STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
PRO OBDOBÍ 2019 – 2022

1
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.

Obsah
Úvodní slovo ........................................................................................................................................ 5
1.

2.

3.

Úvod ................................................................................................................................................ 6
1.1

Sociální vyloučení a sociální začleňování............................................................................. 6

1.2

Agentura pro sociální začleňování....................................................................................... 8

1.3

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám ..................................................... 8

1.4

Strategický plán sociálního začleňování .............................................................................. 9

1.5

Město Moravská Třebová jako nositel strategie ............................................................... 11

1.6.

Lokální partnerství Moravská Třebová .............................................................................. 11

Tvorba SPSZ ................................................................................................................................... 13
2.1.

Postup tvorby SPSZ ................................................................................................................ 13

2.2.

Vazba na strategickou dokumentaci ..................................................................................... 14

2.2.1.

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018) ........................................... 14

2.2.2.

Plán rozvoje sportu města Moravská Třebová na období 2018-2025 (2018) ............... 15

2.2.3.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – město Moravská Třebová (2019 – 2021)
16

2.2.4.

Strategie Pardubického kraje a národní strategie ......................................................... 16

Řídící a realizační struktury SPSZ ................................................................................................... 19
3.1 Role lokálního konzultanta .......................................................................................................... 19
3.2 Role manažera pro sociální začleňování...................................................................................... 19
3.3 Role lokálního partnerství ........................................................................................................... 19
3.4 Role PSSZ ..................................................................................................................................... 20
3.5 Role Pracovní skupiny projekty a implementace ........................................................................ 20
3.6 Role Pracovní skupiny pro tvorbu Místního komunikačního plánu ............................................ 21
3.7 Role dalších aktérů ...................................................................................................................... 21
3.8 Role obyvatel SVL ........................................................................................................................ 21

4.

Analytická část SPSZ ...................................................................................................................... 22
4.1.

Shrnutí analytických vstupů .................................................................................................. 22

4.2.

Základní sociální a demografické charakteristiky města Moravská Třebová ........................ 23

4.3.

Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky sociálního vyloučení ........................................... 23

4.4.

Sociální dávky ........................................................................................................................ 24

4.5.

Bezpečnost a občanské soužití .............................................................................................. 24

4.6.

Bydlení ................................................................................................................................... 25

4.7.

Komunitní život ..................................................................................................................... 27
2
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.

5.

4.8.

Sociální služby........................................................................................................................ 27

4.9.

Zadluženost ........................................................................................................................... 28

4.10.

Zaměstnanost .................................................................................................................... 28

4.11.

Zdraví ................................................................................................................................. 29

4.12.

Shrnutí analytické části...................................................................................................... 30

Návrhová část ................................................................................................................................ 32
5.1.

Obecný globální cíl a hodnotová vize .................................................................................... 32

5.2.

Strategické a specifické dílčí cíle SPSZ ................................................................................... 33

5.3.

Opatření................................................................................................................................. 38

5.3.1.

Dluhy.............................................................................................................................. 38

5.3.2.

Bezpečnost .................................................................................................................... 41

5.3.3.

Zdraví ............................................................................................................................. 44

5.3.4.

Zaměstnanost ................................................................................................................ 47

5.3.5.

Bydlení ........................................................................................................................... 50

5.4.
6.

7.

Analýza rizik ........................................................................................................................... 53

Implementační část SPSZ Moravská Třebová ................................................................................ 55
6.1

Přehled opatření SPSZ s vazbou na zdroje realizačních prostředků...................................... 55

6.2.

Přehled zdrojů realizace a financování opatření SPSZ .......................................................... 61

6.3.

Implementační struktura SPSZ .............................................................................................. 64

6.3.1.

Role obce a manažera SZ ............................................................................................... 64

6.3.2.

Role LP ........................................................................................................................... 64

6.3.3.

Role PS projekty a implementace .................................................................................. 65

6.3.4.

Role dalších pracovních skupin...................................................................................... 65

6.3.5.

Implementátoři opatření SPSZ - realizátoři projektů .................................................... 65

6.3.6.

Role dalších aktérů ........................................................................................................ 66

6.3.7.

Role obyvatel SVL .......................................................................................................... 66

6.3.8.

Role ASZ ......................................................................................................................... 66

6.3.9.

Znázornění implementační struktury ............................................................................ 67

6.4.

Návrh sady indikátorů pro sledování plnění SPSZ ................................................................. 67

6.5.

Hodnocení plnění strategie ................................................................................................... 71

6.5.1.

Monitoring ..................................................................................................................... 71

6.5.2.

Evaluace ......................................................................................................................... 72

Přílohy............................................................................................................................................ 73
7.2.

Seznam zkratek...................................................................................................................... 73
3
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.

7.3.

Seznam tabulek a obrázků..................................................................................................... 74

7.4.

Memorandum o spolupráci ................................................................................................... 75

7.5.

Přehled účastníků PS ............................................................................................................. 80

7.6.

Strom cílů............................................................................................................................... 82

7.7

Schválení SPSZ zastupitelstvem ............................................................................................. 83

7.8

Vyjádření ASZ k SPSZ ............................................................................................................. 84

4
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.

Úvodní slovo
Strategický plán sociálního začleňování Moravská Třebová je základním dokumentem spolupráce
mezi Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) a městem Moravská Třebová. Shrnuje výstupy
z jednání pracovních skupin, které propojuje s terénním výzkumem ASZ v lokalitě a s dalšími
informacemi o sociálním vyloučení v regionu.
Je podkladem pro celou tříletou spolupráci, ale měl by ukázat i dlouhodobý směr v problematice
sociálního začleňování v Moravské Třebové. Podklady pro strategický plán vychází z pracovních
skupin, kterých se účastnily desítky místních aktérů, z výzkumu, jehož respondenty byli místní
občané, a z dalších materiálů, které již dříve připravili pracovníci Městského úřadu v Moravské
Třebové. Děkujeme všem, kteří se na realizaci tohoto plánu podíleli.

„Je pro mne a naše město velká čest být součástí spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, na
základě které byla vytvořena strategie v sociální oblasti. Pevně věřím, že se podařilo společným úsilím
položit základní kámen a zajistit do budoucna sociální stabilitu v Moravské Třebové. Chtěl bych
poděkovat všem aktérům a popřát hodně úspěchů v jejich nesmírně důležité roli.“ Tomáš Kolkop,
starosta města

„Třeba život chudých zpytovat, jej do nejskrytějších tajností prozkoumat, každého poklesku důvody
vyhledat, aby se čistě lidskou cestou k opravám kráčet mohlo.“

(J. Neruda, Škodlivé směry1)

1

V rámci výstavy Muzea hlavního města Prahy „Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948)“, 17. 4. 2019
– 25. 8. 2019
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1. Úvod
Tento strategický dokument je výsledkem intenzivní spolupráce Agentury pro sociální
začleňování (dále jen „ASZ“), zástupců města Moravská Třebová a místních relevantních aktérů, kteří
svou odborností a především zkušenostmi z praxe přispěli ke vzniku tohoto plánu, a to za oblasti:
bydlení, zaměstnanost, bezpečnost a občanské soužití, dluhy a zdraví. Memorandum o spolupráci
města Moravská Třebová s ASZ bylo podepsáno 11. 4. 2019 a základním východiskem spolupráce
v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je právě Strategický plán
sociálního začleňování.
Dokument je strukturován do třech hlavních oblastí: úvodní části, která představí základní
pojmy a nástroje, analytické části, která obsahuje postup strategického plánování ve městě
Moravská Třebová, klíčové (či také jádrové) problémy v daných tematických oblastech a jejich příčiny,
a třetí části – návrhové, která obsahuje návrhy opatření, která byla navržena jakožto řešení klíčových
problémů v daných oblastech z analytické části dokumentu. Tyto tři oblasti následně doplňuje čtvrtá
část – implementační.
Dokument obsahuje i přílohy, v první řadě lze jmenovat Memorandum o spolupráci města a
ASZ, jmenný seznam účastníků Pracovní skupiny sociální začleňování a pro tvorbu Komunikačního
plánu, seznam účastníků Pracovní skupiny projekty a implementace a Grafické znázornění stromu
cílů.

1.1 Sociální vyloučení a sociální začleňování
Problematika sociálního vyloučení je velmi komplexní, mnohdy těžko uchopitelná. Ve zkratce
lze říci, že sociálně vyloučenou osobou se může stát téměř každý, neboť jedna náhlá negativní
událost v životě zpravidla ovlivní příchod další, čímž se jedinec dostává stále hlouběji do sociální krize.
V tomto postupném propadu následně nelze jasně odlišit, co je původním důvodem propadu, a co je
jeho následkem.
Sociálně vyloučené osoby mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou vyloučeni ze
společenských sítí, pokud žijí přímo v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen „SVL“) nemají přirozený
kontakt s lidmi mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Jejich situace je způsobena kumulací životních
problémů, jako jsou např. ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy
dětí ve škole, úmrtí v rodině atd., přičemž mnohý z nich by ohrožoval normální fungování jedince ve
společnosti i jednotlivě. V prostředí České republiky je nutné pracovat i se skutečností, že sociální
vyloučení je značně etnizované, především je sociální vyloučení spojeno s romskou komunitou2, což
vede ke stigmatizaci a diskriminaci (v bydlení, vzdělávání či zaměstnanosti), které mohou být
následně jak spouštěčem, tak jednou z několika příčin sociálního vyloučení.

2

V dokumentu je používán výraz „romská komunita“ ve smyslu příslušníků romského etnika v Moravské
Třebové, nejedná se o organizovanou či samoorganizovanou komunitu s vnitřní hierarchií, pravidly, jednáním,
lídry atd.
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Lidé se odjakživa přizpůsobují prostředí, ve kterém žijí, stejně tak to je i u sociálně
vyloučených osob, které přistupují na vzorce chování přirozené pro přežití v SVL. Toto chování je však
mnohdy v silném rozporu s hodnotami většinové společnosti, což s sebou přináší různé problémy
v občanském soužití. Dlouhodobé žití v sociálním vyloučení (někteří jedinci se do něj již narodí) a
v SVL, kde se kumulují osoby se stejnými sociálními problémy, prohlubuje specifické vzorce chování a
jedinec ztrácí (či ani nikdy nezíská) hodnotové žebříčky většinové společnosti orientované na kariérní
vzestup a úspěch. Negativní prostředí i nepochopení většinové společnosti ho tak dostává do pasti
sociálního vyloučení, ze kterého se může dostat pouze s pomocí zvenku, viz obrázek níže (Švec, 2010,
str. 5-6).

Obrázek č. 1 – Past sociálního vyloučení

Zdroj: Švec, 2010, str. 6

Pomocí zvenku je aktivní politika sociálního začleňování. Tou se rozumí komplexní opatření
na státní, krajské i lokální úrovni, která přispívají k zpětnému začlenění sociálně vyloučených osob do
většinové společnosti. Je důležité, aby sociálně vyloučení dostali možnost zapojit se do společnosti,
aktivně řešit svou sociální situaci. Tento dokument ve svých následujících částech obsahuje opatření
vedoucí k sociálnímu začleňování na lokální úrovni, kterou dokážou místní aktéři ovlivnit nejvýrazněji,
ať již z důvodu dobré znalosti místních specifik, tak možné pružné reakce na změny. Neméně
důležitým cílem politiky sociálního začleňování je rovněž důraz na aktivizaci a participaci sociálně
vyloučených.
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1.2 Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády
České republiky a jako taková působí od roku 2008. Její primární rolí je pomoc městům
a obcím, které jsou zatíženy problematikou sociálního vyloučení. Na základě své odborné základny
pomáhá obcím a městům nejdříve detailně identifikovat problematiku sociálního vyloučení a její
rozsah na jejich území, následně nastavit taková opatření, která povedou k postupnému zlepšení
situace a rovněž pomoci na tato opatření získat finanční prostředky jak z Evropských strukturálních
a investičních fondů (dále jen „ESIF“), tak i jiných dotačních titulů. Při plánování těchto opatření plní
ASZ mj. koordinační roli při spolupráci místních subjektů, jako jsou městské úřady, školská zařízení,
neziskové organizace, příspěvkové organizace, úřad práce, policie a další. Informace nabyté na
komunální úrovni poté ASZ postupuje směrem ke státní správě, komunikuje s ministerstvy, aktivně se
podílí na koordinaci a formování státní politiky sociálního začleňování.

1.3 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci
městům a obcím při začleňování osob, které jsou sociálně vyloučené nebo jim toto vyloučení hrozí.
Zdroje na tuto činnost jsou poskytnuty z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
(dále „ESIF“) za místní podpory Agentury. KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s
obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního
partnerství (obec – úřady – NNO – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost,
včetně obyvatel ohrožených vyloučením či sociálně vyloučených, případně další relevantní aktéři)
přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a
vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři roky.
Vedle podpory rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a
bezpečnostních) politik v obci zejména na bázi komunitního rozvoje a participace místních aktérů se
Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a
ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti relevantních
aktivit a výsledků.
Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních
opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována
prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF. Základním východiskem
KPSVL na úrovni konkrétní obce je SPSZ. Území SPSZ je charakterizováno katastrálními územími obcí,
s nimiž bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Pro investiční aktivity (IROP) je omezeno pouze
na toto katastrální území. Pro neinvestiční aktivity může být toto území rozšířeno o území, která jsou
spojena s partnerskou obcí např. prostřednictvím cílové skupiny (podpora mateřské nebo základní
školy v jiné obci, do které dochází děti z partnerské obce). Toto rozšíření musí být zdůvodněno v
SPSZ.3
Strategický plán sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) je široce pojatou strategií integrující
oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i
3

zdroj: Metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, verze 5,0, dostupná na
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-kpsvl-pro-7-vlnu-zip/
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obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů. Má
proto řadu styčných ploch s různými typy strategických dokumentů, v praxi nejčastěji s komunitními
plány sociálních služeb, střednědobými plány rozvoje sociálních služeb, integrovanými plány rozvoje
měst, plány prevence kriminality obcí i krajů, obecními a krajskými plány integrace Romů a dalších
menšin, místními akčními plány v oblasti vzdělávání, apod. SPSZ se v kontaktu s dalšími strategickými
dokumenty obvykle nachází v pozici zastřešující strategie, ovšem základním principem při jeho
zpracování a implementaci je respektování zavedených strategických dokumentů a jejich procesů a
pracovních struktur.

1.4 Strategický plán sociálního začleňování
Strategický plán sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) je klíčovým dokumentem spolupráce
města s ASZ. SPSZ obsahuje jak informace o míře a struktuře sociálního vyloučení v Moravské
Třebové4, tak plán jednotlivých kroků vedoucích k zlepšení místní situace. SPSZ jsou vytvářeny na
dobu spolupráce v rámci KPSVL, tedy tři roky, avšak po skončení tohoto období následuje
vyhodnocení plánu a jeho opatření a navržení jeho revize na další časové období. SPSZ je podkladem
pro čerpání finančních prostředku z ESIF, především pak z Operačního programu Zaměstnanost (dále
jen „OPZ“) a Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), i přesto však ESIF
nejsou jediným plánovaným zdrojem finančních prostředků, některá opatření lze financovat z jiných
dotačních titulů či ke své realizaci nepotřebují žádné zvláštní finanční prostředky.
SPSZ je komplexním strategickým dokumentem, neboť je strukturován do tematických
oblastí, kterým se věnuje zvlášť. Každou tematickou oblast připravovala vlastní tematická pracovní
podskupina, konkrétně se jedná o oblasti: bydlení, zaměstnanost, bezpečnost a občanské soužití,
dluhy a zdraví5. I přesto, že se na tvorbě SPSZ ASZ intenzivně podílí, primárně se jedná
o strategický dokument města, město je jeho hlavním nositelem, zodpovídá za jeho schválení
a následné naplňování. Místní aktéři jsou ti, jejichž práce bude stát za finálním výsledkem
jednotlivých opatření SPSZ.
V následujícím obrázku č. 2 pod názvem Mapa strategie je uvedeno schématické dělení
tohoto dokumentu, který má pomoci Vaší lepší orientaci v SPSZ a jeho struktuře.

