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Úvod 

Sociální vyloučení a začleňování jsou celospolečenskými tématy a vyžadují propracovanou, citlivou a 
účelnou komunikaci po celou dobu trvání realizace strategie sociálního začleňování, aby bylo 
dosaženo efektivní synergie a lepšího pochopení cílů a přínosů. 

Místní komunikační plán (dále jen MKP) je zpracováván v obcích zapojených do Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).  

MKP vychází z analýzy možností jednotlivých členů lokálního partnerství (LP) v oblasti komunikace, 
jeho zpracování přispívá k systemizaci kroků v oblasti komunikace tématu sociálního začleňování a k 
propojení dílčích komunikačních aktivit místních aktérů politik sociálního začleňování. 

Je podkladem pro místní komunikační kampaň (stanovuje pravidla pro komunikaci strategického 
plánu sociálního začleňování a také, kdo, kdy, jak a o čem koho informuje).  

Použití jednotlivých nástrojů a plnění cílů je vypsáno do návrhové tabulky SPSZ.
 

 

Aktuální stav 

Město Slaný využívá pro propagaci témat spojených se sociálním vyloučením radničního tisku Slánská 

radnice. V minulosti bylo na stránkách této měsíčně vydávané tiskoviny informováno např. 

o úspěšném fungování asistentů prevence kriminality (naposledy např. v rozhovoru v květnovém 

čísle; předtím velký článek v lednovém čísle), o plánech na vybudování sociálních bytů a další 

investice (v březnovém čísle). Pro větší dopad takto propagovaných informací by však bylo vhodné 

posílit i spolupráci s lokálními novináři (viz dále). 

Ve městě se dlouhodobě nepracuje s participativními metodami komunikace. To se týká jak 

většinové populace, tak obyvatel vyloučených lokalit. Do budoucna přitom bude vhodné tyto nástroje 

využívat i vzhledem k předcházení možným konfliktům či jen zhoršení nálad veřejnosti (např. 

v souvislosti s plánem na vytvoření komunitního centra pro lidi ze SVL v jinak rezidenční čtvrti). 

Články v novinách rovněž nejsou dostatečnou formou komunikace v tématech, kde se předpokládá 

podrobnější seznámení veřejnosti s různými riziky a její preventivní vzdělávání. Např. v oblasti dluhů a 

zajištění kvalitních služeb dluhového poradenství (především podávání návrhů na oddlužení) je třeba 

zajistit informovanost veřejnosti právě o službách, jejichž kvalita je prověřena. Samozřejmě je též 

třeba kreativně komunikovat o základních zásadách prevence zadlužení. Zde je na místě zvážit 

spuštění intenzivnější kampaně, do které by se kromě města zapojili i další aktéři (neziskové 

organizace, Úřad práce) a která by zahrnovala setkání s veřejností, osvětu na školách, letáky či 

brožury se všemi důležitými informacemi apod. 
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Cíle: 

1 Informování v novinách a podobných tiskovinách (případně též na webu a sociálních sítích) 

- investice (rekonstrukce bytů, pořízení mobilní kanceláře, investice do škol, případně další 

„hmatatelné“ výsledky) 

- úspěchy asistentů prevence kriminality (úspěšný projekt, APK občas asistují Policii ČR při 

řešení trestné činnosti; dostatečné informování o těchto událostech vytváří lepší vztah 

veřejného mínění k obyvatelům SVL) 

- úspěchy při řešení problémů spojených s objektem Luka, případně v dalších SVL (v případě 

úspěšných komunitních aktivit, vyřešení technických, hygienických a jiných problémů; ideálně 

v případě uzavření objektu) 

- úspěchy pracovního poradenství RMD (v případě úspěšného začlenění klientů pracovního 

poradenství na běžný trh práce, zlepšení prostupnosti nástrojů jako jsou veřejně prospěšné 

práce apod.) 

