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Program: 
 

1. Úvodní slovo starosty města Vsetína J. Čunka 

2.  Představení pracovníků ASZ a manažerky SPSZ a jejich role v lokalitě 

3.  Seznámení se strukturou ASZ a Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám  

4. Představení lokálních partnerů 

5. Představení Jednacího řádu 

6. Výzkumnický blok: Situační analýza a její průběh 

7. Časový harmonogram dalších kroků (sestavení pracovních skupin, termín dalšího 

Lokálního partnerství, vznik strategických dokumentů) 

8. Diskuze a různé  
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Kontaktní osoby a jejich role 

• Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.- vedoucí Regionálního centra 
východ 
– Zastupuje vedení Agentury v lokalitách na území celé Moravy 

 

• Mgr. Zdeňka Slámová – lokální konzultantka a konzultantka 
pro inkluzi 
– Zastupuje Agenturu ve spolupráci s městem Vsetín, a to ve všech 

oblastech sociálního začleňování, vč. inkluze 

 

• Bc. Martina Ďulíková, Dis. – manažerka Strategického 
plánu pro sociální začleňování 
– Je kontaktní osobou mezi lokálními partnery a ASZ 
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Kontaktní osoby a jejich role 

• Bc. Markéta Chkheidze – metodička pro OPZ 
– Zajišťuje metodické vedení lokálním konzultantům Regionálního 

centra východ 
 

• Mgr. Olga Kusá – metodička pro OP VVV 
– Zajišťuje metodické vedení v oblasti inkluze lokálním 

konzultantům Regionálního centra východ 
 

• Adam Bedřich, MA. – odborník na výzkum  
– Zodpovídá za situační analýzu 

 
• Mgr. Michaela Stejskalová – odbornice na výzkum v oblasti 

vzdělávání 
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Agentura pro sociální začleňování (ASZ) 

• je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR 
 
• spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu (Jiří Dienstbier) 
 
• Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu 

obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení 
 
• V současné chvíli Agentura spolupracuje s 41 lokalitami z celé České 

republiky 
 
• Ředitelem Agentury je Mgr. Radek Jiránek 
  

 

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


www.socialni-zaclenovani.cz 

Agentura pro sociální začleňování (ASZ) 
• pomáhá obcím a městům 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. 

 
• propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale 

také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, 
zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování 
spolupracovaly). 
 

• spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně 
směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky 
sociálního začleňování a její koordinaci. 
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Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 

lokalitám 
• řeší problematiku sociálního vyloučení na úrovni obcí a zároveň 

definuje role jednotlivých aktérů (obec, NNO, ÚP, policie, školy, 
poradny, podniky a další) 

 
• Je metodickým materiálem, který podrobně popisuje spolupráci a 

její výstupy ve vybraných lokalitách spolupracujících s ASZ (bude 
součástí přílohy k této prezentaci) 
 

• Čím je koordinovaný přístup „koordinovaný“? 
– Vícestranný přístup, síťování 
– Propojování vzájemně souvisejících témat 
– Propracovaná intervenční logika jednotlivých kroků 
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Představení lokálních partnerů 

• Jakou roli zde zastupujete? 

 

• Kdo je Vaší cílovou skupinou? 

 

• Jaká jsou Vaše očekávání od dnešního Lokálního 
partnerství? 

 

• Jaká máte očekávání od spolupráce s Agenturou? 
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Postup intervence ASZ a dosahování změny 
I. Výzkumné období 

II. Tvorba partnerské sítě 
a strategické 
plánování 

III. Implementace I – 
období soustředěné 
projektové podpory 

IV. Implementace II - 
období diverzifikované 
podpory 

V. Exit strategie – období 
předávání agend 

VI. Evaluace – formativní 
průřezový proces a 
hodnocení dosažených 
změn 

 

 

Cílem je dosažení změny myšlení a 
následné změny politik na úrovni 
obcí 
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Výzkum 

Plánování 

Implementační 
fáze I 

Implementační 
fáze II 

Exit 

Evaluace 

Intervenční logika jednotlivých kroků ASZ 

Na každé vlně představíme část 
metody práce ASZ a její vývoj.  

Postup 
přijímání 

jednotlivých 
lokalit 

Vývoj 
intervenční  
logiky 

Č
as

 

M
eto

d
a 
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Současná fáze spolupráce a její výstupy: Analýza 
Současnost 

 
• Od 1.7. 2016 byla oficiálně 

zahájena spolupráce ASZ s 
městem Vsetín 

 
• Od srpna 2016 výzkumníci 

započali svoje působení ve 
Vsetíně 
 

• Probíhá situační analýza a 
síťování partnerů 

 

Výstupy 
 
• Situační analýza 

 
• Podklad pro analytickou 

část Strategického plánu 
pro sociální začleňování 
(SPSZ) 
 

• Podklad pro Místní plán 
inkluze (MPI) –  stěžejní 
pro oblast vzdělávání 
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Co nás čeká?  
Fáze strategického plánování 

