
www.socialni-zaclenovani.cz 

Lokální partnerství Vsetín 

13. prosince 2016 

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


www.socialni-zaclenovani.cz 

Program: 
 

• Uvítání  5-10 min. 

• Aktualizace členů LP  5-10 min. 

• Prezentace výstupů za uplynulé období (Z. Slámová) 15 min. 

• Představení Situační analýzy (A. Bedřich, M. Stejskalová) 60 min. 

• Rámcový harmonogram akcí do 30.4.2016 (Z. Slámová) 10 min. 

• Rozpis a program pracovních skupin v následujícím období (Z. Slámová) 10 min. 

• Představení výzev a čerpání z operačních programů OP Z a OP VVV (M. 

Chkheidze) 20 min. 

• Diskuze a různé 15 min. 
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Lokální partnerství – Aktualizace členů 

• Současné zastoupení:  
– Zástupci města a městských odborů 

– Zástupci místních MŠ, ZŠ  a neformálního 
vzdělávání (Masarykova veř. knihovna, Adorea, 
Alcedo) 

– Zástupci místních poskytovatelů soc. služeb 

– Zástupce z Krajského úřadu 

– Zástupci Úřadu práce 

– Policie ČR, Městská policie, PMS 
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Lokální partnerství – aktualizace členů 

 

• Informovaní hosté bez hlasovacího práva 

– MAS Střední Vsetínsko 

 

• Zájemci o vstoupení do LP 

– Dživ Lačes z.s. (zástupce: Dušan Kandráč) 
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Výstupy za období 09-12/2016 

• Stromy problémů a jejich příčin 

– 2 setkání ke každému jednotlivému tématu = 48 
hodin práce 

6 tematických PS = 6 stromů = 24 kořenů  

https://www.youtube.com/watch?v=6r1C0F7Ehmw 

 

• Vstupní (situační) analýza 
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Časový harmonogram – pracovní skupiny 
Téma pracovní 

skupiny 
Termíny setkání 

 (od 17.1. do 21.3.2017) 
Délka setkání 
(jedno/všechn
a) 

Výstupy 

Bydlení 17.1. 2017 
21.2. 2017 

3 / 6 hod.  
 

1) Definování dopadů, 
cílů, řešení – 
STROMY 
 

2) Plánování opatření 
a jejich intervence v 
procesu  

Rodina a zdraví 24.1.2017  
28.2.2017 

3 / 6 hod.  

Zaměstnanost 31.1.2017 
14.3.2017 

3 / 6 hod. 

Vzdělávání  7.2. 2017 
7.3.2017 

3 / 6 hod. 
 

Bezpečnost a zdraví 14.2.2017 
21.3.2017 

3 / 6 hod. 
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Rámcový harmonogram (do 30.4.2017) 
Termín Proces 

20.12. – 10. 1. 2017 Připomínkování Situační analýzy členy LP 

  11.1. – 16.1. 2017 Finalizace Situační analýzy a její zpřístupnění 
členům LP 

17.1. – 21.3. 2017 Pracovní skupiny – Plánování Cílů a řešení + 
intervence opatření prostřednictvím 
projektových fiší 

22.3. – 4.4. 2017 Finalizace Strategického plánu pro sociální 
začleňování 

11.4.2017 Lokální partnerství – představení Strategického 
plánu 

15.4. – 30.4. 2017 Připomínkování SPSZ členy LP + schvalování 
zastupitelstvem 

Od 05/2017 – 11/2017 Otevření výzvy č.52 OPZ pro Vsetín 
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Termín 3. Lokálního partnerství, kde bude 
představen Strategický plán pro sociální 

začleňování proběhne pravděpodobně v úterý 
11.4.2017 od 13. hod. 
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Výzva KPSVL  - OPZ 
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Operační program zaměstnanost 
 - proběhlé výzvy 26, 42 – možnost čerpat 

inspiraci 

- nově výzva 52 - průběžná 

                              - vypsána 16.1. 2017 

                              - otevřená 1.3. 2017 

- nutná vazba na SPSZ – priority a cíle 

- konzultace na MPSV 
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FICHE 

-  co to je 

- jak s nimi pracovat  a k čemu jsou 

- podpora při zpracování fiche a žádosti - 
rovazba 

- OPZ X OPVV x IROP 

- sociální služby – nové nebo rozšiřující, ne 
stávající  
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Děkujeme za pozornost a přejeme 
klidné prožití vánočních svátků 

 

 Zdeňka Slámová   
slamova.zdenka@vlada.cz  

+ 420 725 397 252 
 

 
Markéta Chkheidze 

chkheidze.marketa@vlada.cz  
+ 420 724 550 203 

 
Adam Bedřich 

bedrich.adam@vlada.cz 
+ 420 724 205 101 

Michaela Stejskalová 
stejskalova.michaela@vlada.cz 

+ 420 731 971 824 
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