2 Propagace výstupů projektů užitečných pro sílovou skupinu (formou speciálního 

webu/letáků/brožur/setkání s veřejností) 

- propagace tématu dluhů, preventivní kampaň, propagace bezpečných poskytovatelů 

poradenství a souvisejících služeb (letáky či vizitky s potřebnými kontakty používané 

poskytovateli sociálních služeb a dalšími osobami přicházejícími do styku s obyvateli SVL a 

dalšími obyvateli ohroženými chudobou) 

- propagace aktivit pro bezpečné trávení volného času mládeže (vznikne-li dostatečná 

kapacita, je třeba tuto informaci efektivně dostat k jejím potenciálním klientům – propagace 

v rámci škol, sociálních služeb) 

- propagace sítě zaměstnavatelů spolupracujících s Romodromem a Úřadem práce v rámci 

projektu pracovního poradenství (vytvoření webové prezentace, letáků ad. používaných 

v rámci práce s lidmi dlouhodobě nezaměstnanými a jinak znevýhodněnými na trhu práce) 

3 Vytvoření efektivních komunikačních platforem pro zapojení soukromých subjektů 

(zaměstnanost, bydlení) 

- nastavení sdílení dobré praxe a další podpůrné komunikační kanály pro subjekty 

zaměstnávající osoby znevýh 

- odněné na trhu práce (newsletter, společné vzdělávání a setkávání, sdílení dobré praxe) 

- nastavení sdílení dobré praxe a další podpůrné komunikační kanály pro soukromé vlastníky 

bytů poskytujících bydlení osobám se zkušeností sociálního vyloučení (newsletter, společné 

vzdělávání a setkávání, sdílení dobré praxe) 

4 Předcházení konfliktům a komunikace citlivých témat 

- management možných konfliktů ohledně umístění komunitního centra (včasné informování 

prostřednictvím tištěných médií, den otevřených dveří; v případě potřeby vytvoření ad hoc 

komunikační strategie ve spolupráci s ASZ) 

- pomoc s bezpečnou komunikací ohledně projektu Romodromu na pomoc rodinám ze SVL při 

hledání standardního bydlení (veřejná setkání s potenciálními sousedy, informování o 

skutečných parametrech programu; v případě potřeby vytvoření ad hoc komunikační 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

 
 

strategie ve spolupráci s ASZ) 

 

Nástroje: 

Komunikační kanály zřizované městem 

- Slánská radnice  http://www.meuslany.cz/cs/mesto-slany/mesicnik-slanska-radnice/  

- web města Slaný http://www.meuslany.cz/cs/  

Komunikační kanály zřizované dalšími partnery 

- Facebook a internetové stránky místních aktérů 

o Tosara, z.s. (FB: /organizacetosara; web: http://tosara.cz/) 

o Romodrom, o.p.s. (FB: /Romodrom; web: http://www.romodromcz.cz/) 

o Poradna pro občanství – občanská a lidská práva (FB: /Poradna-pro-

občanstvíObčanská-a-lidská-práva-310779420283; web: http://www.poradna-

prava.cz/)  

Místní tisk 

- Kladenský Deník   Miroslav Elsnic  miroslav.elsnic@denik.cz  

- regionální redakce MF Dnes  kontaktní osoba Havlů? 

- Slánské listy   Libor Pošta  http://www.slanskelisty.cz/  

Další potenciální komunikační kanály 

- Cílené kampaně – letáky, setkání v lokalitách 

- Newslettery 
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Přehled intervencí SPSZ 

Sociální služby a rodina 

Priorita 1 – Zajištění dostupnosti sociálních služeb a jejich stabilizace 

Obecný cíl 1.1 – Dlouhodobě zajistit sociální služby poskytované NNO a městem v současné kvalitě a množství. 