4
5

Více informací obsahuje Vstupní analýza Moravská Třebová realizovaná výzkumným oddělením ASZ.
Více v kapitole č. 1.6 Lokální partnerství Moravská Třebová.
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1.5 Město Moravská Třebová jako nositel strategie
Moravská Třebová zahájila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování již v prosinci 2017,
a to formou vzdálené dílčí podpory v oblasti bydlení. Podpora Agentury v tématu bydlení byla
vyhodnocena novým vedením města na konci roku 2018 a na jaře 2019 přešla spolupráce do režimu
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
V Moravské Třebové jsou nejvíce akcentována témata bydlení, zadluženosti, bezpečnosti,
mezilidských vztahů a integrace žáků ve vzdělávání. Konkrétněji se město věnuje tématům
dostupného bydlení pro různé skupiny obyvatel, či subjektivnímu vnímání bezpečnosti obyvatel
zejména v užším centru města.

1.6.

Lokální partnerství Moravská Třebová

Lokální partnerství (dále jen „LP“) je základní platformou spolupráce s ASZ. Na základě práce
lokální konzultantky, proběhlo mapování aktérů nezbytných pro tvorbu SPSZ a relevantních pro
oblast sociálního začleňování v Moravské Třebové. Lokální konzultantkou byli během období dubna
až června 2019 osloveni aktéři a vyzvání ke spolupráci. V rámci individuálních schůzek byla vysvětlena
spolupráce s ASZ a role jednotlivých aktérů v procesu plánování a realizace opatření. Oslovení aktéři
byli vyzváni k účasti na 1. Lokálním partnerství, kde jim bylo představeno, čeho se bude spolupráce
týkat, jaký účel má tvorba SPSZ a jaké jsou možnosti návazného čerpání z ESIF.
Členy LP jsou jak zástupci města a městského úřadu, tak dalších relevantních organizací, jako
jsou např. neziskové organizace, příspěvkové organizace, Úřad práce ČR, Policie ČR, zástupci škol atd.
LP Moravská Třebová se poprvé setkalo a zároveň ustanovilo dne 12. 6. 2019, během 1. LP byl
schválen Jednací řád LP Moravská Třebová, harmonogram činnosti ASZ na rok 2019 a tematické
podskupiny v Pracovní skupině sociálního začleňování (dále jen PSSZ). Seznam členů LP znázorňuje
tabulka níže.
Rozvětvení LP i PSSZ vychází ze Vstupní analýzy (dále jen „VA“), která je výchozím analytickým
dokumentem a klíčovým podkladem pro síťování aktérů a zástupců organizací. Pro srozumitelnost je
třeba uvést, že Pracovní skupina (dále jen PS) Vzdělávání je zajišťována Koordinátorem inkluze a bude
jí věnován samostatný dokument Místní plán inkluze Moravská Třebová.
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Tabulka č. 1 – Členové LP Moravská Třebová

Organizace
Agentura pro sociální začleňování
Bonanza Vendolí, z.ú.
Centrum volného času
Dětský domov Moravská Třebová
Květná Zahrada, z.ú.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Městská policie
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Město Moravská Třebová
Odbor majetku města a komunálního hospodářství – Město Moravská Třebová
OOP ČR Moravská Třebová
Technické služby Moravská Třebová
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová
ZŠ Československé armády
ZŠ Kostelní

12
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.

2. Tvorba SPSZ
2.1.

Postup tvorby SPSZ

Strategický plán sociálního začleňování byl vypracován s podporou místních aktérů, kteří se
účastnili pracovních skupin sociálního začleňování. Zástupci vedení města, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, odboru majetku města a komunálního hospodářství, finančního odboru, pracovníci
Centra volného času, Technických služeb, Úřadu Práce, místních sociálních služeb (Charita Moravská
Třebová, Bonanza Vendolí, z.ú.), Městské Policie, Policie ČR, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,
Dětského domova Moravská Třebová a také místních základních škol spolupracovali při tvorbě
podkladů pro strategický plán. Činnost tvorby koordinovala ASZ.
Po úvodním setkání Lokálního partnerství Moravská Třebová v červnu 2019, se uskutečnila
celkem tři setkání Pracovní skupiny sociálního začleňování. Na prvním z nich se v oblastech
bezpečnosti, zdraví, zaměstnanosti, dluhů a vzdělávání6 definovala očekávání aktérů, zhodnotily se
dosavadní aktivity v lokalitě a jejich funkčnost, diskutovány byly projektové záměry zúčastněných
aktérů, a také tzv. černé scénáře, tedy kam by mohla situace zajít, kdyby se nepodařilo naplánované
aktivity realizovat. Aktéři pracovali v tematických pracovních podskupinách, každý účastník se měl
možnost vyjádřit se minimálně ke čtyřem prioritizovaným oblastem, ve kterých je možné sledovat a
vyhodnocovat sociální vyloučení osob. Zároveň byli účastníci dotazováni na chybějící důležité lokální
aktéry, kteří jsou klíčoví k pojmenování hlavních problémů spojených se sociálním vyloučením
obyvatel Moravské Třebové. Proto, aby mohli na dalších pracovních skupinách pomoci s hledáním
vhodných řešení.
Při všech setkáních jsme vycházeli z dosavadních šetření, která v Moravské Třebové proběhla,
primárně ze Vstupní analýzy z roku 2018, dále jsme zadávali výzkumnickému oddělení ASZ dotazy na
dosběr a aktualizaci dat pro další plánování. Druhé setkání navazovalo na informace již zjištěné,
přizváni byli noví aktéři, kterým byl popsán dosavadní průběh práce. Cílem bylo tentokrát definování
příčin a dopadů u jádrových problémů v jednotlivých oblastech (bezpečnost, zdraví, zaměstnanost,
dluhy a vzdělávání – v oblasti bydlení byly tyto informace zjištěny již v roce 2018). Jádrové problémy
byly navrženy dle podkladů z první pracovní skupiny a poznatků zjištěných v analýzách a shrnovaly
popis problematiky sociálního začleňování v dané oblasti v negativní formulaci. Příčiny a dopady byly
diskutovány v jednotlivých tematických podskupinách vždy jak z pohledu cílové skupiny (tedy
sociálně vyloučených), tak z pohledu aktérů (tedy institucí, které mohou sociálně vyloučeným
pomoci). Každý účastník měl možnost vyjádřit se ke všem tématům, avšak zpravidla se účastníci
vyjadřovali ke dvěma či maximálně třem oblastem. Druhou aktivitou na druhé pracovní skupině byla
analýza aktérů, která proběhla pomocí prioritizování aktérů, kteří mají dle ostatních největší vliv na
sociální začleňování ve městě.
Na základě takto získaných informací a paralelních individuálních jednání s aktéry byl na
třetím setkání PSSZ u každé oblastí definován strategický cíl, který jasně pojmenovává směřování
aktivit politik sociálního začleňování v Moravské Třebové. Na ten navazovaly cíle dílčí, jež konkrétněji
definují očekávané změny v lokalitě. K nim jsou přiřazena jednotlivá opatření, která již velmi
6

Pracovní podskupinu vzdělávání připravovala, vedla a facilitovala lokální konzultantka pro inkluzivní
vzdělávání.
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konkrétně určují, co je třeba v následujícím období realizovat. Účastníci se opět primárně vyjadřovali
k jim nejbližší oblasti, avšak během setkání měli možnost navrhovat cíle a opatření také v dalších
tématech. Na třetí PSSZ byla zrevidována také oblast bydlení, pro tuto revizi byly využity všechny
materiály z činnosti pracovní skupiny v rámci vzdálené dílčí podpory v roce 2018.
Pro srozumitelnost je třeba uvést, že oblast vzdělávání byla sice zahrnuta do PSSZ jako jedna
z tematických podskupin, návrhy opatření pojmenované na 3.PSSZ aktéry z oblasti vzdělávání, budou
nicméně k dopracování na podzim 2019 v rámci samostatné PS vzdělávání pod vedením
koordinátorky inkluzivního vzdělávání. Ta si po celou dobu řešila samostatně svoji tematickou oblast
a zpracovávala podklady, pro tvorbu Místního plánu inkluze.
Součástí příprav SPSZ bylo také setkání pracovní skupiny k tvorbě Místního komunikačního
plánu (MKP), který je zásadní součástí spolupráce mezi ASZ a městem Moravská Třebová. MKP bude
finalizován do konce roku 2019, více informací o průběhu práce viz kapitola 3.6.
S vybranými aktéry (potenciálními zájemci o realizaci projektů z ESIF) proběhly také
projektové dny v rámci Pracovní skupiny projekty a implementace. Cílem těchto setkání bylo
vytipovat vhodné realizátory projektů, které budou naplňovat opatření definovaná v průběhu
strategického plánování. Zároveň s nimi pracovníci ASZ konkrétně projednávali projektové záměry a
společně hodnotili cíle projektů, jejich rizika, indikátory a také možné dopady v lokalitě.
Pracovní skupiny se uskutečnily v průběhu léta 2019, celkem proběhly 3 Pracovní skupiny
sociálního začleňování (26.6., 10.7., 31.7.), 1 Pracovní skupina bezpečnost (30.7.), 1 pracovní skupina
k tvorbě Místního komunikačního plánu (9.9.), 2 Pracovní skupiny projekty a implementace (21.8.,
11.9.) a také řada individuálních konzultací s jednotlivými aktéry pro podporu sociálního začleňování
v obci.

2.2.

Vazba na strategickou dokumentaci

Pro město Moravská Třebová či území, jehož je město centrem, vznikly strategické
dokumenty, přičemž některé z nich jsou zaměřeny na komplexní rozvoj města či na rozvoj některé
z tematických oblastí případně identifikovaného problému, problémového okruhu, případně jsou
zaměřeny na oblasti zaměření příslušného dotačního nástroje. Před přípravou tvorby SPSZ a
plánováním zaměření činnosti pracovních skupin proběhla analýza stávajících strategických
dokumentů obce a kraje. S těmito dokumenty není SPSZ v rozporu ani je nedubluje.

2.2.1. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018)

Strategický plán rozvoje města věnuje podpoře sociální koheze obyvatel města, zvyšování
kvality života a budování potřebné infrastruktury za účelem zvýšení atraktivity města pro stávající i
potenciálně nově příchozí občany významnou pozornost. Oblasti sociálního začleňování se přímo či
nepřímo týkají následující opatření plánu:
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-

-

-

-

-

Opatření A.1.2 Sociální bydlení - vyčlenit a rekonstruovat část bytového fondu města pro
účely sociálního bydlení, využít dostupné dotační programy
Opatření A.1.3 Startovací bydlení - vytvořit systém / režim pro poskytování startovacích bytů
pro vybrané kategorie nájemníků, vytipovat bytový fond pro startovací byty
Opatření A.2.1 - držení ambulantních služeb v nemocnici, aktivní role města při jednání o
výstavbě nové nemocnice s cílem udržet a rozšířit ty funkce, které zajišťují zdravotní péči pro
obyvatele města / mikroregionu
Opatření A.2.2 - navýšení počtu soukromých lékařských praxí, připravit a realizovat systém
aktivit / intervencí na podporu zakládání a provozování soukromých lékařských praxi ve
městě
Opatření A.3.1 - nové akce pro rodiče s dětmi, ve spolupráci s organizátory akcí navrhnout
nové akce pro rodiče s dětmi (pro děti do šesti let)
Opatření A.3.2 - prostory pro trávení volného času, vytipovat a připravit nové prostory pro
volnočasové aktivity především v centru města
Opatření A.3.5 - další infrastruktura pro volný čas, vytipovat a připravit nové prostory pro
volnočasové aktivity především v centru města
Opatření A.4.1 - program prevence kriminality, posílit a rozšířit aktivity Programu prevence
kriminality, zapojit obyvatele města do snah o zvyšování bezpečnosti (komunitní
bezpečnost).
Opatření B.1.1 - partnerství / konsorcium pro lidské zdroje, založit funkční platformu pro
komunikaci a koordinaci aktivit v oblasti vzdělávání, přípravy pracovní síly a trhu práce v
Moravské Třebové, propagace technických oborů, firem, vazba na pracovní příležitosti ve
městě / regionu
Opatření B.1.4 - centrum odborné přípravy řemesel, vytvořit podmínky pro realizaci centra
přípravy odborných řemesel při Integrované střední škole Moravská Třebová.

2.2.2. Plán rozvoje sportu města Moravská Třebová na období 2018-2025 (2018)

Plán rozvoje sportu je velmi ambiciózní dokument, který zahrnuje veškeré souvislosti a
aktivity směřující k podpoře sportu a sportování obyvatel města – rozvoj organizovaného sportu i
sportu neorganizovaného a podporu rozvoje sportovní infrastruktury. V rámci sociálního začleňování
je třeba zmínit v rámci prioritní oblasti 2 (neorganizovaný sport):
-

Opatření 2.2.1.: Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny
obyvatel
Cílem města je reagovat na současné populační trendy a alokovat část svých finančních
prostředků na zapojení cílových skupin obyvatelstva do sportovního života, jenž pozitivně
přispívá k udržování fyzické a psychické vitality. Rovněž přispívá ke zlepšení sociální izolace
osob v těchto cílových skupinách.
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2.2.3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – město Moravská Třebová (2019 –
2021)

SPRSS je členěn na priority, které jsou definovány prostřednictvím vazby na cílové skupiny,
přičemž k oblasti sociálního začleňování se vážou následující priority a opatření:
-

-

-

Priorita 2 – Udržení a rozvoj služeb pro etnické menšiny a cizince
o 2.1 podpora stávajících poskytovaných služeb Centra volného času
Priorita 3 – podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
o 3.1 rozšíření stávající kapacity ubytovny města
o 3.2 podpora vzniku nové registrované sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby
bez přístřeší
o 3.3 zachování a případné rozšíření kapacit služby Občanská poradna – sociální služby
odborné sociální poradenství s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku
o 3.4 podpořit vznik sociálního bydlení
o 3.5 zlepšit technické zázemí pro službu Centrum humanitární pomoci (oprava
suterénu na ul. Svitavské)
Priorita 5 – udržení a rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi
o 5.1 podpora soc. služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro
rodinu
o 5.2 podpora činností aktivizační služby Drž se na uzdě
o 5.3 podpora činností poskytovaných Poradnou pro rodinu Pardubického kraje
o 5.4 podpora služby Centrum pěstounské péče – pro pěstounské rodiny
o 5.5 podpora činností Dobrovolnického centra – navazujícího na služby pro rodiny s
dětmi a další cílové skupiny obyvatel z regionu
Priorita 6 – udržení a rozvoj služeb pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
o 6.1 podpora činností poskytovaných Nízkoprahovým klubem Díra

2.2.4. Strategie Pardubického kraje a národní strategie

Na celokrajské a národní úrovni lze identifikovat hierarchicky vyšší strategické dokumenty,
k jejichž naplňování město Moravská Třebová prostřednictvím SPSZ přispívá:
-

-

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje
o v rámci opatření G.3.1. „V územích s vyšším výskytem sociálně vyloučených osob,
osob bez domova, včetně sociálně vyloučených příslušníků etnických menšin a
sociálně vyloučených lokalitách je dostupná služba terénní programy“ tento plán
stanovuje, že hlavní finanční zdroj pro zajištění uvedených služeb pro obyvatele
Pardubického kraje tvoří „programy Úřadu vlády ČR“
Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje (tj. krajská síť na období let 2019 –
2021)
Strategie integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji
2016–2020
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-

Strategie romské integrace v ČR do roku 2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

