetření a práce v pracovní 

skupině návrh priorit a opatření strategického plánu na období let 2015 – 2017), dále byla 

poskytována metodická podpora a projektové poradenství při plnění cíle vzdálené podpory - 

příprava projektů zajišťujících udržitelnost a kontinuitu sociálních služeb a integračních 

opatření ve městě z evropských strukturálních fondů a dalších zdrojů (projektové záměry a 

žádosti byly konzultovány s pracovníky ASZ). 

     Ve spolupráci s Agenturou se v roce 2012 podařilo uspět s žádosti o získání dotace z MV 

ČR na asistenty prevence kriminality, kteří se ve Vejprtech velmi osvědčili. Agentura se 

v rámci žádosti o tyto pracovníky aktivně zasazovala, zejména pomohla vedení města s 

vypracováním bezpečnostní analýzy, která byla nutným podkladem pro podání projektové 

žádosti.  

     V oblasti vzdělávání byla spolupráce s Agenturou nejvíce intenzivní zejména ohledně 

realizovaného projektu Network. V tomto případě lokální konzultant a další expertní 

pracovníci Agentury poskytovali projektové poradenství, metodickou podporu a individuální 

konzultace k projektové žádosti i k samotné realizaci projetu. Projektového poradenství se 

účastnil také specialista na školství z Agentury. Došlo ke zprostředkování příkladů dobré 
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praxe a zkušeností s realizací obdobných projektů na podporu sociální inkluze na školách a 

zavádění integračních opatření. Pracovníkům školy, zástupcům Města a dalším klíčovým 

subjektům tak byla ze strany ASZ například zprostředkována návštěva Prahy za účelem 

získání praxe a zkušeností. 

     Díky Agentuře a projektovému poradenství vzniklo Centrum sociálních služeb, které 

tvořilo jednu z nejzásadnějších částí strategického plánu a v jehož rámci je zajištěno 

poskytování služeb NZDM, SAS a odborného poradenství (tyto služby ve Vejprtech před 

příchodem Agentury zcela chyběly). Agentura v rámci tohoto projektu pomohla nejen 

metodicky, ale také zainteresované aktéry provedla procesem tvorby a podávání 

projektových žádostí, nastavováním povinných indikátorů, pomohla s vyjednáváním 

s klíčovými aktéry (například MPSV ČR) a koordinovala činnost zapojených subjektů tak, aby 

projekty byly schváleny a úspěšně realizovány.  

     Co se dalších opatření v oblasti sociálních služeb týče, ve spolupráci s Agenturou se 

v rámci projektu „Terénní sociální práce“ podařilo zařídit činnost terénní pracovnice při 

Městském úřade Vejprty (její činnost zůstala zachována, pouze nyní působí pod nově 

vzniklým Centrem sociálních služeb) a lokální konzultant ve Vejprtech také inicioval vznik 

programu na podporu dobrovolnictví, v rámci kterého se podařilo zajistit 2 dobrovolníky na 

doučování dětí ze SVL. Nicméně po odchodu Agentury se udržet a rozvíjet dobrovolnictví 

nepodařilo.  
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7. Život v SVL z podhledu jejich obyvatel 

     Rozhovory probíhaly ve Vejprtech se sociálně vyloučenými obyvateli i ostatními obyvateli 

na různých místech města, neboť ve Vejprtech není specifikována žádná vyloučená lokalita, 

za vyloučenou lokalitu je považováno celé město. Otázky pro oslovené respondenty byly 

strukturovány zejména dle témat (bydlení, bezpečnost, volný čas, zaměstnání atd.). Jedním 

z cílů 25 rozhovorů mezi obyvateli SVL bylo zjistit, jaké jsou v současné době nejpalčivější 

problémy obyvatel sociálně vyloučené lokality, a také, zda se působení Agentury a zavedená 

sociální a integrační opatření nějakým způsobem promítla do života lidí žijících ve městě.  

      O přímém vztahu Agentury s činností města respondenti nevěděli, nicméně některé 

změny zaznamenali. Největší dopad z toho, co se ve spolupráci s Agenturou ve městě 

podařilo, mělo zřízení Centra sociálních služeb a poskytování služeb prevence, nebo dále 

projekt realizovaný ve škole (Network), v jehož rámci probíhá například doučování, ačkoliv 

explicitně oslovení o tom, že by tato opatření byla výsledkem intervence Agentury pro 

sociální začleňování, nevěděli.  