Specifický cíl 1.1.1 – Cílem je minimalizovat rizika způsobu života osob žijících v sociálním vyloučení, a za tím účelem zajistit i po roce 2019 
počet terénních pracovníků na území města Slaný na počtu 4 celých úvazků (3 Romodrom + 1 POOLP). 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom, 
POOLP 

Naplnění 
indikátorů dle 
projektů 

2019 

 

Romodrom, 
POOLP 

IROP - výzvy na 

soc. bydlení, 

město Kolín 

x školení apod. 

Specifický cíl 1.1.2 – Cílem je zajistit pomoc rodinám s dětmi v dlouhodobě krizové situaci, a zatím účelem zajistit dlouhodobě počet 
pracovníků sociálně aktivizační služby na území města Slaný na 3 celých úvazcích (2 Romodrom + 1 POOLP). 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom, 
POOLP 

Naplnění 
indikátorů dle 
projektů 

dlouhodobě 

 

Romodrom, 
POOLP 

IROP - výzvy na 

soc. bydlení, 

město Kolín 

x školení apod. 

Specifický cíl 1.1.3 – Cílem je zajistit dostupnost specializovaných služeb na pomoc rodinám s dětmi,  za tím účelem zřídit samostatné 
fakultativní služby při SAS (doučování v rodině, individuální práce s dětmi) personálně zajištěné 2-3 celými úvazky sociálních pracovníků či 
pracovníků v sociálních službách. (Při případné aktualizaci krajské sítě sociálních služeb by bylo vhodné tyto úvazky získat převedením 
úvazků ze sociální rehabilitace, kde 2,6 úvazku dlouhodobě přebývá.) 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Existence služby 2018 

 

Romodrom, ZŠ, 
OSPOD 

IROP - výzvy na 

soc. bydlení, 

město Kolín 

x školení apod. 

Specifický cíl 1.1.4 – Cílem je zajistit osobám v sociálním vyloučení péči směřující k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti především s ohledem na samostatné vedení domácnosti, a za tím účelem udržet dlouhodobě počet pracovníků sociální 
rehabilitace na území města Slaný na počtu 4 celých úvazků. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 
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Romodrom Naplnění 
indikátorů dle 
projektů 

dlouhodobě 

 

Romodrom  x školení apod. 

Obecný cíl 1.2 – Posílit sociální práci na obci. 

Specifický cíl 1.2.1 – Cílem je zajištění individuálního přístupu městského úřadu k osobám žijícím v sociálním vyloučení a efektivnější 
spolupráce městského úřadu s poskytovateli sociálních služeb. Za tímto účelem je třeba zajistit financování 2 celých úvazků sociálních 
pracovníků na městském úřadě od roku 2018. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

Městský úřad  2018 MěÚ Slaný  x Sledovat dotační 
příležitosti; 
projektová 
podpora 

Obecný cíl 1.3 – Vytvořit materiálně technické zajištění výkonu sociálních služeb poskytovaných terénní formou v celém regionu Slánska. 

Specifický cíl 1.3.1 – Cílem je zvýšení dostupnosti sociálních služeb poskytovaných terénní formou a dostupnosti služeb městského úřadu 
v územním obvodu ORP Slaný. Za tímto účelem je třeba pořídit do roku 2018 dodávku s mobilní kanceláří. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný  2018 MěÚ Slaný, 
Romobdrom 

 Ano – Slánská 
radnice, tisková 
zpráva 

Upozornění na 
dotační výzvu 
(únor 2018) 

Specifický cíl 1.3.2 – Cílem je získat kvalitní zázemí pro poskytování ambulantních sociálních služeb osobám žijícím v sociálním vyloučení, a 
za tím účelem zajistit v roce 2018 financování nákupu objektu sloužícího jako prostor pro fungování komunitního centra a dalších služeb 
provozovaných NNO. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Vytvoření 
komunitního 
centra či 
obdobné služby 

2018 Romodrom  Ano – Slánská 
radnice, tisková 
zpráva, prevence 
konfliktu se 
sousedy 

Upozornění na 
dotační výzvu 
(infr. soc. 
služeb?), 
projektová 
podpora 

Obecný cíl 1.4 – Zajistit komplex služeb souvisejících s dluhovým poradenstvím. 

