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Program: 
 

• Uvítání  (p. starosta J. Růžička) 
• Představení hostů bez hlasovacího práva 
• Prezentace výstupů z uplynulého období (Z. Slámová, M. Navrátil)  
• Rámcový harmonogram akcí (Z. Slámová) 
• Představení Strategického plánu sociálního začleňování pro Vsetín 2017-2019 
• Připomínkování strategického plánu pro sociální začleňování – prezentace 

zapracovaných připomínek a diskuze 
• Veřejná diskuze ke SPSZ 2017-2019 (zastupitelé, členové komisí Rady města 

Vsetína) 
• Schvalování SPSZ 2017-2019 členy Lokálního partnerství  
• Diskuze a různé 
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Výstupy za uplynulé období 
– analyzovali jsme problémy a jejich příčiny pro 

jednotlivá témata. (1.PS) 

– zhodnotili jsme jejich možné dopady a stanovili 
cíle vedoucí ke zlepšení stanovených problémů. (2. 
PS) 

– Stanovili jsme strategii intervence, tedy, co který 
lokální partner může řešit (3. a 4.PS) 

– Individuálně jsme s lok. Partnery konzultovali a 
vzdělávali je projektovým poradenstvím 

– To vše se promítlo do SPSZ a MPI 
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Rámcový harmonogram 
Termín Proces 

19.6. 2017 Projednání SPSZ  a schvalování zastupitelstvem 
města Vsetína 

 1.7. – 31.12. 2017 Otevření výzvy č.52 OP Z pro Vsetín – čerpání 
alokace z OPZ 

07/2017.– (01/2018) Otevření výzvy KPSVL III z OP VVV pro obce 

1.7. - ??? Otevření výzvy KPSVL II a KPSVL IV pro NNO z OP 
VVV 

10/2017 Lokální partnerství – představení průběhu 
implementace  Strategického plánu pro sociální 
začleňování 

1x měsíčně od 07/2017 – 01/2018 Pracovní skupina projekty a implementace 

07/2017- 03/2018 Období intenzivní podpory projektového 
poradenství od ASZ pro lokální partnery 
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Další plánované aktivity 

• Pracovní skupina projekty a implementace (PSPI) 

• Fokusní skupiny s CS a veřejné setkání 

• Aktivity k projektovému poradenství – projektové 
dny 

• Vzdělávání partnerů ve specifických tématech  
(např. dluhové poradenství) 

• Specifický výzkum od ASZ na sociální bydlení  

• Zahraniční stáž a další dobré praxe 
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Strategický plán pro sociální 
začleňování Vsetín 2017-2019 

• Úvodní část 

 

• Analytická část (z PS) 

 

• Návrhová část (z PS) 

 

• Realizační  (implementační) část  

  

Vzdělávání 
 (MPI) 
  
Formálně samostatná příloha, obsahově integrální součást SPSZ 

  

  

Vzdělávání 
 (MPI) 
  
Formálně samostatná příloha, obsahově integrální součást SPSZ 
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Plánované aktivity – návrhová část 

• Bydlení – sociální bydlení, prevence ztráty 
bydlení 

• Rodina a zdraví – personální kapacity soc. 
služeb, aktivizace rodiny, prioritizace tématu 
zdraví 

• Zaměstnanost – zvýšení zaměstnatelnosti CS 

• Bezpečnost a prevence – prevence kriminality, 
prevence ztráty bydlení, preventivní programy 

• Vzdělávání – podpora pedagogů, doučování, 
předškolní vzdělávání 
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Celkové financování nároky SPSZ + MPI 

Operační program Alokace Poznámka 

OPZ 74 200 000 Kč   

OP VVV 34 000 000 Kč Je podrobně 

rozpracováno v příloze: 

Místní plán inkluze 

IROP 26 000 000 Kč Sociální bydlení  

Celkem 134 200 000 Kč   

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání   
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Připomínkování SPSZ 

• Představení přijatých připomínek a změn - 
jejich vypořádání 

• Otevření diskuze s lokálními partnery o SPSZ 
2017-2019 – vyjasnění nejasností 
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Veřejná diskuze ke SPSZ 2017-2019 

• Prostor pro vyjádření zastupitelů a členů 
komisí 

• Prostor pro vyjádření členů LP 
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Usnášeníschopnost Lokálního 

partnerství  

 

• Počet přítomných členů s hlasovacím 
právem/zástupců 

• Přehled hostů a členů bez hlasovacího práva 

• Zastupitelé a členové komisí Rady města 
Vsetína 
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Schvalování SPSZ 2017-2019 

• Kdo z přítomných členů pléna LP hlasuje PRO 
schválení SPSZ 2017-2019? 

• Kdo z přítomných členů pléna LP hlasuje PROTI 
schválení SPSZ 2017-2019? 

• Kdo z přítomných členů pléna LP se zdržuje 
hlasování o schválení SPSZ 2017-2019? 
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Diskuze a jiné?  
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Děkujeme za pozornost a přejeme 
pěkný zbytek dne 

 
 

 

 

Zdeňka Slámová 
Agentura pro sociální začleňování 

Úřad vlády České republiky 
slamova.zdenka@vlada.cz 

+ 420 725 397 252 
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