 

Téma bydlení a zaměstnanost 

     Ve Vejprtech obecně existují dva typy bydlení, kde sociálně vyloučení obyvatelé žijí. 

Jedním typem je panelová zástavba, ve které jsou byty dražší, nicméně vedení města se 

zasazuje o to, aby byly domy postupně opravovány, a to jak ze zevnějšku, tak v podobě 

rekonstrukce bytů a bytových jader. Druhým typem jsou staré domy, z nichž většina je velmi 

kritickém stavu a chátrá, i přes to zde však obyvatelé žijí. „Teď se tady Moskevská opravuje, 

město se asi snaží, ale potom tu máte spoustu těch starých baráků, a tam ti lidé nemají 

kolikrát ani vodu a teplo, nevím jak tam žijí, ale město tyhle domy neopravuje, to by asi už 

nemá smysl, prostě spíš se opravují ty paneláky tady.“  

    Staré domy (obyvateli Vejprt často označované jako tzv. „bouračky“) jsou často bez 

přísunu elektřiny nebo zde není plyn a v zimě se velmi často stává, že zamrzne-li podzemní 

voda, obyvatelé těchto domů se ocitají také bez zdroje vody. I přes to zde však sociálně 

vyloučení obyvatelé bydlí, a to zejména z důvodu levného bydlení (platí zde kolem 25 korun 

za m2, v panelácích se ceny pohybují okolo 40 nebo 45 korun za m2). 

     Ve Vejprtech je městem přísně regulované přestěhovávání obyvatel a proto zde není tak 

velká migrace do okolních obcí, jako v jiných sociálně vyloučených lokalitách. Zajímavým 

trendem je však vnitřní migrace mezi obyvateli napříč městem, a to zejména mezi 

jednotlivými druhy bydlení. Respondenty bylo několikrát zmíněno, že do opravených 

panelových domů mají tendenci se stěhovat spíše staří lidé, kteří dříve bydleli ve starých 

domcích a naopak mladé rodiny odchází bydlet do těchto nevyhovujících podmínek. Děje se 

tak z toho důvodu, že staří lidé již nezvládají starost o zchátralé domy, kde si v mnoha 

případech musí sami obstarávat dřevo, vodu atd., a proto odcházejí bydlet do paneláků. Pro 

některé mladé rodiny na druhou stranu nepředstavuje bydlení v takových domech zásadní 
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problém, neboť jsou schopni si spoustu věcí opravit a obstarat sami a bydlení zde je pro ně 

mnohem výhodnější a levnější.  

     Co se zaměstnanosti sociálně vyloučených obyvatel týče, většina oslovených byla 

nezaměstnaná, pár respondentů popsalo dřívější zkušenosti s výkonem veřejné služby. 

Někteří oslovení byli zaměstnáni na pomocné práce v Městském středisku sociálních služeb 

na VPP. Zejména se jednalo o ženy, které zde uklízely nebo pomáhaly v kuchyni. Velice častý 

je mezi obyvateli Vejprt odchod za prací do sousedního Německa, jak popisuje jeden 

z oslovených. Informace o možnosti pracovat získávají většinou obyvatelé mezi sebou a 

většinou se jedná o sezónní práce. „Je to častý tady, to že lidi odchází pracovat vedle, tam je 

lepší plat a je to tak různě, třeba na sezónu nebo pár měsíců. Tady ve Vejprtech práci 

neseženete, vedle se to dá, nějaký kopáčský práce a dělnický, tam je jedno, že člověk neumí 

třeba ani německy, ti chlapi tady odsud tam odchází si vydělat a pak se vrátí, řeknou si to 

mezi sebou a příště když zas něco je, tak jich tam jde dvakrát víc, protože si to mezi sebou 

řeknou, že ta možnost tam je.“ 

 

Téma vzdělávání a volný čas 

      Oslovení rodiče pocházející ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí uváděli, že 

umístění dítěte do školky je pro ně finančně neúnosné, nebo že je pro ně tato investice 

zbytečná, když jej můžou vychovávat sami v rodinném a přirozeném prostředí, navíc v rámci 

přípravy jídla pro celou rodinu považují za zbytečné hradit obědy ve školce (i ve škole)2. Našli 

se však i tací, kteří potvrdili důležitost toho, aby jejich děti do školky docházely, důvodem 

pak byl snadnější přestup na základní školu, integrace do kolektivu a zvykání si na plnění 

školních povinností. Docházka do školy i integrace dětí je spíše dobrá, neboť ve Vejprtech je 

pouze jedna škola. Někteří oslovení popsali zkušenosti s doučováním jejich dětí ve škole (o 

tom, že se jedná o projekt Network, který škola realizuje a že v rámci něho probíhá i více 

aktivit, ovšem nevěděli), které jim prý pomohlo vylepšit známky z několika předmětů a byli 

s touto službou velmi spokojeni.  