Specifický cíl 1.4.1 – Cílem je předcházet pádu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do dluhových pastí a neúměrnému 
nárůstu dluhů. Za tímto účelem je třeba nadále zajistit stávající dostupnost dluhového poradenství v rámci sociálních služeb poskytovaných 
na území Slaného. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 
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Romodrom, 
POOLP 

Naplnění 
indikátorů dle 
projektů 

dlouhodobě 

 

Romodrom, 
POOLP 

IROP - výzvy na 

soc. bydlení, 

město Kolín 

x školení apod. 

Specifický cíl 1.4.2 – Cílem je hledat individuální řešení problémů s dluhy, které představují pro dlužníky bariéru při hledání zaměstnání. Za 
tímto účelem je třeba posílit dluhové poradenství v souvislosti s pracovním poradenstvím v rámci spolupráce NNO a Úřadu práce. 
(provazba na Specifický cíl 1.1.1 v oblasti Zaměstnanost) 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Naplnění 
indikátorů dle 
projektů 

2017 Romodrom, úřad 
práce (i KoP 
Kladno) 

 x  

Specifický cíl 1.4.3 – Cílem je předcházet zneužívání finanční tísně osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením ze strany 
nestandardních poskytovatelů dluhového poradenství. Za tímto účelem je třeba vytvořit databázi bezpečných akreditovaných služeb (s 
ohledem na změny v insolvenčním právu) pro přípravu návrhů na oddlužení a zajistit možnost využívání služeb kladenské organizace 
Zábradlí. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný  2017 MěÚ Slaný, úřad 
práce, 
Romodrom 

 Ano – Slánská 
radnice, veřejné 
setkání, kampaň 

PR poradenství 

Obecný cíl 1.5 – Posílit sociální služby zaměřené na prevenci zneužívání drog. 

Specifický cíl 1.5.1 - Cílem je zlepšit povědomí místních aktérů o situaci drogově závislých a zefektivnit tak práci s touto cílovou skupinou. 
Prvním krokem bude vypracování metodiky sběru dat, které budou tvořit podklad pro analýzu potřeb uživatelů drog a jinak závislých ve 
Slaném.Díky tomu budou zajištěny přesné podklady k určení potřebnosti příslušných služeb. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 

aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný, 
Policie ČR 

existence 
metodiky 

2017 MěÚ Slaný, 
Policie ČR 

 x  

Specifický cíl 1.5.2 – Cílem je zajistit dostatečné povědomí o rizicích spojených s užíváním drog především mezi mládeží. V rámci prevence 
je třeba zajistit fungování preventivních programů na školách a v dalších zařízeních pracujících s mládeží v rámci sociálních služeb 
poskytovaných ve Slaném. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný  2018 MěÚ Slaný, 
externí 
poskytovatel 
služby 

 x  
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Specifický cíl 1.5.3 – Cílem je zajistit dostatečnou kapacitu terénních pracovníků zaměřujících se na práci s drogově závislými. V případě 
zjištění potřebnosti příslušných sociálních služeb, je za tímto účelem třeba navázat spolupráci s regionálním poskytovatelem sociálních 
služeb a vyjednat posílení jeho přítomnosti na území Slaného. (včetně primární prevence). 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný  2018   x  

Obecný cíl 2.1 – Pokračovat ve spolupráci relevantních aktérů v oblasti sociálních služeb (NNO, městský úřad, Úřad práce). 

