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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

 

Naše organizace byla do aktivit „Odboru pro sociální začleňování“ zapojena prostřednictvím pracovní skupiny vzdělávání.  

Společně s dalšími aktéry jsme sdíleli zkušenosti z práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit a s jejich rodiči.  

 

Získané kompetence 

 

Díky sdílení dobrých zkušeností s místními partnery jsme se seznámili s místní situací v sociálně vyloučených lokalitách. 

Hlavním tématem bylo vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách jsou 

ovlivňované prostředím, ve kterém žijí. V sociálně vyloučených lokalitách se děti setkávají se sociálně patologickými jevy, 

drogová závislost, nelegální zajištění příjmů. Všechny tyto negativní jevy pokřivují životní a morální hodnoty dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit a postupně se takové chování stává běžnou normou.  

Z málo podnětného prostředí se děti ze sociálně vyloučených lokalit uchylují k rizikovému a jednotvárnému způsobu 

využívání volného času. Dochází k pocitům nudy, díky tomu nalézají zábavu v hernách, experimentují s drogami nebo 

dochází k trestné činnosti a vandalství. Proto je důležité v rámci vzdělávacích a sociálních služeb prevence spolupracovat, 

snažit se děti z lokalit zapojit jak do neformálního vzdělávání např. prostřednictvím družin při základních školách nebo 

nízkoprahových klubů pro dětí a mládež. Konzultant inkluzivního vzdělávání nás zahrnul do plánovacích procesů 

strategického dokumentu „Místního plánu inkluze“. Společně jsem se snažili aktivizovat místní aktéry ve vzdělávání, 

především MŠ Kraslice k tomu, aby se zaměřili na motivaci dětí ze SVL předškolního věku a jejich rodičů. 

 

Problémy, překážky a nedostatky 

 

Často se setkáváme s nedostatkem komunikace mezi jednotlivými aktéry pracující s touto cílovou skupinou. Bohužel, 

stále máme zakořeněné a v praxi se to bohužel projevuje rozdělení služeb na vzdělávací a sociální služby. Každá oblast 

má svá specifika, své způsoby práce, metodiky a jiný právní rámec, avšak potřeby cílové skupiny se nemění. Díky těmto 

odlišnostem a daným metodickým přístupům se vůči cílové skupině vzdělávací a sociální služby rozcházejí, což se může 

negativně projevit při práci s klientem. Další velkou překážku spatřujeme z nedostatečného financování sociálních služeb 

prevence. Běžně se stává, že financování těchto služeb je krátkodobé. Tato nejistota vede ke špatnému rozvoji služeb, 

natož možnostem reagovat na konkrétní potřeby v terénu. Jednou z dalších velkých překážek jsou i systémově nastavená 

opatření, např. v oblasti sociálního zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení je demotivační, komunikace na místních 

ÚP především v oblasti dávek hmotné nouze je problematická.  



 

 

                   

Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je problematika 

bydlení. Migrace související s bydlením nebo jeho podmínkami je v regionu ORP Kraslice a ORP Sokolov velmi vysoká. 

Obyvatelé vyloučených lokalit často žijí v nevyhovujících prostorech zajišťující důstojné bydlení. Díky takovému nejistému 

bydlení dochází ke „vnitřní migraci“ v ORP Sokolov a Kraslice. S tím je velmi častá změna základních škol u dětí ze sociálně 

vyloučených lokalit a to negativně ovlivňuje jejich další vzdělávání. Z našeho pohledu postrádáme intenzivnější 

komunikaci mezi jednotlivými vzdělávacími instituce v regionu.  

 

 

Návrhy 

 

Dle našich zkušeností bychom uvítali větší propojení vzdělávacích a sociálních služeb. To by mohlo mít pozitivní dopad 

na cílovou skupinu dětí ohrožených sociálním vyloučením. Obrovským nedostatkem je neřešení problematiky bydlení. 

Díky časté migraci rodin ze SVL se stěžuje jejich vzdělávání a snižuje se jejich schopnost uplatnění v životě. Domníváme 

se, že v této oblasti je velká role „Odboru pro sociální začleňování“ především při tvorbě legislativního rámce – zákona o 

sociálním bydlení.  
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