2.2.4.1. Metodika řízení a koordinace rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Řízení a financování systému sociálních služeb je od roku 2015 i formálně plně v kompetenci
kraje. Pardubický kraj spravuje a distribuuje rozhodující část prostředků na zajištění financování
sociálních služeb. Součástí rozhodování kraje jako správce sítě sociálních služeb je i zajištění
udržitelnosti financování celého systému včetně udržitelnosti poskytování sociálních služeb, jejichž
rozvoj byl podpořen prostřednictvím externích finančních zdrojů, především evropských fondů.
Veškeré finanční prostředky na zajištění poskytování sociálních služeb jsou z hlediska kraje omezené,
resp. objem finančních prostředků je limitován přidělením státních dotačních prostředků a
prostředků z rozpočtu kraje.
Pardubický kraj má proto nastaven způsob ukotvený v Metodice řízení a koordinace rozvoje
sociálních služeb, kterým se řídí rozvoj systému sociálních služeb, přičemž zásadní je:
-

-

-

-

7

že každá sociální služba zařazená v krajské síti obnovuje pověření k poskytování sociálních
služeb každoročně, a to formou podání žádosti o poskytnutí dotace
že rozvoj každé sociální služby (nejen zařazení nové sociální služby do krajské sítě), a to
včetně nárůstu kapacit či finanční náročnosti o více než 10 %, je technicky vázán na podání
žádosti o zařazení do krajské sítě sociálních služeb na základě krajem (Radou kraje) vyhlášené
výzvy, která je následně posouzena na základě předem stanovených kritérií
že „Rada Pardubického kraje vyhlásí výzvu zejména v souvislosti s:
o zajištěním (nových) potřebných kapacit služeb
o tvorbou Sítě služeb, které mají být financovány ze zdrojů Evropského sociálního
fondu, případně z jiných zdrojů mimo rozpočet Pardubického kraje
o řešením duplicit poskytovaných sociálních služeb v území apod.“
že v „případech hodných zvláštního zřetele může být přijata žádost o vstup do Sítě služeb
nebo změnu kapacity i mimo stanovený termín nebo mimo výzvu; o přijetí žádosti rozhoduje
OSV KrÚ Pk; případem hodným zvláštního zřetele jsou zejména řešení krizové situace osob v
nepříznivé sociální situaci, převzetí kapacity jiného poskytovatele sociální služby, podání
žádosti o financování projektu nebo realizace projektu financovaného z fondů EU nebo jiných
zdrojů mimo rozpočet Pardubického kraje, který je v souladu se střednědobým plánem
že z hlediska města resp. zapojených aktérů (poskytovatelé sociálních služeb) má docházet
k podpoře zajišťování potřebných služeb na základě pravidelného vyhodnocování sociální
situace ve městě (potřeby poskytování sociálních služeb ve smyslu § 94 zákona o sociálních
službách), ideálně i formou zapojení zástupců města i poskytovatelů sociálních služeb v rámci
procesu střednědobého plánování Pardubického kraje na základě nastavení spolupráce kraje
s ORP a OPOU7; principiálně jde o doložení potřebnosti navyšování kapacit služeb ve městě,
resp. zřizování sociálních služeb nových, jako povinný podklad pro žadatele o vstup do krajské
sítě

ORP – obec s rozšířenou působností, OPOU – obec s pověřeným obecním úřadem
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-

že v případě financování rozvoje sociálních služeb musí být (i dle pravidel daných dotačních
nástrojů) zajištěno financování služby po ukončení podpory v rámci daného dotačního
nástroje, tj. musí být zajištěno zařazení podpořených kapacit sociálních služeb do krajské sítě

Rozvoj sociálních služeb lze tedy v rámci SPSZ realizovat pouze v takto určeném rámci. Pro
sociální služby, jejichž rozvoj je považován za potřebný a bude zajišťován při implementaci SPSZ, tak
je nezbytné, aby byl v souladu s postupy řízení a koordinace krajské sítě sociálních služeb. Jako
klíčové se u sociálních služeb podpořených prostřednictvím výzev OP Zaměstnanost jeví jejich
zařazení do krajské sítě (včetně rozšíření kapacit) od roku 2022.
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3. Řídící a realizační struktury SPSZ
3.1 Role lokálního konzultanta
Pro spolupráci s městem je Agenturou delegován lokální konzultant. Lokální konzultant svou
činnost zahajuje se začátkem spolupráce, iniciuje sestavování lokálního partnerství a v rámci něho
zajistí vznik pracovních skupin a tematických podskupin včetně pravidelné revize jejich účastníků.
Jeho role spočívá v koordinaci procesu plánování a celého průběhu realizace KPSVL, je přímou
kontaktní osobou v komunikaci s Agenturou a úzce spolupracuje s manažerem pro sociální
začleňování.

3.2 Role manažera pro sociální začleňování
Při vstupu Agentury do lokality je role manažera SZ klíčová pro síťování aktérů,
zprostředkování kontaktů a přenášení informací. Do práce v PS vnáší místní znalosti. Díky komunikaci
s ASZ a zástupci obce koordinuje proces spolu s LK. Pomáhá s organizací setkávání pracovních skupin
a svolávání individuálních konzultací. V analytické fázi rekrutuje účastníky fokusní skupiny z CS.
V Moravské Třebové byla pozice manažera obsazena k 1. 9. 2019, do té doby jeho roli zastávala
tajemnice Městského Úřadu. Od září 2019 je manažer sociálního začleňování zároveň vedoucím nově
vzniklého odboru školství a sociálních věcí, což je stěžejní zejména pro meziresortní spolupráci aktérů
na místní úrovni.

3.3 Role lokálního partnerství
Role LP spočívá v koordinaci procesu sociálního začleňování, nastavování spolupráce mezi
místními aktéry včetně cílové skupiny a v neposlední řadě v přípravě a zavádění SPSZ. LP představuje
základní členskou platformu, připomínkuje VA a SPSZ, schvaluje SPSZ, MKP, řídí se jednacím řádem a
schází se zpravidla dvakrát ročně. Pro potřeby vytváření SPSZ je nutné vytvořit Pracovní skupinu pro
sociální začleňování s úžeji zaměřenými tematickými podskupinami, které sdružují místní aktéry
s odborností v dané oblasti.
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Obrázek č. 3 – Struktura LP Moravská Třebová

Lokální partnerství Moravská Třebová
PS sociální začleňování

PS vzdělávání

s tematickými podskupinami

Dluhy

Bezpečnost a
občanské
soužití

Zdraví

Zaměstnanost

Bydlení

Vzdělávání

3.4 Role PSSZ
Ve strategické části spolupráce je PSSZ především akčním tvůrčím týmem předkládaného
materiálu. Struktura Pracovní skupiny pro sociální začleňování je rozdělena do šesti tematických
podskupin: bezpečnost a občanské soužití, bydlení, dluhy, zaměstnanost, zdraví + vzdělávání.
Problematika tematických podskupin je řešena v kontextu ohrožených rodin/dětí a primárně se
zohledňují opatření z oblasti sociálních služeb a komunitních sociální práce. Oblast vzdělávání byla ve
strategické části zahrnuta do PSSZ jako jedna z tematických podskupin, nicméně byla po celou dobu
řešena samostatně konzultantkou pro inkluzivní vzdělávání. Její výstupy a návrhy opatření
pojmenované přítomnými aktéry jsou reflektovány v samostatném dokumentu Místní plán inkluze8.
Společný průběh plánování zajistil potřebnou synergii při navrhování finančního krytí.

3.5 Role Pracovní skupiny projekty a implementace
Po ukončení práce v PSSZ je svolána Pracovní skupina projekty a implementace. PSPI je
složena ze zástupce obce, manažera SZ, zástupců Agentury a klíčových aktérů. Tato pracovní skupina
sestavuje v návaznosti na návrhy ostatních pracovních skupin zásobník projektů, které mají být v
rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu a účelnost v návaznosti na
identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní
synergii a vyhodnocování, vč. dopadů na cílové skupiny.
Členové PSPI vychází z členství v akčním tvůrčím týmu, jejich role spočívá především v
synergii projektů a jejich realizaci, jsou stěžejními aktéry při implementaci SPSZ. V rámci PSPI je
zprostředkováno projektové poradenství ze strany ASZ, jak skupinové tak individuální. Paralelně

8

Který bude zpracován za přispění fin. podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci
projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586
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s PSPI je zrealizován tzv. projektový den, jehož účastníci představují svoje projektové záměry a
zajišťují vzájemnou koordinaci.

3.6 Role Pracovní skupiny pro tvorbu Místního komunikačního plánu
Průběh jednání aktérů k tvorbě Místního komunikačního plánu (dále jen MKP) řídí PR
pracovník ASZ a LK. Role PS MKP je vytvoření podkladů pro tvorbu MKP, který je návrhem
komunikační strategie soc. začleňování v obci a je doprovodným dokumentem SPSZ v době
implementace. K účasti jsou přizváni PR zástupci města, kraje a jednotlivých aktérů, kteří mají
klíčovou roli v tématu komunikace témat SVL veřejnosti.
Místní komunikační plán je zpracováván v obcích zapojených do Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) a to souběžně s tvorbou Strategického plánu sociálního
začleňování (SPSZ). Je zaměřen na komunikaci postupů a opatření, která jsou zanesena v SPSZ. MKP
vychází z analýzy možností jednotlivých členů LP v oblasti komunikace, jeho zpracování přispívá
k systemizaci kroků v oblasti komunikace tématu sociálního začleňování a k propojení dílčích
komunikačních aktivit místních aktérů politik sociálního začleňování, je podkladem pro místní
komunikační kampaň. V návrhu plánu je nastaveno alespoň základní minimum pro informování
široké veřejnosti o politikách sociálního začleňování.

3.7 Role dalších aktérů
Po rekrutaci stálých členů LP jsou již při tvorbě SPSZ a během konání jednotlivých PSSZ
pravidelně diskutovány potřeby a možnosti přizvat další účastníky relevantní pro dané téma či
problém. Pracovních skupin i dílčích jednání se mohou účastnit jak stálí členové, tak přizvaní hosté.
Možností identifikace dalších aktérů je např. analýza aktérů zařazená do programu PSSZ, komunitní
plánování soc. služeb nebo pravidelné setkávání tematických komisí (bezpečnostní, sociální, …). Tito
aktéři se mohou svými náměty a poznatky podílet na tvorbě strategie sociálního začleňování.

3.8 Role obyvatel SVL
Participace obyvatel sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
v analytické a plánovací fázi je možné prostřednictvím setkávání PS, individuálních rozhovorů či
realizací fokusní skupiny. Město v rámci svých vlastních šetření pracuje s pocitovou mapou bezpečí či
např. s průzkumem spokojenosti obyvatel, dále dochází k participaci veřejnosti v rámci místní Agendy
21. Při tvorbě podkladové analýzy v období vzdálené dílčí podpory byli sociálně vyloučení obyvatelé
dotazováni na potřeby nejen v oblasti bydlení, tyto jsou v SPSZ reflektovány. Další zapojení
vyloučených osob je ve spolupráci s ASZ plánováno na období implementace plánu. Tj. souhrnně byli
zástupci CS zapojeni v analytické fázi tvorby SPSZ, v rámci zjišťování potřeb. Zvýšení zapojení
veřejnosti a speciálně CS je pak předmětem opatření SPSZ a to jak pomocí zvyšování participace, tak
pomocí zavádění komunitní sociální práce.
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4. Analytická část SPSZ
4.1.

Shrnutí analytických vstupů

Základní analytické vstupy tvoří dokumenty, které ASZ vypracovala adekvátně s vývojem
spolupráce města Moravská Třebová a ASZ. V rámci poskytování vzdálené dílčí podpory byla
vytvořena Podkladová analýza k připravované koncepci bydlení města Moravská Třebová (2018),
která kromě velmi podrobného výzkumu v oblasti bydlení zahrnuje rovněž popis a charakteristiky
dalších oblastí sociálního vyloučení.
Následně se změnou režimu spolupráce mezi městem Moravská Třebová a ASZ došlo také ke
změně zaměření rozvojových aktivit města realizovaných v rámci podpory ASZ, od oblasti bydlení ke
komplexnímu řešení sociálního vyloučení prostřednictvím koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám.
Pro účel tvorby SPSZ však bylo nutné provést „aktualizaci“ dokumentu, resp. jeho doplnění o
další zjištění především pak:
-

vyplývající z činnosti lokálního partnerství (údaje a informace poskytnuté či sdělené členy LP
v rámci jednání a setkávání pracovních skupin)

-

aktualizovaná data pro rok 2019

Takto vznikl vstupní dokument Základní údaje, check-listy a indikátory sociálního vyloučení
v obci Moravská Třebová (2019), který poskytuje komplexní analytické podklady nezbytné pro
zajištění tvorby SPSZ.
Uvedené analytické vstupy zohledňují a rozpracovávají dále informace zahrnuté v Přihlášce
ke spolupráci s ASZ (resp. její příloze č. 2).
Vstupní analýza mapovala jednotlivé aspekty sociálního vyloučení na území města.
Hodnocené aspekty sociálního vyloučení tedy tvořily oblasti:
-

deskripce sociálního vyloučení
základní sociodemografické charakteristiky
sociální dávky
bezpečnost a občanské soužití
bydlení
komunitní život
sociální služby
zadluženost
zaměstnanost
zdraví

V této části jsou uvedeny a vyhodnoceny klíčové charakteristiky zjištěné zejména výzkumem
realizovaným na území města Moravská Třebová tak, jak byly popsány ve vstupních analytických
podkladech, jejíž součástí shrnutí a analytické závěry nejsou. Smyslem je stručně a přehledně popsat
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klíčová zjištění nezbytná pro další rozvojové aktivity města Moravská Třebová a tvorbu strategického
plánu sociálního začleňování.

4.2.

Základní sociální a demografické charakteristiky města Moravská
Třebová

Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje na území okresu Svitavy.
Je hraničním ORP tohoto kraje, od krajského města je vzdálena 80 kilometrů, nejbližší krajské město
je Olomouc, která je vzdálena 50 km, blíže než Pardubice je také Brno, a to 70 kilometrů. Ačkoliv je
v Moravské Třebové zavedena vlaková doprava, není žádné z výše zmíněných měst dostupné
hromadnou dopravou dříve než za cca 90 minut. Dopravní nedostupnost je z části ovlivněna
nedostatečnou koordinací jízdních řádů na mezikrajské úrovni.
Vývoj počtu obyvatel

Věková struktura

Vzdělanost

4.3.

Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky sociálního vyloučení

Doplatek na bydlení
Příspěvek na živobytí
Příspěvek na bydlení
Příspěvek na mobilitu
Trvalé bydliště na MěÚ
Azylové domy
Ubytovny
Samoživitelé
Osoby v akutní bytové krizi
Osoby bez přístřeší
Osoby v exekuci
9

Ve městě Moravská Třebová žije (2018) asi 10 070 obyvatel, již cca
20 let dochází k setrvalému poklesu počtu obyvatel, od roku 2001
ubylo ve městě cca 1 700 obyvatel, k úbytku dochází přirozenou
měnou i emigrací, která celkově převažuje, pouze v posledních
letech převažuje úbytek přirozenou měnou.
Nejvyšší úbytek se týká osob v produktivním věku, naopak počet i
podíl seniorské populace vzrůstá, od roku 2006 do roku 2016
přibylo celkem 34 % seniorů (z cca 1 600 na cca 2 100), průměrný
věk obyvatel vzrostl z 40,1 na téměř 44 let, demografická prognóza
společnosti Berman group očekává v rámci celého ORP do roku
2030 další pokles min. o cca 1 500 osob.9
Dle dat ze SLDB v roce 2011 má 20 % obyvatel Moravské Třebové
základní vzdělání, 37 % vzdělání středoškolské bez maturity a 25 %
středoškolské s maturitou. Méně než 5 % má vzdělání nástavbové,
1 % vyšší odborné a 9 % vysokoškolské.