„Dřív nosil syn domů čtverky, pětky a já tomu jejich učení taky nerozumím, takže teď mu tam 

s tím pomáhají, chodí na to doučování, že tam s ním i úkoly udělají, protože to já bych 

nemohla, a je to lepší ty známky, zlepšilo se to.“ 

    Větší problém představuje pro sociálně vyloučené obyvatele střední vzdělávání. Vzhledem 

k tomu, že všeobecně je obtížné většinu dětí ze sociálně vyloučeného prostředí motivovat 

k dalšímu vzdělávání po ukončení základní školy a z Vejprt musí na střední školy dojíždět do 

okolních měst, není situace zcela nejlepší. Situaci popsala i jedna z oslovených respondentek. 

Problém pro ni (a její dvě dcery) představuje doprava, neboť jednak by bylo každodenní 

                                                           
2
 Jak bylo zmíněno v kapitole Zhodnocení činnosti Agentury a obce v jednotlivých oblastech podpory – Vzdělávání 

a volný čas, postupně se rodiče daří k docházení do MŠ motivovat, a většina rodičů již MŠ využívá, nicméně i přes 
to, že sociálně vyloučení rodiče své děti do MŠ umisťují, názory ohledně školek a formálního sytsému vzdělávání 
mohou přetrvávat jako negativní, a v rácmi toho, že tyto názory jsou pro Romské rodiče významné, uváděli je i 
přes to, že MŠ využívají.  
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cestování velmi vysokou finanční zátěží, a za druhé autobus jezdí pouze jednou ráno a poté 

zpátky odpoledne, což v případě, že autobus dítě nestihne znamená, že se do školy nemá jak 

dostat. Jedna z dcer oslovené respondentky dojížděla na střední školu jeden rok, poté z ní 

odešla, druhá dcera po ukončení základní školy na střední školu nešla vůbec a obě jsou 

vedeny spíše k tomu nalézt si práci.  

     Co se trávení volného času týče, několik respondentů potvrdilo, že jejich děti velmi často 

tráví svůj volný čas v sousedním Německu, kam je umožněn bezproblémový vstup a oni si 

hrají venku v nedalekém městě Bernstein. Podle oslovených je toto město z Vejprt pouze pár 

minut pěší chůze, děti si zde hrají na společném náměstí a policie přechod přes hranice či 

pobyt dětí tam vůbec nekontroluje.  

     Ve Vejprtech dále působí v centru sociálních služeb NZDM pro děti. Ačkoliv pár 

oslovených potvrdilo, že jejich děti klub znají a dochází tam (ať už pravidelně nebo 

příležitostně), spíše je zájem větší v zimních měsících. Na jaře a v létě tráví děti a mladiství 

čas převážně venku a v sousedním Německu.  

 

Téma bezpečnost 

     S ohledem na intervenci Agentury v oblasti sociálních služeb a prevence mělo na 

obyvatele Vejprt největší přímý dopad zřejmě vybudování Centra sociálních služeb, při 

kterém  jsou využívány služby NZDM, SAS, odborné poradenství a působí zde také terénní 

pracovnice pro práci s obyvateli SVL. Někteří oslovení věděli, že ve Vejprtech působí terénní 

pracovník Romské národnosti, což je podle nich dobrým příkladem praxe a motivace.  

     Ze strany oslovených nebyly zmiňovány žádné problémy související s výskytem gangů, 

nelegálním prodejem obyvatel do zahraničí, prostitucí či dalšími jevy, které většinou města v  

pohraničních oblastech doprovází. Ani z výpovědí všech oslovených nebyly zaznamenány 

žádné extrémní či radikální názory ohledně sociálně vyloučených obyvatel Romské 

národnosti a soužití obyvatel tady lze označit za spíše bezproblémové.  