Specifický cíl 2.1.1 – Cílem je zajistit koordinaci kroků a sdílení vědomostí o situaci v terénu mezi relevantními aktéry v oblasti sociálních 
služeb. Za tímto účelem se budou pravidelně scházet (jednou za dva měsíce) poskytovatelé sociálních služeb v SVL, odpovědní pracovníci 
městského úřadu, Úřadu práce a případných dalších relevantních aktérů. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Igor Dvořák, MěÚ 
Slaný 

5-6 setkání 
sociálního 
odboru, 
poskytovatelů 
soc. služeb, ÚP a 
dalších aktérů 

2017 MěÚ Slaný, 
Romodrom, 
POOLP, ÚP, 
zástupce soc. 
komise města 

 x Účast lokálního 
konzultanta, 
případně expertů 

Bydlení 

Priorita 1 – Posilování měkkých nástrojů pro práci s lidmi v nevyhovujícím bydlení 

Obecný cíl 1.1 – Zajistit podporu sociálně slabým rodinám při hledání standardního bydlení. 

Specifický cíl 1.1.1 – Cílem je zajistit účinnou pomoc rodinám ze sociálně vyloučených lokalit při hledání standardního bydlení. V rámci 
projektu Romodromu bude poskytnuta do roku 2020 podpora 25 rodinám z ubytoven a jiných forem nevyhovujícího bydlení při hledání 
standardního bytu ve Slaném. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Naplnění 
indikátorů dle 
projektu 

2018 - 2020 Romodrom, ÚP, 
OSPOD 
 

 Bude třeba citlivě 
komunikovat 
s veřejností 

Školení, dobré 
praxe apod. 

Specifický cíl 1.1.2 – Do konce roku 2017 bude nastaven systém spolupráce Romodromu s městským úřadem (odborem 

sociálních věcí) a Úřadem práce pro spolupráci na řešení bytové situace konkrétních klientů. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Romodrom Existence 
pravidel 
spolupráce 

2017 Romodrom, MěÚ 
Slaný, ÚP 

   

Priorita 2 – Zajišťování infrastruktury pro dostupné a sociální bydlení 

Obecný cíl 2.1 – Navyšování počtu sociálních bytů v bytovém fondu města Slaný. 

Specifický cíl 2.1.1 – Nákup a rekonstrukce 12 sociálních bytů do městského bytového fondu a jejich zařazení do systému sociálního bydlení. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný Existence 12 
sociálních bytů 

2018 MěÚ Slaný  Ano – Slánská 
radnice, tisková 
zpráva 

Projektová 
podpora 

Obecný cíl 2.2 – Eliminace podstandardního bydlení na území města Slaný. 

Specifický cíl 2.2.1 – Za účasti relevantních orgánů státní správy a dalších aktérů vyvíjet soustavný tlak na provozovatele podstandardního 
bydlení, které nesplňuje stavebně-technické, hygienické a jiné normy bydlení. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Slaný Zavření nebo 
změna podmínek 
v objektech 
(zejm. Luka) 

2017 MěÚ Slaný, 
hygiena, hasiči, 
policie, finanční 
úřad… 

 Ano – Slánská 
radnice, tisková 
zpráva 

Expertní pomoc s 
hledáním řešení 

Priorita 3 – Spolupráce aktérů v oblasti bydlení 

Obecný cíl 3.1 – Vytvoření platformy pro komunikaci se soukromými vlastníky nájemních bytů ve Slaném. 

Specifický cíl 3.1.1 – Vytvořit databázi vlastníků nájemních bytů ochotných poskytovat nájemní bydlení sociálně slabým rodinám. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Existence 
databáze 

2018 Romodrom, MěÚ 
Slaný, vlastníci 

 Ano - tisková 
zoráva, veřejné 
setkání? 

 

Specifický cíl 3.1.2 – Vytvořit systém pravidel pro spolupráci s těmito vlastníky na výběru a umisťování sociálně slabých rodin do jejich bytů 
a pro zajištění bezproblémového soužití nájemníků s okolím. (Možnost využití principů sociálně nájemní agentury.) 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom  2018   x  
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Obecný cíl 3.2 – Zajistit pravidelnou komunikaci relevantních aktérů v oblasti bydlení. 