44
109
244
334
410 (z toho cca 50 dětí do 18 let)
Cca 30 osob v městské ubytovně
353 domácností s jedním dospělým a nezaopatřenými dětmi
Cca 115 osob (ubytovna, ubytování poskytované Františkány,
obyvatelé městských bytů v Boršově)
Jednotlivci (do značné míry zajišťují přístřeší nejohroženějším
osobám Františkáni)
965 (2018)

Profil města Moravská Třebová (http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/398241.pdf)
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Osoby propuštěné z výkonu 19 (2017), 14 (2018)
trestu
Osoby opouštějící ústavní péči 2 (v roce 2017), 1 (v roce 2018)
Prostorově vymezené lokality Centrum města (Masarykovo nám. a okolí, městská ubytovna,
Františkánský klášter, vybrané objekty širšího centra města na
Olomoucké, Brněnské a Svitavské – viz lokalizace příjemců dávek),
Městské holobyty v Boršově
Romská menšina
Cca 3 % obyvatel města (cca 300 osob) dle Vstupní analýzy ASZ
z roku 2018 a 450 v roce 2017 (z toho 0 vyloučených) dle
kvalifikovaného odhadu ve Střednědobém plánu sociálních služeb
Pardubického kraje10

4.4.

Sociální dávky

Doplatek na bydlení

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na bydlení

MoP
Další dávky/evidence

Lokalizace příjemců PnŽ

4.5.

Bezpečnost a občanské soužití

Kriminalita – trestná činnost

Struktura trestné činnosti

10

Pobírá jej v roce 2018 průměrně 54 osob měsíčně (o 40 % méně
než v roce 2016, i tak hodnota převyšuje průměr ČR o cca 30 %), v
roce 2019 (březen) pak jde o 44 osob.
Pobírá jej v roce 2018 průměrně 123 osob měsíčně (o 50 % méně
než v roce 2016, i tak hodnota převyšuje průměr ČR o cca 50 %), tj.
cca 2,8 % domácností v Moravské Třebové, v roce 2019 (březen)
pak jde o 109 příjemců.
Pobírá jej v roce 2018 cca 260 osob (o 20 % méně než v roce 2016, i
tak hodnota převyšuje průměr ČR o cca 30 %), roce 2019 (březen)
pak jde o 244 osob v průměrné hodnotě 3 132 Kč.
V roce 2018 bylo vyplaceno celkem 34 dávek v souhrnné hodnotě
cca 44 tis. Kč.
V roce 2019 (březen) bylo evidováno – 334 vyplacených příspěvků
na mobilitu, 309 vyplacených příspěvků na dítě, 471 vyplacených
příspěvků na péči, držitelů karet TP, ZTP a ZTP/P bylo evidováno
555.
Cca 20 % žije na Masarykově nám., po 10 – 15 % pak v ulicích
Svitavská, Brněnská, Olomoucká, celkem v těchto 4 lokalitách žije
téměř 60 % příjemců PnŽ.

Index kriminality (2018) je relativně nízký – hodnota činí 95, je tak
nižší než krajský (107) i republikový průměr (183), vysoká je i
objasněnost trestných činů – 84 %, přičemž v ČR průměr činí jen cca
55 %, v posledních letech se prudce snižuje index kriminality (z
hodnoty 165 v roce 2014 na 95 v roce 2018, tj. o více než 40 %).
Oproti jiným lokalitám je méně zastoupena majetková trestná
činnost a krádeže, naopak vysoké zastoupení lze sledovat i trestné
činnosti páchané pod vlivem drog a páchané v souvislosti s výrobou
či distribucí drog.

Tabulka 23, strana 86 Střednědobý plán sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019 - 2021
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Drogová scéna

Dle dostupných informací dochází v centru města, zejména
s koncentrací sociálně vyloučených, především romských obyvatel,
k vyššímu výskytu problémů spojených s nelegálními drogami.
Koncentrace trestné činnosti a Pocitově je vnímáno jako rizikové především samotné centrum
přestupků, pocit bezpečí
města, místa s koncentrací restaurací, hospod, heren apod.
Přestupky
Celkem je evidováno v roce 2017 asi 230 přestupků, přičemž došlo
k výraznému poklesu oproti roku 2016, a to o cca 40 %.
Občanské soužití
Dle aktérů lze ve městě identifikovat latentní etnické napětí, které
může přejít do sporů či násilných incidentů. Většina oslovených
Romů nepociťuje však ve městě obavy o svou bezpečnost ani
rasismus ve veřejném prostoru. K diskriminaci však dochází na
školách, v bydlení a u zaměstnavatelů. Město doposud neumělo
téma soužití správně komunikovat.
Hazard
Počet heren se postupně snižuje, především v důsledku regulací
města a zákazu provozu heren v jeho samotném centru (obecně
závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2017), také pak
v důsledku regulací státu – zákon 186/2016 Sb. O hazardních hrách.
Prevence kriminality
V oblasti prevence je aktéry pozitivně hodnocen kamerový systém,
dále činnost městské i státní policie, preventivní, volnočasové,
komunitní a sportovní aktivity, dále terénní programy pro dospělé
v rámci Centra volného času (dále jen CVČ), naopak v oblasti
bezpečnosti se zaměřením na děti a mládež bylo navrženo hledat
způsoby zvýšení dopadu těchto aktivit.

4.6.

Bydlení

Celkový počet bytů ve městě
Byty ve vlastnictví města

4750
Celkem 333 bytů
Z toho
- 56 bytů zvláštního určení
- 7 tzv. holobytů
- 103 bytů v samotném centru města
Neobsazené byty ve městě
570 (tj. 12 % všech bytů), z velké části jsou určeny k rekreaci,
případně jsou prázdné, ale také je u řady z nich nutná náročnější
rekonstrukce
Počet osob/byt
Dlouhodobě se snižuje, nyní činí cca 2,3 obyv./byt, vysoký je počet
nejen sólo rodičů (více než 350 domácností), ale také osamělých
osob (především seniorů v rodinných domech).
Bytová politika města
Město přiděluje byty ve svém vlastnictví na základě potřebnosti
(vyhodnocení sociální situace příslušnou komisí), ročně komise
rozhoduje o přidělení 20 – 30 bytů, přičemž eviduje asi 100
žadatelů o městské bydlení.
Ceny nájemného se dle kvality (kategorií) bytů pohybují mezi 24 a
62 Kč/m2, smlouvy jsou s nájemníky uzavírány zpravidla na 1 rok,
ale také na 3 měsíce a posléze 6 měsíců, u dlužníků však mohou být
prodlužovány s měsíční periodicitou.
U dlužníků město přistupuje k řešení individuálně, soudní vymáhání
pohledávky jsou až poslední možností.
Bariéry pro žadatele o Bytový fond ve městě neodpovídá jeho současným potřebám,
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městské bydlení

Osoby v bytové nouzi

Soukromé byty

Ubytovny a
ubytování

substandardní

Sociální práce / Pobytové
služby sociální prevence
Nejnaléhavější
problémy
k řešení z pohledu vedení
obce

stagnující bytová výstavba v posledních 20 letech (docházelo pouze
k výstavbě rodinných domů) má za následek chybějící kapacity
nájemního bydlení zejména v menších, ekonomicky dostupnějších
bytech, naopak je ve městě, zejména ve staré zástavbě, evidováno
vysoké zastoupení vysokometrážních bytů, které však vyžadují
náročné investice.
Majitelé soukromých bytů v posledních letech hospodářského
oživení pronajímají byty také sezónním nebo zahraničním dělníkům
(případně zaměstnancům přes agentury). To ve městě zvedá ceny
nájemného a zároveň se tím zvyšuje nedostupnost bydlení pro
občany Moravské Třebové. Tento trend se týká také místních
ubytoven.
Městské byty představují pro část místních Romů dlouhodobě
stabilní jistotu bydlení s vyhovujícími podmínkami. Jejich rozmístění
po městě lze považovat za svého druhu dobrou praxi (nedochází
k prostorové koncentraci), ačkoliv dochází k občasným problémům
v soužití. Omezené kapacity bytového fondu tak způsobují, že
osoby v bytové nouzi (např. sólo matky) často žijí v bytech
soukromníků, kteří do objektů neinvestují a domácnosti tak žijí v
nevyhovujícím bydlení.
Přibližně 115 osob v akutní bytové nouzi, dle typologie Ethos:
- Z toho sezónně až 3 bez střechy;
- 35 lidí na ubytovně a zhruba 60 lidí v objektech Františkánů
(klášter, Staré město, Gruna) bez bytu;
- Minimálně 15 osob v holobytech v Boršově, kteří nemají
přístup k tekoucí teplé vodě a jsou řazeni do skupiny
Nevyhovující a nejisté bydlení.
Soukromí vlastníci (ve svém domě i SVJ apod.) vlastní přibližně dvě
třetiny bytového fondu města, nájemní byty stejně jako byty
v družstevním vlastnictví tvoří každé cca 20 % struktury bytů ve
městě.
Vysoký počet osob žije v městské ubytovně (cca 35, není naplněna
kapacita) a v ubytování, které potřebným poskytuje Řád menších
bratří (Františkáni, cca 60 osob). Komerční ubytovny jsou obsazeny
sezónními pracovníky. Městská ubytovna je považována částí lidí za
špatnou adresu a jejích služeb tak nevyužívají ani v nouzi. Tamní
krizová lůžka jsou dlouhodobě nevyužívána (pružnější služby
poskytují Františkáni) a slouží jako sklad nábytku. Bariérou pro
ubytování místních občanů na ubytovně je také požadavek
bezdlužnosti vůči městu. Obyvatelé ubytovny nebyli v minulosti
dostatečně chránění před důsledky některých aspektů tzv. obchodu
s chudobou (podvodné jednání agentů zdravotních pojišťoven,
uzavírání půjček atp.) nebo jiných patologických jevů, které na ně
dopadají kvůli jejich nižším kompetencím, chudobě a
společenskému postavení.
V obci nejsou k dispozici služby azylového ubytování (nejblíže
v Koclířově), pro obyvatele žijící v substandardních formách bydlení
není zajištěna terénní sociální práce.
Nízký počet městských bytů, jejich nevhodná struktura.
Slabý trh s bydlením (nízká nabídka volných bytů).
Nutná revitalizace centra města, jehož velké části působí jako
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ghetto.

4.7.

Komunitní život

Podpora komunitního života

Instituce
veřejného
komunitního života

Zapojování veřejnosti

4.8.

Město Moravská Třebová podporuje realizaci komunitních
kulturních, volnočasových a sportovních aktivit, do některých jsou
zapojeni i sociálně vyloučení obyvatelé, na tyto občany se zaměřuje
činnost Centra volného času.
a Ve městě fungují především kulturní instituce: Muzeum Moravská
Třebová, Zámek Moravská Třebová, Knihovna města Moravská
Třebová, Kulturní služby města Moravská Třebová, Občanské
informační centrum aj.
Město Moravská Třebová je členem Národní sítě Zdravých měst,
realizuje projekt Zdravé město – místní Agendu 21, kromě kampaní
realizuje tzv. Fórum Zdravého města (hledání tzv. 10P – 10
největších problémů města), které se koná každoročně za účasti
veřejnosti.

Sociální služby

Služby sociální prevence

Návazné služby

Identifikované problémy

Ve městě fungují 2 SAS pro rodiny s dětmi (cca 50 rodin z celého
ORP), občanská poradna vč. dluhové (cca 200 klientů/rok), NZDM
(denní kapacita 16 klientů), terénní programy (16 klientů
z Moravské Třebové), adiktologická ambulance Svitavy (cca 20
klientů z Moravské Třebové), azylový dům je lokalizován
v nedalekém Koclířově, CVČ nyní pracuje asi s 30 rodinami v rámci
terénu či ambulantních konzultací. Celkově CVČ navštěvuje asi 120
– 130 osob, z toho 45 dětí. V drtivé většině se jedná o Romy, ale
existuje i několik výjimek z majority. Prostory CVČ využívá v pátky
náboženská organizace evangelického náboženského spolku Život a
světlo se sídlem v Olomouci - dojíždí romský pastor z Olomouce.
Centrum volného času poskytuje terénní podporu a volnočasový
klub mimo rámec zákona o sociálních službách.
Největší podporu sociálně vyloučeným tak poskytují Františkáni,
především zajištěním ubytování osobám v akutní bytové krizi.
Jako zcela nedostatečný je hodnocen rozsah sociální práce se
sociálně vyloučenými osobami, která by umožňovala včasný záchyt
a zahájení řešení prohlubujících se nepříznivých sociálních situací a
také efektivní podporu těch klientů, kteří usilují o řešení své životní
situace. Sociální služby jsou městem v přihlášce ke spolupráci
hodnoceny jako „roztříštěné“.
Dále schází nabídka sociálních služeb umožňujících řešení
především bytových problémů sociálně vyloučených (azylové
domy, podpora samostatného bydlení), a to v návaznosti na
nepružný a strukturálně nevyhovující trh s bydlením.
Lze také zvážit zvýšit podporu úsilí Františkánů a zároveň zajistit
výkon sociální práce také s osobami, které jsou zde ubytováni.
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4.9.

Zadluženost

Rozsah předlužení

V soudní exekuci se v roce 2018 nacházelo celkem 965 obyvatel
Moravské Třebové, tj. cca 9,6 % obyvatel města (odpovídá průměru
ČR, ale v rámci Pardubického kraje jde o vysoké hodnoty).
Charakteristiky předlužení
Na jednu osobu v exekuci připadá průměrně 5,3 exekucí, 715 osob
vykazuje 2 a více exekucí (tj. cca 75 % těchto osob).
V evidenci UoZ ÚP ČR je registrováno celkem více než 100 osob
v exekuci, což tvoří cca ¼ celkového počtu UoZ.
Osobní bankrot
V insolvenčním procesu je evidováno celkem 172 osob, tj. cca 17,5
% osob v exekuci, což je naopak nadprůměrná hodnota ve srovnání
s jinými městy i kraji.
Dluhy vůči městu
Město Moravská Třebová registruje dluhy svých občanů v souhrnné
výši 5,5 mil. Kč od 2 300 dlužníků, cca 2,2 mil. Kč pak činí dluhy na
nájemném.
Nejnaléhavější
problémy Obecně souvisí s nedostatečnými kapacitami sociálních pracovníků
z pohledu vedení obce
a sociální práce, dále nedostatečnou koordinací aktérů (město,
sociální služby, další poskytovatelé) a nedostatečnými
kompetencemi cílové skupiny ve finanční a v širším pojetí i funkční
gramotnosti.