    Ve Vejprtech navíc, vzhledem k tomu, že se jedná o malé město, funguje velmi dobře 

sociální kontrola ze strany okolí. „Tady když se něco stane, tak o tom ví hned všichni. Dost to 

platí třeba na školáky a mladistvé, protože jakmile něco provedou nebo třeba ve škole se 

něco stane, hned o tom ví jejich rodiče a vůbec půlka města, a to se nelíbí nikomu.“ 

 

Shrnutí 

 O přímém vztahu Agentury s činností města respondenti nevěděli, nicméně některé 

změny zaznamenali 

 Největší dopad z intervencí ASZ mělo na obyvatele SVL zřízení Centra sociálních 

služeb a poskytování služeb prevence, dále projekt realizovaný ve škole, v rámci 

kterého probíhá například doučování 
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 Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám pro život se ve starých domech se starší 

sociálně vyloučení obyvatelé stěhují do paneláků, mladé rodiny naopak vítají bydlení 

ve starých domech, neboť bydlení je zde levnější a jsou schopni některé opravy 

zastat sami 

 Častý je odchod obyvatel Vejprty do sousedního Německa za prací (ať už sezóně či 

dlouhodobě) 

 Důvodem proč rodiče ze SVL nechtějí dávat děti do školky jsou zejména finanční 

náklady a zbytečné hrazení stravného s ohledem na to, že ženy na mateřské vaří 

doma 

 Ohledně středního vzdělávání je pro obyvatele SVL problém s nutným dojížděním, 

kde bariéru představuje malá hustota dopravy autobusových spojů do okolních měst 

a finance za jízdné 

 Děti velmi často tráví svůj volný čas v blízkém německém městě 

 Někteří oslovení věděli, že ve Vejprtech působí terénní pracovník romské národnosti, 

což je podle nich dobrým příkladem praxe a motivace 

 Soužití mezi obyvateli lze považovat za dobré, díky malé anonymitě města, sociální 

kontrole ze strany okolí a díky absenci extremistických či rasistických postojů ze 

strany obyvatel 
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8. Případová studie 

     Všeobecně bylo projektové poradenství ze strany Agentury vnímáno s ohledem na 

intervenci ASZ ve Vejprtech jako jedna z nejpřínosnějších aktivit, neboť do zahájení 

spolupráce města s Agenturou Vejprty žádné projekty v takovém rozsahu nerealizovali. 

Chyběly zde sociální služby, a proto v této oblasti neměli vůbec žádné zkušenosti. Agentura 

jim pomohla nejen metodicky, ale také je provedla procesem tvorby a podávání 

projektových žádostí, nastavováním povinných indikátorů, pomohla s vyjednáváním 

s klíčovými aktéry a koordinovala činnost zapojených subjektů tak, aby projekty byly 

schváleny a úspěšně realizovány. Pozitivní hodnocení projektového poradenství ze strany 

Agentury ilustruje i několik níže uvedených výpovědí oslovených zástupců původního LP, 

kteří na tvorbě a realizaci projektů participovali. 

„A Agentura iniciovala rozumné projekty, které zde chyběly, tady vůbec nebyly služby a díky 

tomu, že nám s tím projektem pomohla, se je podařilo sem dostat. Přínosné bylo, že nám 

ukázala, co a jak, my jsme ani nevěděli, kde začít, co kdy udělat, za kým zajít.“ 

„Agentura to tu rozhýbala, do té doby se nedělo vůbec nic, ale bylo potřeba nám všechno 

vysvětlit od začátku, to hodnotím jako velké plus, že to s náma všechno prošli, my jsme tu byli 

amatéři, nikdy jsme nic takového nedělali.“ 

„Metodicky přístup Agentury chválím, pro normální lidi, kteří se nepohybují v projektech, je 

Agentura přínosem, už i to, že se snaží polopaticky to vysvětlit. Projekt se začal realizovat, 

role Agentury v tomto smyslu byla dobrá.“ 

 

Projekt na vznik Centra sociálních služeb 

    Projekt byl podávaný ve spolupráci s Agenturou, schválen a  úspěšně realizovaný od 

března 2013. Centrum bylo otevřeno v září 2014.  

     Jednalo se o investiční projekt Integračního operačního programu MPSV ČR (IOP, výzva 

3.1b) na rekonstrukci bývalé „modré školky“ na centrum, ve kterém najdou zázemí 

poskytovatelé sociálních služeb, zejména potom nově vybudované NZDM. Na tento 

investiční projekt navazoval „měkký“ projekt OP LZZ (IPO, výzva č. 55)) na zajištění 

poskytování sociálních služeb SAS, TP, NZDM, odborné sociální poradenství (tyto služby 

současně zajišťuje Oblastní Charita a o.s. Naděje).  