Tematické pracovní skupiny 
 

• Zaměstnanost 
 

• Bydlení 
 

• Vzdělávání 
 

• Bezpečnost 
 

• Rodina a zdraví 
 

 
 

 

 
Výstupy 

 
• Strategický plán sociálního 

začleňování 
 

• Reflektuje potřeby pro 
sociálního začleňování v 
území a koncipuje 
opatření, která by měla 
vést k naplňování 
stanovených cílů 

  

• Místní plán inkluze 
(zaměřen specificky na 

vzdělávání) 
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Strategický plán a jeho přílohy 

•Formálně 
samostatná příloha, 
obsahově integrální 
součást SPSZ 

•Integrální součást 
SPSZ 

•Integrální součást 
SPSZ 

•Integrální součást 
SPSZ 

Bezpečnost, 
Rodina a zdraví 

Bydlení 

MPI (pro 
oblast 

vzdělávání) 

Zaměstnanost 
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Místní plán Inkluze (MPI) 

• MPI je formálně samostatná příloha 
 SPSZ, obsahově je jeho integrální  
součást 
• MPI má podrobnější strukturu 
• MPI má závaznou metodiku  
(bude součást zápisu z porady) 
• Musí korespondovat s Místním  
akčním plánem  
 
MPI v různých etapách spolupráce 
 Vzniká spolu se SPSZ 
 Konkretizuje již hotové SPSZ 
 MPI je součást Exit strategie 

 

MPI 
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Představení Jednacího řádu 
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Časový harmonogram - procesy 
Termín Proces Forma Výstup 

1.8. – 31.10. 2016 Situační analýza Výzkum Výzkumná zpráva 

26.9.  – 9.10.2016 Připomínkování a 
schválení ustanovujících 
dokumentů 

E-mailová komunikace Schválení jednacího řádu 
a složení pracovních 
skupin 

11.10. – 30.11. 2016 Strategické plánování 
potřeb a cílů  

Pracovní skupiny (PS) Zápis z každé PS + 
podklady pro SPSZ 

1.12. – 15.12. 2016 Připomínkování Situační 
analýzy (SA) 

E-mailová komunikace Schválení podoby 
Situační analýzy Lokálním 
partnerstvím 

1.1. – 31.1. 2016 Schvalování SA 
zastupitelstvem 

Zasedání zastupitelstva 
města  

Schválení Situační 
analýzy městem 

1.1. – 30.4. 2016 Strategické plánování 
opatření (projektových 
záměrů), které budou 
naplňovat potřeby v 
území dle tematických 
PS 
 

Pracovní skupiny, 
individuální konzultace, 
e-mailová komunikace 

Zápis z každé PS+ SPSZ 
schválené Lokálním 
partnerstvím a 
zastupitelstvem 
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Časový harmonogram - výstupy 
Termín Proces Forma Produkt 

31.10.2016 Vstupní výzkum Analytický dokument Zpracovaná výzkumná 
zpráva 

1.12. 2016 Vstupní výzkum  Finální dokument 
připravený na schválení 

Finální situační analýza 

15.4. 2016 Strategické plánování Strategický dokument 
připravený k 
připomínkování 

Strategický plán 
sociálního začleňování  
(SPSZ) 

30.4. 2016 Strategické plánování v 
oblasti inkluze 

Strategický dokument 
připravený k 
připomínkování 
 

Místní plán inkluze (MPI) 

15.5. 2016 Strategické plánování 
 

Finální dokumenty 
schválené LP a 
zastupitelstvem města 

Schválený SPSZ a MPI 

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


www.socialni-zaclenovani.cz 

Časový harmonogram – pracovní skupiny 

Téma pracovní 
skupiny 

Termíny setkání (1x 
za 14 dní) 

Délka setkání 
(jedno/všechna) 

Výstupy 

Bydlení 11.10.; 25.10.; 
8.11.; 22.11. 

2,5 / 10 hod.  
 

Stromy problémů, 
definované potřeby, 
cíle a možná řešení 

v jednotlivých 
oblastech 

Zaměstnanost 13.10.; 27.10.; 
10.11.; 24.11. 

2,5/10 hod. 

Vzdělávání  18.10.; 1.11.; 
15.11., 29.11. 

2,5/10 hod. 
 

Bezpečnost a zdraví 20.10.; 3.11.; 
18.11.; 1.12. 

2,5/10 hod. 
 

Termín 2. Lokálního partnerství, kde budeme evaluovat uplynulé 
období proběhne v úterý 13.12.2016 od 10.30 hod. 
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Děkujeme za pozornost a přejeme 
pěkný víkend 

 

Zdeňka Slámová   
slamova.zdenka@vlada.cz  
+ 420 725 397 252 
 

 
Martin Navrátil  

navratil.martin@vlada.cz 
+ 420 725 736 355 

Adam Bedřich 
bedrich.adam@vlada.cz 
+ 420 720 733 229 125 
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