Specifický cíl 3.2.1 – Obnovit pravidelné (jednou za dva měsíce) setkávání zástupců městského úřadu, poskytovatelů souvisejících sociálních 
služeb, Úřadu práce, zástupců vlastníků bytů a dalších relevantních aktérů, jehož cílem bude vyhodnocování změn v této oblasti a 
koordinace jejich kroků. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Igor Dvořák 5 - 6 setkání 
ročně 

2017 MěÚ Slaný 
(byťák, OSPOD, 
Dvořák), 
Romodrom, Úřad 
práce, vlastníci 
bytů 

 x Účast lokálního 
konzultanta a 
experta na 
bydlení 

Zaměstnanost 

Priorita 1 – Posilování služeb pro osoby znevýhodněné na trhu práce 

Obecný cíl 1.1. – Od roku 2017 rozvoj a posilování pracovního poradenství pro osoby dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce. 

Specifický cíl 1.1.1 – Zajištění spolupráce ÚP s poskytovatelem pracovního poradenství dle indikátorů projektu na pracovní poradenství. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Plnění indikátorů 
dle projektu 

2017 Romodrom, Úřad 
práce, MěÚ 

 Tisková zpráva, 
Slánská radnice; 
v případě 
úspěšného 
umisťování na trh 
práce 

 

Specifický cíl 1.1.2 – Zajistit ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v průběhu realizace projektu (2017–2019) vzdělávání 
pracovníků zapojených do jeho realizace (NNO i ÚP) a přenos dobrých praxí z jiných měst. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Určitý počet 
školení; uplatnění 
dobrých praxí 

2017 Romodrom, ÚP, 
MěÚ 

 x  

Priorita 2 – Vytváření příležitostí pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

Obecný cíl 2.1 – Zajištění spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a Úřadu práce s místními zaměstnavateli. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Specifický cíl 2.1.1 – Průběžně doplňovat a rozšiřovat databázi firem poskytujících vhodná pracovní místa pro osoby dlouhodobě 
znevýhodněné na trhu práce, které jsou uživateli relevantních sociálních služeb, prošli VPP, rekvalifikačními kurzy nebo využili jiný nástroj 
APZ. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Existence 
databáze a 
aktivní práce s ní 

2017 Romodrom, ÚP, 
zaměstnavatelé 

 Propagace 
v rámci služeb; 
Slánská radnice, 
tisková zpráva 

 

Specifický cíl 2.1.2 – Od roku 2018 vytvořit na základě databáze síť zaměstnavatelů a nastavit systém sdílení know-how a pomoci se 
zaměstnáváním osob dlouhodobě znevýhodněných na trhu práce. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Romodrom Existence 
databáze a 
aktivní práce s ní 

2017 Romodrom, ÚP, 
zaměstnavatelé 

 x  

Obecný cíl 2.2 – Zajistit využívání VPP v rámci městských podniků. 

Specifický cíl 2.1.2 – Dlouhodobě udržet 10 míst VPP v rámci městského úřadu (2 místa) a Technických služeb Slaný, s.r.o. (8 míst) a zajistit 
prostupnost ve vztahu k veřejné službě a k běžnému trhu práce, a to při využití kapacit projektu pracovního poradenství. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ, Igor Dvořák Existence míst, 
obměna 
zaměstnanců 

2017 MěÚ, ÚP, 
Romodrom 

 x  

Priorita 3 – Spolupráce aktérů v oblasti zaměstnanosti 

Obecný cíl 3.1 – Zapojit do spolupráce s místními aktéry KoP ÚP Kladno v oblastech, ve kterých nemá KoP ÚP Slaný dostatečné pravomoci a 
zdroje dat. 