     Co se intervence Agentury ohledně realizace tohoto projektu týče, zainteresovaní partneři 

hodnotili tuto spolupráci jako velmi přínosnou a užitečnou, zejména proto, že ASZ 

prostřednictvím lokálního konzultanta vyjednávala s klíčovými subjekty (například MPSV), 

poskytovala metodické a projektové poradenství, neboť ve Vejprtech s realizací podobných 

investičních projektů neměli žádné zkušenosti. Současně se díky projektu podařilo dostat do 

města sociální služby, které zde před tím vůbec nepůsobily a jejich absence začínala 

představovat s ohledem na sociální vyloučení některých obyvatel velký problém. Agentura 

pomáhala také nastavit indikátory projektu (i když tato konkrétní činnost byla ze strany 
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oslovených partnerů hodnocena spíše negativně, jak je uvedeno dále v textu). Díky této 

odborné a metodické pomoci byl projekt schválen a úspěšně realizován.  

„Agentura nám domlouvala i formální schůzky a konzultace na MPSV, abychom ten projekt 

dělali správně, aby nám to nevyhodili. Se přiznám, my před těma čtyřma rokama, když jsme 

ten záměr dělali, tak jsme tu žádné sociální služby neměli, tak my jsme ani nevěděli, jak ta 

čísla nastavit, indikátory, máme tu jednu paní na sociálním odboru, ale to nebylo ono, tak 

jsme nedokázali ani říct, co chceme, natož abychom to dali na papír. Tak v tom nám dost 

pomohli, že nám i řekli, tam do těch dveří běžte, že to není jen ta metodika ale i to vodění za 

ruku.“  

     Jak již bylo zmíněno, při realizaci projektu zainteresovaní aktéři narazili na problém 

s nastavenými indikátory. Protože v této oblasti neměli žádné zkušenosti, nechali tuto část 

projektové žádosti zcela na Agentuře, přičemž až v průběhu realizace se ukázalo, že projekty 

vzhledem k praxi nebyly nastaveny úplně ideálně, což nyní představuje pro realizátory 

projektu značné obtíže se zvládnutím tyto indikátory naplnit. Podle oslovených expertů byly 

indikátory postaveny příliš vysoko a nyní je problém dostát splnění těchto vysokých čísel.  

„Když jsme to zpracovávali, tak jsme byli amatéři a pak Koláček tu ještě nebyl a nevěděli jsme, 

jak ty čísla, indikátory nastavit, např. 80 pracovních smluv - ty čísla jsme dostali od Agentury 

a vůbec jsme se nezabývali tím, jak se to projeví v praxi, věřili jsme, že s tím mají zkušenost, a 

pak až jsme viděli, že se to nastavilo takhle blbě.“   

     Podle dalšího z oslovených expertů se problém s nevhodně nastavenými indikátory 

netýkal pouze oblasti zaměstnávání, ale také dalších vzniklých služeb. „Projekt realizován byl, 

co trochu vyčítám Agentuře je,  že někdy jsou indikátory vysoce postavené, tlačené indikátory 

u SASky. Indikátory bych dal daleko níž.“ 

 

Projekt Network 

     Projekt Network , podpora integrace žáků v sociálně vyloučené lokalitě, byl realizován od 

června 2014 do června 2015. V rámci projektu byla nastavena některá opatření v rámci 

sociálního začleňování žáků a současně byly zavedeny některé nástroje inkluzivní politiky na 

základní  a mateřské škole ve Vejprtech. Díky projektu tak byli zavedeni čtyři asistenti 

pedagoga, probíhala intenzivní integrace dětí, doučování, asistenti pedagoga začali působit i 

v MŠ, pracovalo se také s rodiči za účelem motivace posílat děti do školek a škol a projekt 

obecně navazoval na další opatření inkluze ve Vejprtech. 