4.10. Zaměstnanost11

Počet nezaměstnaných
délka evidence

a K 30. 6. 2019 bylo ve městě Moravská Třebová evidováno 229 osob
ve věku 15 – 64 let (jedná se o počet uchazečů, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání). Na území ORP činil ke
stejnému datu počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 537
osob, počet všech uchazečů pak 583 osob.
Podíl nezaměstnaných osob
K 30. 6. 2019 činil podíl nezaměstnaných osob (PNO) 3,6 %. Řadí se
tak mezi obce s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v rámci
okresu Svitavy i Pardubického kraje. Na území ORP pak podíl činil
3,2 %. Jedná se o ORP s nejvyšším PNO v Pardubickém kraji.
Délka evidence
Na území ORP bylo 47,7 % uchazečů v evidenci déle než 5 měsíců.
Jedná se o nejvyšší podíl osob v evidenci na 5 měsíců v rámci
Pardubického kraje. 10,5 % uchazečů bylo v evidenci 12 – 24
měsíců a 9,6 % uchazečů pak v evidenci setrvalo více než 24
měsíců.
Struktura UoZ
Na území ORP je nejvíce uchazečů ve věku 55 – 59 let (20,6 %), dále
jsou nejvíce zastoupeny osoby ve věku 40 – 54 let. Nejvíce
11

Zdroj: Měsíční charakteristika obcí s rozšířenou působností a okresů Pardubického kraje a Počet uchazečů, podíl
nezaměstnaných obyvatel (PNO) a volná místa v obcích Pardubického kraje, Portál MPSV
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/nezamestananost_v_cislech/statistika_orp/rok_2019/cerven_2019
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Nabídka pracovních míst

Aktivní politika zaměstnanosti

Vyloučení z trhu práce

uchazečů dokončilo střední odborné vzdělání s výučním listem
(42,9 %), další početnou skupinou jsou uchazeči se základním
vzděláním, kteří činili 28,1 % osob v evidenci.
Ve městě Moravská Třebová bylo k 30. 6. 2019 v databázi ÚP ČR
368 volných míst. Na území ORP pak bylo 700 volných míst, z čehož
540 míst bylo na dělnické pozice (jedná se o skupiny 6 – 9 dle
číselníku CZ-ISCO). Nejčastějším požadavkem na vzdělání na
volných místech bylo základní vzdělání (57,1 %) a vyučení (24,7 %).
K 8. 3. 2019 vykonávalo veřejně prospěšné práce 9 osob (o rok dříve
taktéž 9 osob a o dva roky dříve 24 osob). Ke stejnému dni byli na
společensky účelná pracovní místa aktuálně umístěni 2 uchazeči (o
rok dříve 13 osob a o dva roky dříve 17 osob).
Část dlouhodobě nezaměstnaných vykazuje apatii a rezignaci na
řešení životní situace, přijímají stávající situaci jako trvalou a
přenáší své návyky na nastupující generaci.
Vyloučení z trhu práce se týká také předlužených osob (nejen ze
sociálně vyloučeného prostředí), pro něž navýšení legálních příjmů
znamená hrozbu jejich zabavení.
Výrazné omezení možností zaměstnání vykazují také
nízkokvalifikovaní zaměstnanci/kyně, kteří mohou nalézt uplatnění
zejména ve směnných provozech.
V oblasti zaměstnanosti je mezi Romy identifikována zkušenost
s diskriminací z důvodu etnicity.

4.11. Zdraví

Dostupnost lékařské péče

Obecně byl identifikován nedostatek lékařů zejména v oborech
pediatrie, stomatologie a psychiatrie, zvlášť poplatné je to pro
sociálně vyloučené obyvatele.
Dosavadní šetření neprokázalo, že by docházelo k diskriminaci
romského obyvatelstva při možnosti využívání služeb lékařů.
Snížená dostupnost je ale zřejmě u osob ohrožených
bezdomovectvím (ubytovna, Františkáni) z důvodu zdravotního
stavu a snížené mobility, nízkých kompetencí, absence
systematické sociální práce, financí atd. Řada osob sem přichází
s neřešenými psychiatrickými problémy. U Františkánů se čas od
času vyskytují také vážně nemocné osoby – dříve bezdomovci,
(někteří zde i zemřou), pro které v podstatě neexistuje
v současném zdravotně sociálním systému řešení situace.
Prevence
Primární prevence je dostupná pouze v rámci škol, aktérům schází
výrazné rozšíření preventivních programů, specificky pak v oblasti
protidrogové.
Podpora zdravého životního Bylo poukázáno na nedostatečné zajištění aktivit v oblasti podpory
stylu
zdravého životního stylu zejména u sociálně vyloučených osob.
Osoby v holobytech (včetně dětí) nemají přístup k možnosti
sprchování, což představuje zdravotně-hygienické riziko.
Zdravotní služby
Bylo poukázáno na nedostupnost nemocnic a pohotovosti (nejbližší
ve Svitavách), specificky pak zajištění služeb pro osoby propuštěné
z nemocnic, osoby s duálními diagnózami, dále pak hospicové
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služby.

4.12. Shrnutí analytické části
Na základě získaných analytických podkladů byla provedena syntetická část analytických
prací, a to prostřednictvím metody tzv. stromu problémů. Aktéři v rámci činnosti pracovních skupin
identifikovali klíčové příčiny problémů dle jednotlivých tematických oblastí.
Takto definované příčiny sloužily jako podklad pro stanovení strategických a dílčích cílů v
návrhové části, a to včetně identifikace zamýšlených dopadů provedených intervencí, tak, aby
docházelo k jejich eliminaci či zmirňování dopadů identifikovaných problémů. Následující přehledová
tabulka zobrazuje možné příčiny vedoucí k existenci jádrových problémů.

Tabulka č. 2 - Návrhy možných příčin problémů ze stromů definovaných v pracovních podskupinách

Prioritní oblast 1. Dluhy
Jádrový problém: Vysoká míra předlužení a osob v exekuci a riziko hlubšího propadu také u
mladých ve věku 18 až 26 let
Nedostatečná kapacita dluhových poraden (odborné + terénní)
Málo osvěty v místě
Nízké hodnocení pracovních pozic / úzké spektrum nabízených pracovních pozic
Nízký sociální status – chybí pozitivní vzory a vazby
Nedostatečné dlouhodobé a systematické vzdělávání v oblasti právní ochrany
Prioritní oblast 2. Bezpečnost
Jádrový problém: Tolerance veřejnosti k násilí a agresivnímu chování a neochota zapojení se
do řešení problému. S tím spojená snížená míra bezpečí a riziko vzniku konfliktů v občanském
soužití.
Hlučné a nezvyklé chování skupiny sociálně vyloučených pohybujících se v centru města
U části veřejnosti převažuje pocit nebezpečí v určitých oblastech města, který se z právního
hlediska nedá řešit (pocit nebezpečí nenavazuje na zvýšenou kriminalitu)
Prioritní oblast 3. Zdraví
Jádrový problém: Existence zdravotních nerovností vázaných na typ znevýhodnění,
ekonomickou situaci či sociální status člověka, specificky vysoké procento mladých (okolo 25
let) závislých na návykových látkách
Není služba pro osoby odcházející z léčeben / azylových domů /atp. (cílová skupina s duální
diagnózou)
Nedostatek lékařů
Snížené kompetence cílové skupiny k řešení problémů
Nedostatek financí na volnočasové aktivity dětí (organizace jsou, ale CS nemá finance)
Málo rozšířené preventivní programy (např. kurzy první pomoci)
Zvýšená konzumace alkoholu a drog mezi obyvateli města
Malá znalost systému pojistných sociálních dávek, klienti očekávají invalidní důchod, na který ale
nemají nárok (nemají odpracované roky)
Složitý systém péče – nevyjasněnost kompetencí (např. při propouštění ze zdravotnických
zařízení – často není okamžitě nastaveno navázání péče, propuštění klienta bez dřívějšího avíza
dalším službám)
Prioritní oblast 4. Zaměstnanost
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Jádrový problém: Existence bariér a kumulace handicapů pro přístup k zaměstnání u osob
znevýhodněných na trhu práce.
Neexistuje vzor v rodině
Není dostatek pracovních míst pro osoby se zdravotním hendikepem s doprovodem / asistencí
Není program doprovodného opatření / mentoringu
Není dostatek pracovních příležitostí pro flexibilní úvazky
CS se základním či nedokončeným vzděláním (+ kumulace hendikepů – alkohol,…)
Opatření v rámci politiky zaměstnanosti na sebe časově nenavazují (existují prodlevy –
rekvalifikace / poradenství vs. práce)
Prioritní oblast 5. Bydlení
Jádrový problém: Nedostatek bytů a nedostatečná kapacita sociálních služeb pro cílovou
skupinu osob bez bydlení a ohrožených ztrátou bydlení
Neznalost možných zdrojů (u CS)
Koncentrace problémů snižující energii na řešení nepříznivé situace spojené s bydlením
Nedostatek financí nedosahující ani v případě pravidelného příjmu na komerční nájemné
Generační zátěž – sociální dědičnost
Krizová situace - např. rozvod
Výskyt mužů samoživitelů/solo otců, jejichž situace je ještě horší než u samoživitelek/sólo matek,
neboť hůře slaďují pracovní a rodinný život (péči o děti)
Není včasný záchyt krizové situace
Chybí terénní sociální pracovník pro CS
Nejasná bytová politika města do budoucna
Neexistující pracovní skupiny na propojování a koordinaci spolupráce aktérů
Nedostatek bytů přiměřené cenové relace bez kaucí

Klíčový jádrový problém v oblasti sociálního vyloučení v Moravské Třebové, který byl konkrétněji a
podrobněji analyzován v rámci výše uvedených 5 prioritních oblastí, je obecně definován jako:
Existence sociálně vyloučených osob, které se nezapojují stejnou měrou jako běžná populace do
života společnosti, nemají shodný přístup ke zdrojům a mají nižší společenský kapitál. Což souvisí
mimo jiné s nedostatečným nastavením lokálních politik sociálního začleňování založených na
pravidelném sledování daného jevu, analyzování a vyhodnocování této problematiky.
Aktéři také shrnuli svoji představu o tzv. „černém scénáři“, který popisuje, co by se mohlo
v Moravské Třebové stát, kdyby strategický plán nebyl naplněn. Příkladem může zaznít: stagnace
v dané oblasti; zhoršování situace; zvýšená kriminalita; větší nebezpečí; prohlubování drogové scény;
nedostatek systematičnosti a koncepčního přístupu k problematice/ nekoordinované kroky; chaos
v poskytování služeb a intervencí; zhroucení systému; nárůst bezdomovectví; hodně peněz bude
utraceno a práce přijde „vniveč“; region přijde o šance na dotace z ESF; z Moravské Třebové budou
odcházet obyvatelé / mladí se nebudou vracet a město přijde o peníze; vývoj bude pomalejší a
nedostatečný; stávající klienti budou ve větších dluhových problémech a další občané budou
v dluzích; projekty se budou realizovat v omezené formě bez finančních zdrojů; pravděpodobně bude
činnost méně efektivní; u dlouhodobě nezaměstnaných rodičů bude docházet k předávání vzorců na
děti.
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5. Návrhová část
5.1.

Obecný globální cíl a hodnotová vize

Výstupem strategického plánování je sdílená vize vyjadřující základní hodnoty sociálního
začleňování v Moravské Třebové z pojetí aktérů, obecný globální cíl, strategické a specifické dílčí cíle
dle prioritních oblastí, popis očekávaných dopadů a cílových skupin v kontextu sociální vyloučení. Pro
každou prioritní oblast byl definován jeden strategický cíl, který podporuje naplnění obecného
globálního cíle, následně skrz práci s „problem tree“ byly definovány 3 dílčí specifické cíle.
Strategické priority byly zvoleny v souladu s výčtem řešených témat ve Strategii boje proti
sociálnímu vyloučení 2016 – 2020, která je výchozím dokumentem pro hledání řešení v oblasti
sociálního vyloučení osob v České republice.
Definice obecného globálního cíle: V důsledku dobře nastavených lokálních politik sociálního
začleňování a podpoře klientské práce dojde ke zmírnění sociálního vyloučení osob nejvíce
ohrožených vyloučením v důsledku nepříznivé sociální situace a zlepšení jejich zapojení do běžného
života společnosti.
Definice obecného globálního cíle je vytvořena na základě očekávání koncepčního řešení
sociálního vyloučení ze strany Agentury pro sociální začleňování a definování sociálního vyloučení
v zákoně o sociálních službách 108/2016 Sb.
Členy PSSZ byla také vytvořena „hodnotová vize“, obecná vize charakteristik města, ve
kterém by chtěli aktéři žít, a k jehož vytvoření SPSZ svým dílčím způsobem bude přispívat.
Obrázek č. 4 - Vize města Moravská Třebová 2029

12

12

Formulace vize za použití mentimetr.com
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5.2.

Strategické a specifické dílčí cíle SPSZ

Následující tabulka charakteristiky strategických cílů ukazuje dělení prioritních tematických
oblastí strategického plánu s ohledem na nejvíce dotčenou cílovou skupinu vyloučených či
ohrožených osob a očekávaných dopadů.
Tato kapitola popisuje u každé prioritní oblasti hlavní strategický cíl, počty osob z cílové
skupiny, jejíž problém se řeší. Dále očekávané změny u jednotlivých cílů, jichž je třeba dosáhnout a za
jakým účelem je tento cíl navržen. U každé prioritní oblasti jsou uvedeny možné ukazatele změny.

Tabulka č. 3 - Charakteristiky strategických a specifických cílů ve všech prioritních oblastech

Priorita 1
DLUHY

Strategický cíl č. 1
Nižší míra předlužení, méně osob v exekuci a menší riziko
hlubšího propadu také u mladých ve věku 18 až 26 let

Cílová skupina

965 obyvatel v soudní exekuci, 715 osob s 2 a více exekucemi, 172 osob
v osobním bankrotu

Specifické dílčí cíle:

Očekávaná změna:

1.1
V Moravské Třebové
mají osoby z CS a
veřejnost přístup
k informacím
týkajícím se dluhové
problematiky

Cílem je, aby lidé z CS byli kontinuálně podporováni ke změně hospodaření,
a zvýšila se jejich finanční gramotnost. Byl jim zajištěn přístup k právní
podpoře při řešení specifických situací v rámci dluhové problematiky. Budou
podporováni ve změně chování v rámci spotřebitelských vztahů a
podporování v aktivním přístupu k řešení jejich situace s ohledem na jejich
skutečné možnosti a schopnosti. Smyslem je, aby v Moravské Třebové
nepřibývali noví dlužníci, aby byla veřejnost informována o službách a aby
se u klientů snižovaly obavy z využití pomoci a ta byla zajištěna včasně.
Díky včasné detekci, zachování či navýšení kapacit dluhového poradenství a
rozvoji terénní dluhové práce dojde ke zvýšení efektivity a urychlení
podpory v rámci spolupráce OSP a řešení akutní situace. Díky této podpoře
může docházet k redukci stávajícího počtu dlužníků.

1.2
V Moravské Třebové
funguje síť služeb
odborného
dluhového
poradenství
1.3
V Moravské Třebové
město systémově
podporuje služby
dluhového
poradenství
Možné
změny:

Cílem je zajistit efektivní propojení služeb v regionu a zapojení obce do
sledování změn a dopadů práce s CS v rámci dluhového poradenství. Budou
pravidelně sledovány potřeby CS a změny, které budou sloužit zároveň jako
evaluační mechanismus pro spolupráci s NNO a možnost jejich stabilní
finanční podpory. Smyslem je také odborné proškolení pracovníků.

ukazatele Snížení počtu osob, s nimiž je ukončena nájemní smlouva z důvodu
neplnění povinností na straně nájemníka
Snížení počtu a podílu osob v exekuci
Zvýšení dostupnosti „osobního bankrotu“ pro předlužené
Snížení závažnosti a rozsahu předlužení u klientů sociálních služeb
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Snižování počtu a rozsahu dluhů obyvatel vůči městu
Zvýšení kompetencí účastníků podpůrných aktivit

Priorita 2
Strategický cíl č. 2
BEZPEČNOST
Stabilní udržování veřejného pořádku a posilování
A
OBČANSKÉ sociálního smíru
SOUŽITÍ
Cílová skupina

Do 100 sociálně vyloučených osob dle Gabalovy zprávy z r. 201513

Specifické dílčí cíle:

Očekávaná změna:

2.1
Zajištění přístupu
„bottom up“ a „top
down“ při tvorbě
lokálních politik
v oblasti
bezpečnosti14

Cílem je rozvoj komunitního života jako nástroje pro aktivizaci obyvatel pro
hledání řešení ke zlepšení občanského soužití v obci a snížení výskytu sporů
mezi obyvateli, kultivace prostředí, snížení sociálního napětí. Tímto posílení
vyššího pocitu bezpečí, např. i odbouráváním strachu z neznámého.
Smyslem je posílení participace veřejnosti v případě hledání řešení
konkrétních konfliktních situací.

