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Úvod 

Předkládaný dokument má za cíl ujasnit a nastavit způsoby informování zejména veřejnosti  

o aktivitách obce v oblasti sociálního začleňování, potažmo sociální politiky, včetně stanovení 

nástrojů pro práci s veřejným míněním. Smyslem tohoto úsilí je dobře fungující obousměrná 

komunikace mezi obcí a jejími občany, která posílí vzájemnou důvěru. Jde o jeden z důležitých  

a inovativních nástrojů pro řízení obce nejen v oblasti sociální politiky.  

Komunikační plán je společným produktem Lokálního partnerství obce a tvoří přílohou Strategického 

plánu sociálního začleňování (SPSZ). Dokument staví na předpokladu, že na naplňování cílů 

stanovených v plánu se vedle obce, která při komunikaci sociálního začleňování hraje 

nezastupitelnou roli, budou různou měrou podílet i místní partneři zastoupení v Lokálním partnerství. 

Veškeré navržené komunikační aktivity odráží tematické oblasti, které jsou ve zmíněné strategické 

koncepci určeny jako klíčové. Dokument rovněž reflektuje současný proces implementace takzvané 

Exit strategie. Ta klade důraz na postupný přenos koordinační úlohy v procesu sociálního začleňování 

na místní úrovni z Agentury pro sociální začleňování* na obec, zastoupenou manažerem/manažerkou 

SPSZ.   

Komunikační plán je určen obci i všem dalším členům zapojených do Lokálního partnerství. Plán 

slouží k efektivnímu nastavení komunikace směrem k cílovým skupinám, a to zmapováním možností 

jednotlivých členů v oblasti komunikace na podporu sociálního začleňování zejména na místní úrovni 

a ke koordinaci dílčích komunikačních aktivit k vytvoření místní komunikační kampaně.  

 

Popis výchozí situace 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování se postupně zaměřuje na zajištění pokračování  

a návaznosti procesů, které v obci započaly. Jedná se především o zajištění a udržení:  

 platformy místní spolupráce, resp. Lokálního partnerství a jeho pracovních skupin,  

 managementu sociálního začleňování, 

 opatření, která zmírňují dopady sociálního vyloučení nejen v sociálně vyloučených lokalitách, 

ale v celé obci.  

 

Komunikační cíle 

Základem úspěchu místních politik sociálního začleňování je porozumění široké veřejnosti i dalších 

cílových skupin realizovaným opatřením a jejich přínosu pro další rozvoj obce jako celku. Cílem 

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. 

takové komunikace je vysvětlovat jednotlivé kroky, role a zodpovědnosti různých aktérů, včetně 

sociálně vyloučených obyvatel, ale také důvody a cíle celého prointegračního procesu, a tím 

předcházet případným obavám nebo mylným očekáváním.  

 

Obecná rovina:  

 Zajištění informovanosti široké veřejnosti v souvislosti se sociálním začleňováním. 

Specifická rovina: 

 Informování o plánovaných událostech a krocích v oblasti sociálního začleňování 

v následujícím období, včetně využívaní jednotlivých nástrojů (terénní výzkumy, pracovní 

skupiny, plány, projektové záměry apod.) 

 informování o výstupech realizovaných opatření v oblasti sociálního začleňování nebo o 

případných změnách v jejich realizaci v následujícím období; 

 informování o novinkách z regionální a národní úrovni v oblasti sociálního začleňování (nové 

legislativní normy apod.); 

 informování o přínosech nastavených procesů sociálního začleňování pro jednotlivé skupiny a 

obec jako celek. 

 

Komunikační témata 

Pro následující období budou klíčová především následující témata, a to: 

 

Hlavními tematickými oblastmi, o které se budou komunikační témata opírat, jsou: 

 

Komunikační teze 

Předkládané 
projekty a 

jejich výstupy 

Zaváděná 
opatření 

Příklady dobré 
praxe 

Bezpečnost Bezdlužnost Bydlení 
Komunitní 

práce 

Rodina 
Sociální práce 

a služby 
Zaměstnanost Zdraví 
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Komunikace o těchto tématech, respektive plánované komunikační aktivity se budou opírat o 

následující teze: 

 ze sociálního začleňování profituje celá obec  

 sociální začleňování je součástí sociální politiky obce, 

 strategický plán sociálního začleňování přináší komplexní a dlouhodobá řešení,  

 strategický plán sociálního začleňování vychází ze spolupráce s odborníky, 

 strategický plán sociálního začleňování staví na propojování všech relevantních místních 

aktérů, včetně veřejnosti, 

 strategický plán sociálního začleňování využívá k financování sociálně prointegračních 

opatření různé zdroje: evropské, národní, regionální, místní, soukromé.  