     Součástí povinných projektových aktivit bylo také aktivní scházení se v rámci mezioborové 

spolupráce na pracovních skupinách projektu a cílem bylo vytvořit místní síť integrace a 

rozvíjet nové aktivity s využitím synergie aktuálních projektů a místních kapacit. Za tímto 

účelem byly přetvořeny původní pracovní skupiny, jež fungovaly za působení Agentury ve 

městě, čímž došlo k zachování a přetrvání struktur a činnosti lokálního partnerství.  
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     Co se spolupráce s Agenturou ohledně tohoto projektu týče, její intervence byla podle 

dotázaných expertů velmi intenzivní. Lokální konzultant a další expertní pracovníci Agentury 

poskytovali projektové poradenství, metodickou podporu a individuální konzultace k 

projektové žádosti i k samotné realizaci projetu. Projektového poradenství se účastnil také 

specialista na školství z Agentury. Došlo ke zprostředkování příkladů dobré praxe a 

zkušeností s realizací obdobných projektů na podporu sociální inkluze na školách a zavádění 

integračních opatření. Pracovníkům školy, zástupcům Města a dalším klíčovým subjektům 

tak byla ze strany ASZ například zprostředkována návštěva Prahy za účelem získání praxe a 

zkušeností. „Díky Agentuře jsme jeli do Prahy a stanovovali mantinely, dostali podklady, 

příručky, co dělat, kdy a jak,  a metodiku jsme měli a příklady dobré praxe opisujeme a 

poučujeme se.“ 

 

Sociální podnik 

    Sociální podnik vznikl, v roce 2014 z investičního projektu IOP. Realizace projektu se dala 

do pohybu až téměř v době, kdy už Agentura odcházela. Vznikl sociální podnik Správa zeleně 

a údržba města Vejprty, který postupně zprostředkovává pracovní místa na VPP pro 

znevýhodněné uchazeče na trhu práce a zajišťuje dostatečný odběr služeb ve Vejprtech, 

popřípadě v jejich okolí. Dlouhodobá udržitelnost sociálního podniku je zajištěna tím, že 

v nedávné době město zakoupilo traktor a nějaké další vybavení, na což je dle stanovených  

indikátorů povinná pětiletá udržitelnost. 

     Agentura také v rámci tohoto projektu poskytovala metodickou podporu, projektové 

poradenství, individuální konzultace a přenášela příklady z praxe, pomáhala s nastavováním 

indikátorů.  

 

Plánované projekty a projektové záměry 

     Město Vejprty i nadále udržuje aktivitu v oblasti realizace a tvorby projektů. V rámci 

tvorby nového strategického plánu a vzdálené podpory ze strany Agentury se podílí na 

přípravě dalších projektových záměrů a projektových žádostí.  

     Jedním z cílů vzdálené podpory, kterou město s Agenturou navázalo po jejím oficiálním 

ukončení spolupráce, byla také příprava projektů zajišťujících udržitelnost a kontinuitu 

sociálních služeb a integračních opatření ve městě z evropských strukturálních fondů a 

dalších zdrojů, v rámci čehož byly na základě strategického plánu a na základě identifikace 

potřeb sociálních služeb sestaveny projektové záměry. Tyto záměry byly následně za 

spolupráce s Agenturou, která poskytovala konzultace a metodické a projektové poradenství, 

zpracovány pro projektových žádostí. Přehled jednotlivých kroků stanovených v Plánu 

vzdálené podpory s ohledem na zajištění cíle přípravy projektových žádostí je uveden 

v tabulce níže.  
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Cíl 2 Příprava projektů zajišťujících udržitelnost a kontinuitu sociálních služeb a 

integračních opatření ve městě s evropských strukturálních fondů a dalších zdrojů. 

komentář:  

krok i. Na základě potřeb definovaných v novém 

strategickém plánu města, a potřeb sociálních služeb, jimž 

končí finanční podpora z IP obce a IP kraje, jsou sestaveny 

projektové záměry. 

březen 2015 
město + 

ASZ 

krok ii. Projektové záměry jsou zpracovány do projektových 

žádostí. 

duben – 

červenec 2015 

město + 

ASZ 

krok iii. Město má připraveny zpracované žádosti k podání 

do výzev nového programovacího období. 
srpen 2015 město 

Tabulka převzata z Plánu vzdálené podpory v lokalitě Vejprty na období od července 2014 do 

srpna 2015, jedná se o interní dokument Agentury pro sociální začleňování a Města Vejprty. 

 

    Vzhledem k tomu, že projektové žádosti v rámci nového strategického plánu a vzdálené 

podpory byly formulovány v době realizovaného výzkumu, který byl podkladem pro tvorbu 

této závěrečné evaluační zprávy, není nyní možné objektivně zhodnotit situaci ohledně 

adekvátnosti podávaných projektových záměrů, jež doposud nebyly k dispozici ve své finální 

podobě a ucelené struktuře.  