2.2
Snižování výskytu
sociálně
patologických jevů u
dětí a mládeže a
zajištění podnětného
prostředí v rodině

Cílem je podchycení dětí a mládeže tak, aby se předcházelo jejich
rizikovému chování, aby chápaly důsledky svých činů, což by se mělo
projevit ve snížení kriminality (např. TČ ublížení na zdraví). Účelem je
dosáhnout u mladých lidí netolerování násilí a agresivního chování. Je
předpokládána ochota veřejnosti zapojit se do preventivních aktivit a
osvěty, která bude zaměřena na vzájemný respekt a na změny postojů
(nejen mladých) k institucím a k takovým jevům jako je např. vandalismus,
nebo výtržnosti.

2.3
Podpora a koordinace
klíčových aktérů v
přístupu při řešení
bezpečnostních
problémů na základě
principu „Bezpečné
město“15

Cílem je úzká spolupráce všech subjektů, které v obci působí a mohou
ovlivnit bezpečnostní situaci, sdílení informací odpovědnými osobami,
plánování a realizace konkrétních aktivit, vytvoření koordinačního týmu.
Důraz je kladen na komunikaci a také na spolupráci s veřejností.

Možné
změny:

ukazatele Snižování počtu trestných činů, indexu kriminality (specificky u
mladistvých)
Snižování agresivity, netolerance a projevů nenávisti ve městě
Zvyšování participace CS (zejména mladých) na plánování a realizaci
opatření v oblasti bezpečnosti

13

https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp
Přístup „bottom up“ (zespodu nahoru) a „top down“ (shora dolů) odpovídá způsobům obousměrného
plánování, v tomto případě „zespodu“ od zástupců CS/veřejnosti a „shora“ od politické reprezentace/vedení
úřadu/klíčových institucí pro zajištění optimalizace naplánovaných lokálních politik v oblasti bezpečnosti.
15
Např. dle města Kolín web: http://www.bezpecnykolin.cz/
14
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Zvyšování kompetencí účastníků podpůrných aktivit
Zvýšení

informovanosti

veřejnosti

v oblasti

bezpečnosti,

osobní

komunikace mezi obyvateli města, městem a představiteli bezpečnostních
složek

Priorita 3
ZDRAVÍ

Strategický cíl č. 3
Snížení zdravotních nerovností provázejících sociální
vyloučení

Cílová skupina

Do 100 sociálně vyloučených osob dle Gabalovy zprávy z r. 201516

Specifické dílčí cíle:

Očekávaná změna:

3.1
Zlepšení zdravotního
stavu a zvýšení
zdravotní
gramotnosti v oblasti
zdravého životního
stylu osob z CS v
Moravské Třebové

Cílem je, aby osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené
aktivně přistupovaly k péči o svůj zdravotní stav včetně prevence a včasné
intervence. Smyslem je podpora zdravého životního stylu s důrazem na
podporu ohrožených rodin s dětmi. A to včetně aktivit zlepšující duševní
zdraví jedince.

3.2
Snížení počtu
závislých osob a
prevence vzniku
závislosti (všech typů
včetně nealkoholové)
u osob z CS v
Moravské Třebové

Cílem je efektivní prevence i intervence u osob závislých, prioritně u
mladých do 26 let. Smyslem je podporovat svépomocné a aktivizační
programy pro jednotlivce i rodiny, zabránění propadu těchto osob a
podpora integrace osob abstinujících do běžného života i pracovního
procesu.

3.3
Zvýšení dostupnosti
služeb a okamžitých
opatření primárně
pro CS s duálními a
více diagnózami v
Moravské Třebové

Cílem je vytvoření funkčního systému péče a podpory pro osoby s více
diagnózami, které propadávají systémem zdravotní péče a sociálních
služeb. Smyslem je předcházet jejich obtížné umístitelnosti do jakýchkoli
pobytových služeb a hrozbě rapidního zhoršování jejich zdravotního stavu,
bezdomovectví či smrti. Zároveň je cílem zajistit adekvátní hygienické
podmínky všem občanům, včetně osob bez domova.

Možné
změny:

ukazatele Zvyšování kompetencí účastníků podpůrných aktivit v oblasti zdraví a
zdravého životního stylu
Zvyšování nabídky aktivit pro sociálně vyloučené děti a mládež
podporujících zdravý životní styl v rámci primární a sekundární prevence
Snížení výskytu a závažnosti dopadů závislostí
Zvýšení možností získání účinné podpory pro osoby s duálními diagnózami

16

https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp
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Priorita 4
Strategický cíl č. 4
ZAMĚSTNANOST Odbourání bariér pro přístup k zaměstnání u osob
znevýhodněných na trhu práce kumulací hendikepů
Cílová skupina

229 uchazečů o zaměstnání, z toho cca 47 % v evidenci déle než 5 měsíců,
10 % v evidenci 12-24 měsíců, 10 % uchazečů je v evidenci více než 24
měsíců

Specifické dílčí cíle:

Očekávaná změna:

4.1
Podpora pracovních
příležitostí pro osoby
s kumulací hendikepů

Cílem je zvýšení možností pracovního uplatnění pro osoby znevýhodněné na
trhu práce kumulací hendikepů formou efektivního pracovního poradenství,
sociálního podnikání, podporovaného zaměstnání či umožněním flexibilních
pracovních úvazků.

4.2
Komplexní program
na podporu osob
ohrožených na trhu
práce v přístupu
k zaměstnání a jeho
udržení

Cílem je pomocí individuálních i skupinových aktivit vytvořit komplexní
program, který povede k vyšší připravenosti vyloučených osob pro vstup na
trh práce. Smyslem je zacílení aktivit na zvýšení úspěšnosti na trhu práce
přípravou a vybavením kompetencemi pro nástup a udržení zaměstnání.

4.3
Provázání služeb na
podporu
zaměstnanosti

Cílem je vytvoření sítě a propojení místně důležitých institucí v oblasti
zaměstnanosti a nastavení způsobu vzájemné komunikace. Provázáním
služeb je možné reagovat na místní specifické podmínky obce a poskytnout
individuální přístup k lidem znevýhodněným na trhu práce.

Možné
změny:

ukazatele Zvyšování počtu osob vybavených kompetencemi pro vstup/návrat na trh
práce
Snižování rozsahu, závažnosti a kumulace překážek pro vstup/návrat na trh
práce
Zvyšování počtu podporovaných pracovních míst a zvyšování počtu osob
přecházejících do standardního zaměstnání

Priorita 5
BYDLENÍ

Strategický cíl č. 5
Dostatek bytů a dostatečná kapacita sociálních služeb pro
cílovou skupinu osob bez bydlení a ohrožených ztrátou
bydlení v rámci systému dostupného bydlení

Cílová skupina

115 osob v akutní bytové nouzi; 35 osob na ubytovnách a 60 v objektech
Františkánů; 6 osob propuštěných z VTOS (v r. 2017); 1 osoba
opouštějících dětský domov (v r. 2018); 44 příjemců DnB (březen 2019);
109 příjemců PnŽ (březen 2019), 60 % z nich žije v lokalitách Masarykovo
nám., Svitavská, Olomoucká, Brněnská; oběti domácího násilí

Specifické dílčí cíle:

Očekávaná změna:
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5.1
V Moravské Třebové
se snižuje počet osob
bez domova a lidí
ohrožených jeho
ztrátou
5.2
Sociální práce a
služby potřebné k
udržení bydlení jsou
poskytovány ve
vysoké kvalitě
5.3
V Moravské Třebové
je koncepčně
uchopena bytová i
sociální politika,
město podporuje
výstavbu
Možné
změny:

Cílem je zajištění adekvátního standardního bydlení pro osoby sociálně
vyloučené a také podpora při zabezpečování příjmu k úhradě nákladů na
bydlení, aby tyto nebyly bariérou k získání bytu. Smyslem je motivovat
osoby sociálně vyloučené, podporovat je, aby nerezignovaly na svoji životní
situaci, aby měly dostatek energie na řešení nepříznivé situace spojené
s bydlením. Osoby z CS jsou podporovány v odbourávání nesmělosti, studu,
strachu požádat o pomoc a je pracováno na posílení jejich sebevědomí.
Sociální odbor disponuje dostatečným počtem pracovníku kompetentních k
výkonu své práce, kteří dostávají pravidelnou odbornou, metodickou a
supervizní podporu. Další návazné sociální služby jsou zmapovány a
zavedeny s podporou města, je sledována jejich kvalita. Klienti mají všechny
potřebné informace a podporu pro bydlení, stejně tak jsou o možnostech
v oblasti bydlení v Moravské Třebové informování všichni aktéři.
Město má vypracovanou funkční dlouhodobou koncepci rozvoje sociálních
služeb a bydlení. Město podpoří a ovlivňuje novou bytovou výstavbu
v souladu s novou bytovou koncepcí a strategickým plánem rozvoje města.
Pro osoby z cílové skupiny znevýhodněných osob jsou dostupné všechny
formy bydlení, včetně krizového.

ukazatele Zvýšená dostupnost standardního bydlení pro uchazeče aktivně řešící
nepříznivou sociální situaci
Zvýšení motivace a možností osob bez domova a v nestandardních
bytových podmínkách k získání standardního bydlení
Snížení počtu osob žijících bez domova a v substandardních bytových
podmínkách
Minimalizace počtu osob, které se neudrží v bydlení alespoň 1 rok (vrátí se
zpět do substandardního bydlení) a vypadnou mimo systém podpory
bydlení
Zvýšená efektivita, kvalita a transparentnost bytové politiky města
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5.3.

Opatření

V této kapitole jsou popsána opatření v jednotlivých tematických oblastech (dluhy,
bezpečnost, zdraví, zaměstnanost a bydlení), a to v návaznosti na dílčí a strategické cíle. Opatření
byla definována v průběhu Pracovní skupiny sociální začleňování ve spolupráci mezi experty ASZ a
místními aktéry.

5.3.1. Dluhy
Zadluženost je fenomén, jenž má na vznik a prohlubování sociálního vyloučení významný vliv.
Dlouhodobě neřešená zadluženost, zvláště pak po uvalení exekuce, má často za následek rozhodnutí
takto postižených osob pracovat mimo legální trh práce. Zadluženost zaměstnanců bývá vnímána
jako komplikace i ze strany zaměstnavatelů, kteří musí srážky ze mzdy na splácení řešit, a rovněž
ovlivňuje i stabilitu bydlení. PSSZ se za oblast dluhů účastnili pracovníci Občanské poradny Charity
Moravská Třebová poskytující odborné dluhové poradenství, poskytovatelé soc. služeb, kteří
v dluhové oblasti nabízí základní sociální poradenství a také pracovníci odboru majetku města a
komunálního hospodářství. Výstupem jejich práce jsou níže navrhovaná opatření.
Tabulka č. 4 - Charakteristiky opatření - dluhy

Seznam opatření specifických cílů
Strategie intervence

Prioritní oblast 1

Specifický cíl 1.1

V Moravské Třebové mají osoby z CS a veřejnost přístup
k informacím týkajícím se dluhové problematiky

Vazba na další cíle

5.2

Opatření 1.1.1

Praktické semináře a workshopy v oblasti dluhové problematiky,
občanské/právní a finanční gramotnosti pro konkrétní ohrožené
skupiny osob z CS vhodnou formou a v pravidelných intervalech.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
politická podpora
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zajištění vstupu CS do aktivit

Opatření 1.1.2

Je zajištěna a pravidelně podporována osvětová kampaň zaměřená
na problematiku zadlužení a prevenci nejen na veřejných místech
obce.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace a/nebo uvolnění prostředků z rozpočtu
města
zajištění vstupu CS do aktivit
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-

koordinace zapojených subjektů

Specifický cíl 1.2

V Moravské Třebové funguje síť služeb odborného dluhového
poradenství

Vazba na další cíle

0.1, 4.1, 5.1

Opatření 1.2.1

Dochází k včasné detekci dluhů u osob bydlících v městských
nájemních bytech/ubytovně ze strany správy bytového fondu města
a bytového odboru navázaná na sociální služby. Sociálně vyloučení
jsou vedeni sociálními pracovníky včas k řešení vznikajícího dluhů
spojených s bydlením.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
koordinace zapojených subjektů
zajištění vstupu CS do aktivit
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Opatření 1.2.2

V Moravské Třebové funguje terénní práce města a depistáž. Mladí
sociálně vyloučení lidé ohrožení předlužením ve věku 18 až 26 let jsou
aktivně vyhledáváni a oslovováni s nabídkou účastnit se aktivit na
předcházení ekonomické nestabilitě, aby nedocházelo k opakování
vzorců chování života v dluzích.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
zajištění vstupu CS do aktivit
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Opatření 1.2.3

Udržení a rozšíření odborného sociálního poradenství pro řešení
dluhové problematiky.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
zajištění vstupu CS do aktivit
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Specifický cíl 1.3

V Moravské Třebové město systémově podporuje služby dluhového
poradenství

Vazba na další cíle

2.3, 5.3

Opatření 1.3.1

Město
provádí
pravidelný
monitoring
obchodních
a
kvaziobchodních aktivit, ze kterých mohou vzniknout lidem závazky.
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Obec kontroluje nevhodné reklamy na obecních portálech. Zástupci
města ověřují skutečné činnosti nabízených reklam na
zprostředkování služeb s ohledem na prevenci zapojení nekale
orientovaných služeb na pomoc lidem v předlužení a nabízení
nevýhodných půjček a úvěrů.
Zdroj finančního krytí:

Bez fin.krytí

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace a/nebo uvolnění prostředků z rozpočtu
města
politická podpora
kvalifikovaný a dostupný realizátor
koordinace zapojených subjektů

Opatření 1.3.2

Neziskové organizace poskytující sociální a návazné služby –
realizátoři opatření v dluhové oblasti jsou podporováni a
dlouhodobě finančně stabilizováni vhodnou dotační politikou města
a dalšími nástroji (např. poskytnutím bezúplatných nebytových
prostor či symbolického nájemného apod.).

Zdroj finančního krytí:

Bez fin. krytí z ESIF, fin.z rozpočtu města

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Opatření 1.3.3

Posilování kompetencí pracovníků v oddlužení prostřednictvím
skupinových aktivit, existuje ucelený program zaměřený na dluhovou
problematiku v různých formách a stupních pro pracovníky obce a
NNO s ohledem na aktualizaci znalostí z oblasti řešení předlužení.
V oblasti dluhového poradenství jsou proškoleni nejen pracovníci
terénních služeb, SAS atd. a obce, kteří pracují s ohroženými osobami
v Moravské Třebové, ale i další zástupci aktérů jako jsou asistenti
prevence kriminality, domovníci, pracovníci NZDM a volnočasových
zařízení apod. Ti pak efektivně síťují osoby z CS na další stupeň
podpory v rámci TP nebo OSP se zaměřením na řešení zadlužení CS.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
koordinace zapojených subjektů
zajištění vstupu CS do aktivity
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5.3.2. Bezpečnost
Problematika bezpečnosti, prevence rizikového chování a prevence kriminality je pro kvalitu
života v obci jednou z klíčových oblastí. V Moravské Třebové podobně jako v dalších městech České
republiky hraje významnou roli i další dimenze bezpečnosti, kterou je pocit bezpečí. Tento pocit se u
každého jedince liší, je ovlivněn celou řadou různých faktorů. Obyvatelé se tak nemusí cítit bezpečně
v místech, která nevykazují významnější nápad trestné činnosti. Rezonujícím tématem v prioritní
oblasti bezpečí a občanské soužití byla rovněž riziková mládež a zajištění primárně preventivních
aktivit napříč CS. Pojmenované specifické cíle a navržená opatření shrnují níže uvedené přehledy.
Tabulka č. 5 - Charakteristiky opatření - bezpečnost

Seznam opatření specifických cílů
Strategie intervence

Prioritní oblast 2

Specifický cíl 2.1

Zajištění přístupu „bottom up“ a „top down“ při tvorbě lokálních
politik v oblasti bezpečnosti

Vazba na další cíle

5.3

Opatření 2.1.1

Existuje osvěta v tématu tolerance soužití, navázání na dosavadní
sousedské činnosti v obci (např. Bleší trhy, Dvorečky).