 

Cílové skupiny 

Komplexnost problematiky sociálního začleňování vyžaduje komplexní komunikaci zahrnující 

nejrůznější cílové skupiny. Obec a členové místního partnerství budou o klíčových tématech pro 

následující období komunikovat směrem k následujícím cílovým skupinám: 

 instituce a organizace relevantní pro řešení problematiky, 

 média, 

 majoritní obyvatelé obce, 

 místní politici, 

 místní zaměstnavatelé, 

 obyvatelé obce žijící v okolí sociálně vyloučené lokality / starousedlíci (pokud je relevantní), 

 obyvatelé obce, kteří jsou sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, 

 odborná veřejnost (NNO, akademické sféra apod.), 

 zaměstnanci obce. 

 

Komunikační nástroje  

Obec, resp. členové lokálního partnerství ke komunikaci s cílovými skupinami používají následující 

nástroje: 

 

Informační 
materiály a 

tiskoviny 
Direct-mailing 

Místní a regionální 
média (TZ, tiskové 

konference) 

Radniční 
periodikum 

(Hamrovské listy) 
SMS info kanál 

Webové stránky 

(www.velke-
hamry.cz) 
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Návrhy opatření v oblasti komunikace pro následující období r. 2017 - 2019: 

Časový 
harmonogram 

Komunikační 
aktivity 

Cílové skupiny Klíčové 
sdělení 

Formát Zdroje 
(personální, 
finanční, …) 

Dle potřeby Webové 
stránky 
města, 
organizací 

Informovaná 
veřejnost, 
partneři, 
organizace 

Informace o 
přínosech SZ v 
jednotlivých 
oblastech, o 
realizovaných 
aktivitách v 
rámci SZ, 
výstupy 
pracovních 
skupin 

www.velke-
hamry.cz 

MěÚ Velké 
Hamry, 
nositelé a 
realizátoři 
projektů 

Dle potřeby SMS info 
kanál města 
VH, info 

zasílané e-
mailem 

Široká 
veřejnost, 
partneři, 
organizace 

Aktuality Přihlášení k 
odběru 
informací na 
www.velke-
hamry.cz 

MěÚ Velké 
Hamry 

Dle potřeby Letáky Široká 
veřejnost 

Témata 
realizovaných 
aktivit v rámci 

SZ, osvěta 
(přínosy SZ) 

Tištěný Nositelé a 
realizátoři 
projektů 

1x za 2 měsíce Městský 
občasník 
Hamrovské 
listy, 
regionální tisk 

Široká 
veřejnost 

Zaměření na 
jedno téma, 
příklady praxe 

SZ 

Tištěný 
+elektronický 
měsíčník - 
rubrika o SZ 

MěÚ Velké 
Hamry, 
nositelé a 
realizátoři 
projektů 

Dle potřeby Tiskové 
konference 
starosty VH 

 Klíčové 
události 
procesu 
sociálního 
začleňování 

  

Dle potřeby Tiskové 
zprávy 

 Klíčové 
události 
procesu 
sociálního 
začleňování 

  

2x ročně Lokální 
partnerství 

Lokální 
partneři 

Monitoring 
SPSZ, 
prohlubování 
spolupráce 

Setkání MěÚ Velké 
Hamry, 
lokální 
partneři 

Dle potřeby Pracovní 
skupiny LP 

Členové PS Monitoring 
jednotlivých 
témat (dle 
prac. 
skupin) 

Setkání MěÚ Velké 
Hamry, 
lokální 
partneři 
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V rámci komunikačního plánu je nezbytné více se zaměřit na širokou veřejnost, média, podporovat 

osvětu v přínosu sociálního začleňování, neustále udržovat a posilovat interní komunikaci, propojovat 

komunikační kanály. 

 

Veřejné mínění a zpětná vazba 

Sociální politika a sociální začleňování jsou jedněmi z témat, která obec průběžně ke svým občanům 

komunikuje, a v nichž jim také naslouchá. K nastavení takovéto průběžné komunikace se nabízejí 

následující nástroje: 

 

 

 

Zpracovala dne 7. 11. 2016: Věra Černá, za podpory Lucie Nemešové, Expertky na komunikaci/PR - 

Agentury pro soc. začleňování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. 

Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním 

poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování 

dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury 

na místní úrovni je propojovat klíčové aktéry tak, aby spolupracovali při sociálním začleňování. 

Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. 

Agentura funguje od roku 2008. 

 

Jednání lokálního 
partnerství (2x 

ročně) 

Jednání 
pracovních skupin 
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