     Nicméně i přes to někteří oslovení experti naznačili oblasti, na které by se měly podávané 

projektové žádosti zaměřovat. Město také od roku 2016 vstupuje do další spolupráce 

s Agenturou skrze koordinovaný přístup, v jehož rámci by rádo realizovalo projekty, na něž 

v předchozím období působení Agentury nezbyl čas a finanční prostředky. Jedná se 

především o formalizaci sytému prostupného bydlení a zaměstnávání, aby všem byla 

pravidla jasná, za jakých je prostup těmito systémy možný, a také, aby bylo možné zpětně 

stanovovat a hodnotit úspěch a postup jednotlivých podpořených osob.  

„V rámci sociálních služeb bychom chtěli i to prostupné bydlení, začlenit nějaké ty lidi, co mají 

potenciál, ale v těch svých rodinách nemají tu možnost, aby dostali ty byty a možnost.“ 

     Co se dalších projektových záměrů týče, město by se chtělo zaměřit spíše na takové 

projekty, které mají dlouhodobější charakter trvání a udržitelnosti a tedy je zajištěna delší 

kontinuita poskytovaných služeb a práce s cílovou skupinou, jak popisoval také jeden 

z dotázaných expertů. „Připravujeme tam nějaké projekty, člověk neví, zda má teď 

připravovat projekty a další měsíc se to hodí do koše, ale cítíme tam výraznější potenciál 

v jistotě, jak jsme tu zmiňovali, ty projekty - prevence, škola a tak dále, že bysme tam měli 

jistotu podpory na delší období, ne že to bude na rok, a pak se budem klepat, jestli nám to 

kraj dá zas na další rok. Takže v tomhle spíš cítíme tu možnost, že bysme toho mohli využít.“ 
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9. Závěrečné shrnutí a doporučení 

     Ve Vejprtech ve spolupráci s Agenturou nepanovaly mezi vedením města a 

zastupitelstvem žádné rozpory, nebyly zásadní argumenty proti spolupráci, což vytvořilo již 

ze začátku vhodné zázemí pro vznik a činnost lokálního partnerství. Vznik lokálního 

partnerství navázal na činnost Výboru pro národnostní menšiny, který ve Vejprtech 

dlouhodoběji působil. Činnost LP se ve spolupráci s ASZ a LK soustředila na strategické 

plánování a projektové aktivity, dále v rámci individuálních konzultací jednotlivých partnerů 

s lokálním konzultantem byly řešeny zejména dílčí cíle strategického plánu, projektové výzvy, 

aktuální problémy v lokalitě, aktuální potřeby obyvatel i členů LP a další.  

     Platforma LP jako taková fungovala spíše na pasivní úrovni a jako přínosnější a více 

efektivní se z pohledu LK ukázalo ad hoc setkávání ve skupinách nebo jednotlivě. Lokální 

partneři byli takto vnímáni jako více aktivní s tím, že měli pocit, že se něco aktivně dělá a řeší, 

a že se LP neschází jen proto, aby splnilo stanovené povinnosti ohledně scházení se. V rámci 

inkluzivní politiky se dařilo do lokality implementovat jednotlivá opatření (viz kapitoly 

„Zhodnocení činnosti Agentury a obce v jednotlivých oblastech podpory“), a to zejména díky 

ochotě, motivaci a podpoře starostky a tajemníka města, tedy politické reprezentace vedení 

Vejprt. 

     Některé mechanismy, které ASZ ve městech uplatňuje, ve Vejprtech fungovaly již dříve, 

ovšem na neformální a neoficiální úrovni, která nebyla podložena a garantována žádným 

realizovaným projektem či konceptem. Agentura postupně pomáhala Vejprtům mechanismy 

a systémy formálně ukotvovat, představila možnosti ohledně realizace různých projektů a 

podporovala politické vedení města v uplatňování integračních opatření a jejich finančního 

zajištění.  

     Činnost LP se podařilo udržet zejména díky dobře nastavené spolupráci mezi subjekty, 

dalšímu navázání spolupráce s ASZ a vytvoření místní sítě integrace v rámci projektu 

Network. Město navázalo s ASZ vzdálenou podporu a od roku 2016 vstupuje do 

koordinovaného přístupu. V rámci vzdálené podpory byla spolupráce mezi městem Vejprty a 

ASZ zaměřena zejména na tvorbu nového strategického plánu na roky 2015 – 2017 

(Agentura například zajistila náklady na realizaci opatření v souvislosti s tímto cílem vzdálené 

podpory), dále na přípravu projektů zajišťujících udržitelnost a kontinuitu sociálních služeb a 

integračních opatření ve městě z evropských strukturálních fondů a dalších zdrojů.  

