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Úvod  
 Na jaře roku 2017 oslovili zástupci města Aš pracovníky Agentury pro sociální začleňování se 

zájmem o spolupráci. Po úvodních vzájemných jednáních vzešla ze strany města Aš poptávka po 

přijetí do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Předpokladem pro 

přijetí do KPSVL je zpracování přihlášky, která je postoupena Monitorovacímu výboru ke schválení. 

Vzhledem k poměrně vysoké administrativní náročnosti zpracování uvedené přihlášky nabídlo 

Oddělení Regionálního centra západ asistenci při vytváření tohoto dokumentu. Na základě žádosti ze 

17. června 2017 začala být poskytována vzdálená dílčí podpora, v jejímž rámci budou zástupci ASZ 

asistovat obci v procesu přistupování do spolupráce a přípravy na koordinovaný přístup.   

Analytická část 
Aš je městem s přibližně 12 tisící obyvateli situované v blízkosti hranic s Německem. Podobně 

jako ostatní města v okolí se potýká s poměrně rychlým stárnutím obyvatelstva a útlumem tradičního 

průmyslu. Oproti jiným obcím je zde relativně malá nezaměstnanost, která v současnosti klesla pod 2 

%. Výhodou je relativně dobrá dopravní dostupnost do okolních měst (Cheb, Hazlov), případně do 

Německa. Údaje o sociálním vyloučení ve městě se hodně liší. Analytická část komunitního plánu (viz 

dále) prakticky neexistuje. Analýza SVL v Karlovarském kraji (2013) uvádí pouze 60 obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit, Analýza sociálně vyloučených lokalit z roku 2015 oproti tomu uvádí „kolem 310 

přímo v SVL (celkem v obci kolem 3000 lidí ohrožených sociálním vyloučením)“, v kvalitativním popisu 

se oba dokumenty shodují. Za SVL bývá označeno několik bloků (Analýza sociálně vyloučených lokalit 

uvádí 4) domů a ubytoven v soukromém vlastnictví a zmiňována jsou další roztroušená místa po 

městě s větší koncentrací sociálně vyloučených osob. Mezi největší problémy jsou uváděny obchod 

s drogami a kriminalita. V Analýze sociálně vyloučených lokalit je naznačeno, že zde funguje 

segregovaná škola, ač se město snaží o realizaci inkluzivních opatření. 

Město disponuje relativně malým bytovým fondem. Analýza sociálně vyloučených lokalit 

(2015) uvádí přibližně 200 bytů.    

Dlouhodobě je na městě zpracováván komunitní plán, v současnosti platí pro období let 2014-

2018. Obsah komunitního plánu je zaměřen spíše na seniory. Sociálně vyloučené osoby jsou 

zmiňovány spíše okrajově, přestože jsou uvedeni mezi cílovými skupinami. Samotný komunitní plán 

je hodně obecný, zpřesňován je každoročními akčními plány. Poslední AP je z roku 2016 a obsahuje 

následující cíle:  

 Vznik komunitního centra služeb – spolupráce s poskytovateli 

 Podpora výstavby sociálních bytů 

 Zkvalitnění služeb – modernizace odboru sociálních služeb (bezbariérovost -dostupnost) 

 Modernizace služeb pro předškolní děti (včetně dětí mladších 3 let) 

 Podpora sociálních terénních služeb 

 Zjišťování potřeb v sociální oblasti 

 Umisťování osob s duševním onemocněním do pobytových zařízení 
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Strategická část  
 Následující část textu obsahuje přehled cílů vzdálené podpory. Prioritou spolupráce s městem 

Aš je v této fázi příprava přihlášky obce do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám. Vzdálená podpora bude dále využita k projednání potenciálních oblastí, které by byly 

předmětem spolupráce v případě schválení Monitorovacím výborem.  

Přehled cílů vzdálené dílčí podpory Aš 2017 

1. Priorita: Poskytování podpory při zpracování přihlášky do Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.  

Cíl 1.1: Agentura pro sociální začleňování nabídne konzultace v oblasti 
zpracování přihlášky do KPSVL včetně povinných příloh podle platné 
metodiky KPSVL. 

Cíl 1.2: Agentura pro sociální začleňování poskytne součinnost zástupcům 
Městského úřadu Aš při projednávání vzájemné spolupráce v orgánech 
obce. 

Cíl 1.3: Zástupci Agentury pro sociální začleňování poskytnou asistenci při sběru 
dat k přihlášce do KPSVL.   

 

Naplňování cíl a podpora Agentury pro sociální začleňování je plánována do projednání přihlášky 

obce Monitorovacím výborem ASZ. Předpokládaným termínem zaslání přihlášky zástupcům ASZ je 

leden 2018. Na naplňování cílů se budou podílet zástupci Agentury po sociální začleňování (lokální 

konzultant, výzkumník) společně se zaměstnanci Městského úřadu Aš.  

Závěr 
 Předkládaný plán vzdálené podpory je svým zaměřením na předvstupní fázi relativně 

omezený. Nemalou ambicí vzdálené podpory je však vytvořit stabilní základ pro následnou 

spolupráci, která by posunula kupředu sociální začleňování v Aši.  
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