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace a/nebo uvolnění prostředků z rozpočtu
města
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
existence platformy pro sdílení
zajištění zapojení CS a veřejnosti do aktivit

Opatření 2.1.2

Příprava na zavedení a rozjezd komunitní sociální práce, realizace
fokusních skupin s osobami z CS sociálně vyloučených Romů.
Vytvoření pozice komunitního pracovníka, realizace komunitních
aktivit včetně provozu komunitního centra.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
zajištění zapojení CS do aktivit
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
kvalifikovaný a dostupný realizátor
systémové uchopení aktivity

Opatření 2.1.3

Definování možností při řešení problémů participativním způsobem,
realizace participativních setkání vedení obce s veřejností, včetně CS
sociálně vyloučených osob v případě, že je to účelné.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
kvalifikovaný a dostupný realizátor
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
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-

systémové uchopení aktivity

Specifický cíl 2.2

Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a
zajištění podnětného prostředí v rodině

Vazba na další cíle

0.2, 3.1

Opatření 2.2.1

Podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny a
služeb pro ohrožené děti, podpora rodinám, jejichž děti jsou aktuálně
umístěné mimo rodinu nebo jim takové umístění hrozí (klienti OSPOD)
– nastavování spolupráce, obnovení funkce rodiny, motivační
programy, psychosociální pomoc.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

uvolnění prostředků z rozpočtu města
politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 2.2.2

Programy prevence sociálně patologických jevů, primárně zajištění
preventivních aktivit pro mladé 15+ a zajištění podmínek pro
bezpečné a smysluplné trávení volného času - revize stávajících
zařízení a možností pro trávení volného času mládeže, včetně
sportovních aktivit a využití sportovních areálů/cyklotras – úprava
jejich činnosti, změna nabídky aktivit, zřízení nových služeb dle
potřebnosti, zřízení kalendáře akcí.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1; MV; OPVVV

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

spolupráce a koordinace zapojených subjektů
poskytnutí dotace
politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 2.2.3

Zajištění a podpora stávajících i inovativních intervencí v oblasti
bezpečnosti – např. rozvoj dobrovolnictví, peer-to-peer programy,
psychosociální terapie i skupiny, stáže v ČR i v zahraničí, fórum
mladých, volnočas s brigádou pro mládež 15+.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
politická podpora
dostupnost kvalitních lidských zdrojů
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Specifický cíl 2.3

Podpora a koordinace klíčových aktérů v přístupu při řešení
bezpečnostních problémů na základě principu „Bezpečné město“17

Vazba na další cíle

1.3, 5.3

Opatření 2.3.1

Rozdělení kompetencí/lokací a relokací všech aktérů v oblasti

17

Např. dle města Kolín web: http://www.bezpecnykolin.cz/
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bezpečnosti, společně s odpovědností politické reprezentace a
pracovníků úřadu – udržení či zvýšení počtu městských strážníků,
asistentů prevence kriminality a domovníků, romský mentoring.
Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
politická podpora
dostupnost kvalitních lidských zdrojů
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Opatření 2.3.2

Zajištění obousměrné komunikace, sdružování informací a sběru
zpětné vazby od občanů. Využít veřejná setkání, rozhlas, vývěsky, FB
stránky, Whatsapp, web, letáky, SMS, již existující platformy jako
bezpečnostní komise města atd.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
zajištění zapojení CS do aktivit

Opatření 2.3.3

Existuje popis způsobů intervence města při řešení náhlých
konfliktních či extrémních situací v oblasti bezpečnosti.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
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5.3.3. Zdraví
V oblasti zdraví je obecně největším problémem dostupnost základní zdravotní péče. U osob
sociálně vyloučených osob nebo sociálním vyloučením ohrožených osob je vyšší výskyt rizikových
faktorů, které mají významný dopad na dostupnost a kvalitu péče o zdraví. Zástupci prioritní oblasti
zdraví uvažovali při své práci o nastavení efektivnějšího prostředí pro snižování nerovností ve zdraví
mezi majoritou a osobami ze sociálně vyloučených lokalit. Zároveň do oblasti zdraví spadá také
drogová problematika, která je v Moravské Třebové dlouhodobě akcentována. Nastavená opatření
mají napomoci ke zkvalitnění péče o zdraví a zahrnují aktivity na pomezí mezi sociální prací a
zdravotní péčí.
Tabulka č. 6 – Charakteristiky opatření - zdraví

Seznam opatření specifických cílů
Strategie intervence

Prioritní oblast 3 ZDRAVÍ

Specifický cíl 3.1

Zlepšení zdravotního stavu a zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti
zdravého životního stylu osob z CS v Moravské Třebové

Vazba na další cíle

0.2, 2.2

Opatření 3.1.1

Zvýšení informovanosti spočívající v edukaci a emancipaci CS osob
sociálně vyloučených v právech pojištěnce v nárocích na hrazené
preventivní prohlídky a v péči o vlastní zdraví formou
sebemonitoringu tělních a krevních hodnot klíčových pro prevenci
neinfekčních nemocí (tlak, tuk, BMI, cholesterol, cukr v krvi).

Zdroj finančního krytí:

SZÚ Efektivní podpora zdraví18

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace a/nebo uvolnění prostředků z rozpočtu
města
zajištění zapojení CS do aktivit

Opatření 3.1.2

Realizace kampaní a osvětových aktivit v oblasti fyzického i
duševního zdraví a zdravého životního stylu.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec

Předpoklad realizace:

-

uvolnění prostředků z rozpočtu města
zajištění zapojení CS do aktivit
kvalifikovaný a dostupný realizátor
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 3.1.3

Vytvoření možností a prostor pro realizaci zdravého životního stylu,
včetně komunitních center či center neformálních aktivit.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec

18

tematický celek III: VYŠETŘENÍ ZÁKL. TĚL. A KREV. PARAMETRŮ A ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE
(P12, P13, P67)
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Předpoklad realizace:

-

uvolnění prostředků z rozpočtu města
zajištění zapojení CS do aktivit
kvalifikovaný a dostupný realizátor
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Specifický cíl 3.2

Snížení počtu závislých osob a prevence vzniku závislosti (všech
typů včetně nealkoholové) u osob z CS v Moravské Třebové

Vazba na další cíle

-

Opatření 3.2.1

Průběžné mapování situace a monitoring drogové scény, s akcentem
prevence závislostí u mladých experimentátorů / prvouživatelů a
těhotných žen (včetně závislostí na alkoholu, tabáku, THC).

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec, NNO, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

kvalifikovaný a dostupný realizátor
politická podpora

Opatření 3.2.2

Udržení či rozšíření kapacit terénní práce s ohledem na aktuální
potřebnost osob z CS formou spolufinancování prostřednictvím
programové dotace města v oblasti sociálních služeb.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
politická podpora
dostupnost kvalitních lidských zdrojů
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Opatření 3.2.3

Podpora intervence osob závislých a jejich rodinných příslušníků –
např. programy na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob
závislých, adiktologická psychosociální intervence, rodinné terapie,
doléčování + akcentace práce s těhotnými ženami (přenos závislosti
na plod).

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
politická podpora
dostupnost kvalitních lidských zdrojů
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Specifický cíl 3.3

Zvýšení dostupnosti služeb a okamžitých opatření primárně pro CS
s duálními a více diagnózami v Moravské Třebové

Vazba na další cíle

-

Opatření 3.3.1

Vytvoření návrhů řešení pro práci s klienty s duálními a více
diagnózami na pomezí sociálních a zdravotních služeb za účastni
klíčových aktérů (obce, poskytovatelů služeb a kraje).
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Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 3.3.2

Vybudování chybějícího hygienického či sociálního zázemí pro osoby
bez domova a v ohrožení bezdomovectví (nízkoprahové denní
centrum) + pro obyvatele v holobytech.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1, fin.z rozpočtu města

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
uvolnění prostředků z rozpočtu města

Opatření 3.3.3

Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti práv a povinností duševně
nemocných osob a terénních/sociálních pracovníků, kteří s nimi
pracují.

Zdroj finančního krytí:

Bez fin.krytí

Implementační subjekt:

NNO

Předpoklad realizace:

-

spolupráce a koordinace zapojených subjektů
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5.3.4. Zaměstnanost
Nezaměstnanost, především dlouhodobá nezaměstnanost, má velmi úzkou spojitost se
sociálním vyloučením. Nezbytným předpokladem pro boj proti jeho vzniku či prohloubení je zajištění
rovného přístupu k zaměstnání pro všechny skupiny obyvatel, zejména u produktivní složky
obyvatelstva. Moravská Třebová je dlouhodobě v rámci Pardubického kraje oblast s nejvyšší
nezaměstnaností. V tematické podskupině pro zaměstnanost se aktéři věnovali nástrojům a
opatřením aktivní politiky zaměstnanosti včetně podpůrných činností a doprovodných opatření, které
umožňují obyvatelům ohrožených sociálním vyloučením zapojit se na trh práce a udržet se na něm.
Vybraní aktéři v oblasti zaměstnanosti se v průběhu Pracovní skupiny pro sociální začleňování shodli
na opatřeních, které shrnuje následující tabulka.
Tabulka č. 7 – Charakteristiky opatření – zaměstnanost

Seznam opatření specifických cílů
Strategie intervence

Prioritní oblast 4 Zaměstnanost

Specifický cíl 4.1

Podpora pracovních příležitostí pro osoby s kumulací hendikepů

Vazba na další cíle

1.2, 5.1

Opatření 4.1.1

Integrace pracovního poradenství do odborného sociálního
poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce. Pracovní poradenství
je zaměřeno na hledání zaměstnání, práva a povinnosti ve spojení
s evidencí na Úřadu práce ČR, podporu při oslovení zaměstnavatele a
sebeprezentaci, podporu při nástupu do zaměstnání a orientaci v
pracovně právní problematice, náležitostí spojených s pracovním
poměrem, ukončením pracovního poměru a podpora při zvládnutí
změny životní situace po nástupu do zaměstnání včetně zaměření na
slaďování osobního a pracovního života.

Zdroj finančního krytí:

Bez fin. krytí

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
zajištění vstupu CS do aktivit
kvalifikovaný a dostupný realizátor
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 4.1.2

Vznik sociálního podniku, který naplňuje veřejně prospěšný cíl
zaměstnáváním a sociálním začleňováním osob znevýhodněných na
trhu práce (tzv. integrační sociální podnik).

Zdroj finančního krytí:

IROP

Implementační subjekt:

Obchodní korporace, NNO, PO

Předpoklad realizace:

Opatření 4.1.3

-

poskytnutí dotace
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zajištění vstupu CS do aktivit

Vytváření a podpora při vytváření pracovních míst pro osoby
ohrožené na trhu práce. Město a jím zřízené subjekty a subjekty
veřejného a neziskového sektoru zaměstnávají tyto osoby přímo nebo
s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (především VPP).
Při vytváření pracovních míst je vhodné se zaměřit na osoby
vykonávající veřejnou službu.
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Zdroj finančního krytí:

Bez fin. krytí

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Specifický cíl 4.2

Komplexní program na podporu osob ohrožených na trhu práce
v přístupu k zaměstnání a jeho udržení

Vazba na další cíle

0.3

Opatření 4.2.1

Individuální poradenství a skupinové aktivity pro osoby zapojené do
programu komplexní podpory, při kterých je možné řešit nejen
nezaměstnanost, ale další obtížné životní situace. Vhodné jsou
workshopy právní a finanční gramotnosti, osvěta v oblasti pojistných
a nepojistných dávek, pracovně právních vztahů, bydlení a dluhové
problematiky (práce s dluhy – exekuční srážky, nezabavitelné
minimum, hospodaření s rodinným rozpočtem) a dále demytizace
zažitých představ s ohledem na dlouhodobou životní perspektivu
(nárok na starobní důchod, možnost insolvence). Dluhová
problematika může být řešena samostatně s podporou dluhového
poradce, případně ve spolupráci s neziskovou organizací, která se
dluhovým či odborných sociálním poradenstvím zabývá. Otázka
zadlužení je často největší překážkou pro vstup do legálního
zaměstnání.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
zajištění vstupu CS do aktivit
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
kvalifikovaný a dostupný realizátor

Opatření 4.2.2

Realizace tzv. tréninkových pracovních míst, která slouží k tréninku
konkrétních dovedností a obnově návyků souvisejících s pracovním
procesem. Na tréninkových pracovních místech je k dispozici mentor
(slouží k podpoře pracovní adaptace), tréninková místa odpovídají
reálnému pracovnímu trhu, jsou důstojná a motivující pro další rozvoj.
Lze je realizovat u obce, subjektů zřízených obcí či soukromými
firmami. Realizátor TPM je zaměstnavatelem a uzavírá pracovněprávní vztah dle zákoníku práce se všemi souvisejícími povinnostmi.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP

Předpoklad realizace:

Opatření 4.2.3

-

poskytnutí dotace
zajištění vstupu CS do aktivit
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
kvalifikovaný a dostupný realizátor

Kurzy na zvyšování kompetencí a získání/rozšíření odbornosti osob
ohrožených na trhu práce. Jedná se o kurzy zvolené dle individuálních
potřeb účastníků programu komplexní podpory v souladu s
využitelností na trhu práce (dle poptávaných pracovních míst v
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regionu), účastník o absolvování takového kurzu získává osvědčení.
Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
zajištění vstupu CS do aktivit
spolupráce a koordinace zapojených subjektů
kvalifikovaný a dostupný realizátor

Specifický cíl 4.3

Provázání služeb na podporu zaměstnanosti

Vazba na další cíle

5.2

Opatření 4.3.1

Vytvoření lokální sítě na podporu místní ekonomiky a
zaměstnanosti. Jde o propojení místně důležitých institucí (zástupci
obce, Úřadu práce ČR a dalších veřejných institucí, NNO,
zaměstnavatelů, včetně malých podnikatelů a živnostníků a aktérů
formálního vzdělávání) a nastavení způsobu jejich vzájemné
komunikace. V rámci takové sítě lze přenášet informace o situaci
místní ekonomiky, identifikovat potřeby občanů a firem a být
partnery pro uplatnění osob ohrožených na trhu práce.
Aktéři formálního vzdělávání mohou navazovat spolupráci se
zaměstnavateli formou dnů otevřených dveří, stipendijních programů,
praxí, stáží a exkurzí. Jedná se o platformu pro přenos zkušeností,
aktuální situace na trhu práce a poptávky po vzdělávání a sladění
s veřejnými službami zaměstnanosti.

Zdroj finančního krytí:

Bez fin.krytí

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 4.3.2

Pořádání poradenských dnů v rámci Individuálního akčního plánu
uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Poradenské dny
propojují sociální práci na obci, agendu Úřadu práce ČR a sociální
služby nad řešením nepříznivé situace uchazeče o zaměstnání, a to
nejen z pohledu jeho nezaměstnanosti.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 4.3.3

Informační aktivity na podporu zaměstnávání osob ohrožených na
trhu práce a hodnot zaměstnání, a to zejména se zaměřením na to,
jaké hodnoty přináší obci a jejím občanům podpora při zaměstnávání
osob ohrožených na trhu práce, veřejné ocenění úspěšných
živnostníků i osob, které pracují na kariérní změně, popularizace práce
jako hodnoty pro seberealizaci a začlenění do společnosti.