Specifický cíl 3.1.1 – Zajistit od roku 2017 pravidelné vzdělávání klientů v rámci projektu pracovního poradenství a navázat na již probíhající 
vzdělávání v rámci sociální rehabilitace. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

ÚP určitý počet 
setkání 

2017 ÚP  x  

Obecný cíl 3.2 – Zajistit pravidelnou komunikaci relevantních aktérů v oblasti zaměstnanosti. 

Specifický cíl 3.2.1 – Obnovit pravidelné setkávání (jednou za dva měsíce) aktérů relevantních pro oblast zaměstnanosti (městský úřad, 
lokální zaměstnavatelé, úřad práce, organizace poskytující sociální služby osobám znevýhodněným na trhu práce). 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Igor Dvořák 5 - 6 setkání 
ročně 

2017 Romodrom, 
POOLP, ÚP, 
zaměstnavatelé 

 x účast lokálního 
konzultanta 

Bezpečnost 

Priorita 1 – Posílení nástrojů prevence kriminality v SVL 

Obecný cíl 1.1 – Zajistit pokračování asistentů prevence kriminality. 

Specifický cíl 1.1.1 – Udržet kapacitu 4 asistentů prevence kriminality i po roce 2019. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Igor Dvořák Existence 4 
úvazků APK i po 
roce 2019 

2019 MěÚ, městská 
policie  

 Ad hoc, dle 
momentálních 
úspěchů 

 

Specifický cíl 1.1.2 – Prostřednictvím metodického vedení a externích supervizí postupně zkvalitňovat práci Asistentů prevence kriminality. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

Igor Dvořák Určitý počet 
školení a 
supervizí => 
stabilita na pozici 
APK 

2017 MěÚ, městská 
policie 

   

Obecný cíl 1.2 – Zajistit cílenou práci s mládeží ze sociálně vyloučených lokalit a sociálním vyloučením ohroženou. 

Specifický cíl 1.2.1 – Zajistit adekvátní aktivity a prostředí pro bezpečné trávení volného času mládeže ve městě. 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ Vytvoření 
každotýdenních 
aktivit 
s kapacitou 
kolem 30 dět 

2018 MěÚ, Tosara 
 

 Tisková zpráva, 
Slánská radnice, 
propagace v SVL 

Přesah do PS 
vzdělávání; 
možnost 
konzultací 
s expertem na 
bezpečnost 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Specifický cíl 1.2.2 – Clem je realizovat systém seminářů na téma právo, trestní zodpovědnost včetně exkurzí do některých institucí (MP, 

PČR, HZS, věznice) pro děti ohrožené kriminogenním prostředím. navrhnout do PS vzdělávání jako agendu (nelze už z prevence kriminality, 

zjistit možnosti v KPSVL OP VVV) 

Garant Indikátor Termín Zapojení aktéři Náklady/zdroj Komunikační 
aktivita 

Doporučení ASZ 

MěÚ, Igor Dvořák Určitý počet 
seminářů/exkurzí 
 

2018 MěÚ, ZŠ, městská 
policie, státní 
policie 

 x  

 

Participace: 

Úspěšné naplnění strategického plánu sociálního začleňování předpokládá aktivní účast nejen 
místních aktérů, ale také širší veřejnosti. Mezi zvolené participativní nástroje patří: 

- jednání lokálního partnerství - zaměřeno na místní aktéry, vytvářejí prostor k detailnímu 
vyhodnocení realizovaných opatření a koordinaci navazujících kroků 

- veřejná setkání - zaměřeno na širší veřejnost, vytvářejí prostor k předání důležitých 
informací, získání zpětné vazby k realizovaným opatřením a k plánování obecnějšího postupu 
v budoucnosti, vhodné v oblastech dluhů, bydlení, zaměstnanosti 

 

Hodnocení: 

Po jednom roce bude harmonogram s ohledem na vyhodnocení realizovaných komunikačních aktivit 
revidován na další období / následující rok. Zodpovídá manažer SPSZ. 

 

Závěrečné informace: 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační 
číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  Ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 
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