      Od koordinovaného přístupu a další spolupráce si město slibuje zejména formální 

ukotvení systému prostupného bydlení a prostupného zaměstnávání, aby tyto mechanismy 

měly jednotná pravidla, současně pomoc s vyjednáváním soukromých subjektů v oblasti 

zaměstnanosti a další projektové poradenství a aktivní činnost v podávání projektů.  

     Všeobecně podpora pro realizaci opatření a integrační politiku ve Vejprtech existuje, a to 

jak ze strany politického, tak úřednického aparátu a lze předpokládat další realizaci opatření 

v rámci integrační politiky a sociálního začleňování.  
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     V rámci nové spolupráce s Agenturou, pro udržení lokálního partnerství a postupného 

dalšího vývoje optimalizace situace sociálního vyloučení ve Vejprtech se doporučuje 

následující: 

 Zaměřit se více na komunikaci zástupců LP s vedením města a politickou 

reprezentací, protože ta aktivnímu řešení problematiky sociálního vyloučení a 

uplatňování opatření integrační politiky nakloněna je, nicméně v některých 

případech chybí více motivace a zdůvodnění, proč je důležité do těchto oblastí 

investovat finanční i jiné prostředky. 

 Zahájit jednání se soukromými firmami, které by mohly být potenciálně zahrnuty do 

systému prostupného zaměstnávání jako další stupeň pro osoby, které se osvědčily 

na VPP pod městskými organizacemi, získaly potřebné pracovní kompetence a 

zkušenosti a měly by možnost se dále realizovat na otevřeném pracovním trhu, 

popřípadě získat dlouhodobější pracovní místo 

 S ohledem na plánovanou formalizaci systému prostupného bydlení zpracovat 

analýzu bydlení ve městě Vejprty, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření 

konceptu sociálního bydlení. Dále je důležité identifikovat potenciální možnosti 

jednotlivých tří stupňů prostupného bydlení – tedy navázat spolupráci 

s poskytovateli sociálních služeb (AD) nebo soukromými majiteli ubytoven, dále 

vyčlenit několik městských bytů za účelem provozu tréninkového a sociálního 

bydlení. Zajistit terénního sociálního pracovníka, který by se soustředil na práci 

s osobami procházejícími systémem a poskytoval by návazné služby podpory 

samotného bydlení.  

 Udržet činnost NZDM a více propagovat možnosti trávit volný čas v tomto zařízení, 

například prostřednictvím školy. S ohledem na snižující se zájem dětí do zařízení 

docházet zvážit možnou změnu programu nízkoprahu (například na jaře a v létě 

aktivity, soutěže, činnosti směřovat spíše ven, pořádat výlety, venkovní turnaje 

apod.) 

 Zachovat činnost terénní pracovnice, asistentů prevence kriminality a dále rozvíjet 

činnost prevence kriminality, zejména s ohledem na děti a mládež a rizikový způsob 

života, který může přinášet život v pohraniční oblasti, kde je všeobecně 

koncentrován vyšší výskyt nežádoucích sociálně-patologických jevů 

 S ohledem na stoupající trendy odchodu za prací do sousedního Německa se 

doporučuje zvážit rozšíření a zintenzivnění výuky německého jazyka na školách, což 

by následně dětem umožnilo vstup na německý trh práce, kde by mohly později 

získat kvalitní a legální pracovní uplatnění, popřípadě pracovní zkušenosti, jež by po 

návratu mohly uplatnit na českém pracovním trhu a tím eliminovat riziko 

s případnou nezaměstnaností.  
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Seznam zkratek 

 

APK   Asistent prevence kriminality 

ASZ   Agentura pro sociální začleňování 

ČR   Česká republika 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

IOP   Integrovaný operační program 

LK   Lokální konzultant 

LP   Lokální partnerství 

MěÚ   Městský úřad 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠ   Mateřská škola 

NNO   Nestátní nezisková organizace  

NZDM   Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež 

OCSS   Obrnické centrum sociálních služeb 

OP LZZ   Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OP VK   Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

PS   Pracovní skupina 

SAS   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SVL   Sociálně vyloučená lokalita 

TP   Terénní programy 

ÚP   Úřad práce 

VPP   Veřejně prospěšné práce 

VS    Veřejná služba 

ZŠ   Základní škola  
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