Zdroj finančního krytí:

Bez fin.krytí

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO, ÚP
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Předpoklad realizace:

-

politická podpora

5.3.5. Bydlení
Zajištění bydlení jako základní životní potřeby je nezbytnou součástí sociálního začleňování.
Dlouhodobý život v nestabilním a nejistém ubytování (azylové domy, ubytovny, byty s krátkou
nájemní smlouvou) nebo v nedůstojných podmínkách (přeplněné nebo jinak závadové byty) snižuje
účinnost dalších aktivit sociálního začleňování.
V Moravské Třebové je téma bydlení podrobněji analyzováno, ASZ spolupracovala s městem
na tématu bydlení již v roce 2018. Město se potýká s nedostatkem městských bytů, chybí bytové
kapacity pro specifické skupiny obyvatel. Ve městě není dostatečně zajištěna sociální práce s osobami
v substandardních formách bydlení. Opatření shrnuta v následující tabulce jsou výstupem ze zasedání
Pracovní skupiny sociální začleňování.
Tabulka č. 8 - Charakteristiky opatření – bydlení

Seznam opatření specifických cílů
Strategie intervence

Prioritní oblast 5 Bydlení

Specifický cíl 5.1

V Moravské Třebové se snižuje počet osob bez domova a lidí
ohrožených jeho ztrátou

Vazba na další cíle

1.2, 4.1

Opatření 5.1.1

Je zajištěna terénní práce a sociální rehabilitace v oblasti bydlení
s důrazem na včasný záchyt, depistáž ohrožených osob a individuální
práci. Ze strany realizátora je zajištěna dostatečná informovanost CS
o dostupných bytech a postupu jak si o byt požádat. Je pracováno
s motivací osob z CS.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec, NNO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
koordinace zapojených subjektů
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Opatření 5.1.2

Vyčlenění pracovníka pro zajištění koordinační a poradenské role
v tématu sociální práce s osobami v substandardním bydlení a
ohroženými ztrátou bydlení. Zmapování kapacit soc. odboru případně
jeho personální posílení.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
politická podpora
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Opatření 5.1.3

Je zajištěna návazná sociální práce. Sociální práce se týká prevence
ztráty bydlení, podpory při nastěhování a udržení si standardního
bydlení, případně práce s relapsem.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

poskytnutí dotace
koordinace zapojených subjektů
kvalifikovaný a dostupný realizátor
zařazení služby do krajské sítě
zajištění vícezdrojového financování služby z rozpočtu města

Specifický cíl 5.2

Sociální práce a služby potřebné k udržení bydlení jsou poskytovány
ve vysoké kvalitě

Vazba na další cíle

1.1, 4.3

Opatření 5.2.1

Vzdělávání a metodické vedení / supervize pracovníků městského
úřadu (odboru sociálních věcí a školství, ale i odboru investic a správy
majetku). Zmapování kompetence/zdrojů mezi pracovníky odborů
k poskytování informací v tématu bydlení.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
kvalifikovaný a dostupný realizátor

Opatření 5.2.2

Zvýšení kvality sociální práce s klienty v oblasti bydlení na úrovni
všech místních sociálních služeb. Monitoring kvality sociálních služeb
pomocí evaluace projektů.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
kvalifikovaný a dostupný realizátor
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Opatření 5.2.3

Zpracování mapy služeb – v tištěné i interaktivní podobě, využitelné
pro pracovníky města, sociálních služeb i pro klienty samotné.

Zdroj finančního krytí:

Bez finančního krytí

Implementační subjekt:

Obec, NNO, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
spolupráce a koordinace zapojených subjektů

Specifický cíl 5.3

V Moravské Třebové je koncepčně uchopena bytová i sociální
politika, město podporuje výstavbu

Vazba na další cíle

0.3, 1.3, 2.1, 2.3

Opatření 5.3.1

Jsou dostupné různé formy bydlení pro CS. Vyčleněny jsou vhodné
byty pro sociální bydlení, dostupné je též krizové bydlení, byty
zvláštního určení, tréninkové a chráněné bydlení. Existuje
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kategorizace bytů, která vychází ze znalostí místních aktérů a ze
zmapované potřebnosti bydlení jednotlivých cílových skupin.19
Vzniknou nové smlouvy o bytové výstavbě (4% z nově vzniklých bytů
budou určeny pro soc. účely, nebo definovány rozměry bytů). Územní
plán se shoduje s možností využít volné objekty k rekonstrukci bydlení.
Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1; Program Výstavba MMR

Implementační subjekt:

NNO, obec, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
poskytnutí dotace
příprava projektové dokumentace
koordinace zapojených subjektů

Opatření 5.3.2

Bytová politika je koordinována pracovní skupinou či jinou
platformou, setkání jsou pravidelná.
Aktéři komunikují mezi sebou, spolupracují za účelem propojování a
koordinování. Město spolupracuje s okolními obcemi v tématu
bydlení. Je iniciován vznik pravidelné diskuze v rámci MAS a Svazu
obcí, Krajský úřad (RSK).

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1; bez finančního krytí

Implementační subjekt:

Obec, NNO, PO, CPO

Předpoklad realizace:

-

politická podpora

Opatření 5.3.3

Je vytvořen systém přidělování městských bytů s ohledem na všechny
cílové skupiny. Vyjasněny budou podmínky a pravidla přidělování
bytů.
Dojde k revizi pravidel přidělování bytů i prodlužování nájemních
smluv (prodlužování na delší dobu než 1 měsíc). Pro získání obecního
bytu existuje možnost splátkového kalendáře.

Zdroj finančního krytí:

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1; bez finančního krytí

Implementační subjekt:

Obec

Předpoklad realizace:

-

politická podpora
koordinace zapojených subjektů

19

Část bytového fondu může být vyhrazena pro NNO např. k tréninkovému bydlení se zajištěnou podpůrnou
sociální službou.
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5.4.

Analýza rizik

č.

název rizika

1

Neochota
zapojených
partnerů, CS a
veřejnosti ke
spolupráci

2

Nedostatek
finančních
prostředků

3

4

3

Nedostatečná
kvalita
implementace SPSZ

2

5

4

Neznalost sociální
situace ve městě,
jejího vývoje,
potenciálu výskytu
kritických situací
Změna politiky
města

2

5

3

5

6

Neplnění MI
projektů

3

4

7

Změna sociální
situace ve městě

2

5

8

Nízká motivace
cílové skupiny
projektů

3

5

5

Pravděpo
dobnost
4

dopad
5

Eliminace
Otevřená komunikace v rámci dosavadních
platforem města
Transparentní fungování lokálního partnerství a
pracovních skupin v době implementace SPSZ
Realizace participativních aktivit
Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení
informovanosti obyvatel a osvětových akcí
Využití externích finančních zdrojů
Zajištění implementace širokým okruhem
partnerů v rámci LP
Zajištění vícezdrojového financování sociálních
služeb
Nastavení průběžného monitoringu a evaluace
Systémové uchopení řešených priorit
Transparentnost
a
funkčnost
lokálního
partnerství
Posilování terénní práce
Posilování monitoringu rizikových situací a
rizikového jednání
Systémové uchopení řešených prioritních oblastí
Sledování a vyhodnocování ukazatelů změn
v rámci průběžné evaluace
Zařazení opatření zvyšujících kvalitu občanského
soužití
Transparentnost
a
funkčnost
lokálního
partnerství
Realizace participativních aktivit
Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení
informovanosti obyvatel a osvětových akcí
Nastavení průběžného monitoringu
Zařazení
analýzy
potřebnosti
v rámci
projektových žádostí
Transparentnost
a
funkčnost
lokálního
partnerství
Realizace participativních aktivit
Monitoring sociální situace ve městě
Řízení jednotlivých politik města v partnerství,
zhodnocování výstupů práce v terénu
Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení
informovanosti obyvatel a osvětových akcí
Podpora práce v terénu, zavádění komunitní
práce
Spolupráce s kompetentními partnery v území
(ÚP ČR), koordinace v rámci partnerství
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9

10

11
12

Nedostupnost péče
pro osoby
s duálními
diagnózami
v pardubickém kraji
Nedostupnost
kvalifikovaných
lidských zdrojů pro
realizaci projektů
Nechválení
žádosti/í o podporu
Nedostupnost
podkladů
(projektová
dokumentace) pro
žádost o podporu

5

5

Zahájení jednání a hledání řešení pro situaci
osob této CS společně s krajem a dalšími
partnery

3

4

Nastavení mezd a platů v rámci předkládaných
projektů

3

5

3

3

Projektová příprava konzultace ve spolupráci LP
a ASZ
Koordinace přípravy projektů prostřednictvím
PSPI

pozn.: 1 – velmi nízká/ý, 2 – nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý
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6. Implementační část SPSZ Moravská Třebová
Implementaci SPSZ zajišťují připravené projekty či skupiny projektů. Jejich realizací dojde
k naplnění cílů a opatření SPSZ. SPSZ v implementační fázi přímo uvádí přehled projektů, které je
nezbytné na základě přijaté strategie realizovat.
V první části této kapitoly je tedy uveden přehled opatření SPSZ a jejich přímá vazba na
projekt či skupinu projektů, jejichž prostřednictvím dojde k jejich naplnění.
V druhé části kapitoly je uveden přehled jednotlivých projektů nezbytných pro implementaci
SPSZ. Třetí část kapitoly uvádí přehled rolí jednotlivých aktérů a struktur v rámci lokálního partnerství
při implementaci SPSZ.
Ve čtvrté části je uveden přehled sledovaných indikátorů realizace jednotlivých opatření
SPSZ. V páté části je navržen způsob hodnocení a monitorování naplňování cílů a opatření SPSZ.

6.1 Přehled opatření SPSZ s vazbou na zdroje realizačních prostředků
V této části je uveden přehledný seznam opatření SPSZ s označením možného způsobu jeho
naplnění. Každé opatření může být součástí projektu či zpracováno v samostatný projekt případně
skupinu projektů, jejichž pomocí bude SPSZ implementován. Popis projektů (resp. projektových
záměrů) není v SPSZ uveden. Součástí SPSZ je pouze návrh tabulky pro řízení monitoringu plnění SPSZ
skrz projekty v realizaci, které budou ze zdrojů ESIF financovány.
Tabulka č. 9 - Přehled opatření SPSZ s vazbou na zdroje realizačních prostředků
Číslo opatření

Název opatření

Prioritní oblast:

Dluhy

1.1.1

Praktické semináře a workshopy v oblasti dluhové 5
problematiky, občanské/právní a finanční gramotnosti pro
konkrétní ohrožené skupiny osob z CS vhodnou formou a
v pravidelných intervalech.

1.1.2

Je zajištěna a pravidelně podporována osvětová kampaň 5, 9
zaměřená na problematiku zadlužení a prevenci nejen na
veřejných místech obce.
Dochází k včasné detekci dluhů u osob bydlících v městských 5
nájemních bytech/ubytovně ze strany správy bytového fondu
města a bytového odboru navázaná na sociální služby. Sociálně
vyloučení jsou vedeni sociálními pracovníky včas k řešení
vznikajícího dluhů spojených s bydlením.
V Moravské Třebové funguje terénní práce města a depistáž. 5
Mladí sociálně vyloučení lidé ohrožení předlužením ve věku 18
až 26 let jsou aktivně vyhledáváni a oslovováni s nabídkou

1.2.1

1.2.2

Číslo
podporovaných
aktivit výzvy č.
52 OPZ, či jiný
dotační zdroj
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1.2.3
1.3.1

1.3.2

účastnit se aktivit na předcházení ekonomické nestabilitě, aby
nedocházelo k opakování vzorců chování života v dluzích.
Udržení a rozšíření odborného sociálního poradenství pro 5
řešení dluhové problematiky.
Město provádí pravidelný monitoring obchodních a kvaziobchodních aktivit, ze kterých mohou vzniknout lidem
závazky.
Obec kontroluje nevhodné reklamy na obecních portálech.
Zástupci města ověřují skutečné činnosti nabízených reklam na
zprostředkování služeb s ohledem na prevenci zapojení nekale
orientovaných služeb na pomoc lidem v předlužení a nabízení
nevýhodných půjček a úvěrů.
Neziskové organizace poskytující sociální a návazné služby – realizátoři opatření v dluhové oblasti jsou podporováni a
dlouhodobě finančně stabilizováni vhodnou dotační politikou
města a dalšími nástroji (např. poskytnutím bezúplatných
nebytových prostor či symbolického nájemného apod.).

1.3.3

Posilování kompetencí pracovníků v oddlužení prostřednictvím 5
skupinových aktivit, existuje ucelený program zaměřený na
dluhovou problematiku v různých formách a stupních pro
pracovníky obce a NNO s ohledem na aktualizaci znalostí
z oblasti řešení předlužení.
V oblasti dluhového poradenství jsou proškoleni nejen
pracovníci terénních služeb, SAS atd. a obce, kteří pracují
s ohroženými osobami v Moravské Třebové, ale i další zástupci
aktérů jako jsou asistenti prevence kriminality, domovníci,
pracovníci NZDM a volnočasových zařízení apod. Ti pak
efektivně síťují osoby z CS na další stupeň podpory v rámci TP
nebo OSP se zaměřením na řešení zadlužení CS.

Prioritní oblast:

Bezpečnost

2.1.1

Existuje osvěta v tématu tolerance soužití, navázání na 9
dosavadní sousedské činnosti v obci (např. Bleší trhy, Dvorečky).

2.1.2

Příprava na zavedení a rozjezd komunitní sociální práce, 3
realizace fokusních skupin s osobami z CS sociálně vyloučených
Romů. Vytvoření pozice komunitního pracovníka, realizace
komunitních aktivit včetně provozu komunitního centra.

2.1.3

Definování možností při řešení problémů participativním 3
způsobem, realizace participativních setkání vedení obce
s veřejností, včetně CS sociálně vyloučených osob v případě, že je
to účelné.

2.2.1

Podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí 7
rodiny a služeb pro ohrožené děti, podpora rodinám, jejichž děti
jsou aktuálně umístěné mimo rodinu nebo jim takové umístění
hrozí (klienti OSPOD) – nastavování spolupráce, obnovení funkce
rodiny, motivační programy, psychosociální pomoc.

2.2.2

Programy prevence sociálně patologických jevů, primárně 10
zajištění preventivních aktivit pro mladé 15+ a zajištění
podmínek pro bezpečné a smysluplné trávení volného času revize stávajících zařízení a možností pro trávení volného času
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2.2.3

mládeže, včetně sportovních aktivit a využití sportovních
areálů/cyklotras – úprava jejich činnosti, změna nabídky aktivit,
zřízení nových služeb dle potřebnosti, zřízení kalendáře akcí.
Zajištění a podpora stávajících i inovativních intervencí 10
v oblasti bezpečnosti – např. rozvoj dobrovolnictví, peer-to-peer
programy, psychosociální terapie i skupiny, stáže v ČR i
v zahraničí, fórum mladých, volnočas s brigádou pro mládež
15+.

2.3.1

Rozdělení kompetencí/lokací a relokací všech aktérů v oblasti 10
bezpečnosti, společně s odpovědností politické reprezentace a
pracovníků úřadu – udržení či zvýšení počtu městských
strážníků, asistentů prevence kriminality a domovníků, romský
mentoring.

2.3.2

Zajištění obousměrné komunikace, sdružování informací a 10
sběru zpětné vazby od občanů. Využít veřejná setkání, rozhlas,
vývěsky, FB stránky, Whatsapp, web, letáky, SMS, již existující
platformy jako bezpečnostní komise města atd.
Existuje popis způsobů intervence města při řešení náhlých 10
konfliktních či extrémních situací v oblasti bezpečnosti.
Zdraví

2.3.3
Prioritní oblast:
3.1.1

Zvýšení informovanosti spočívající v edukaci a emancipaci CS SZÚ
osob sociálně vyloučených v právech pojištěnce v nárocích na
hrazené preventivní prohlídky a v péči o vlastní zdraví formou
sebemonitoringu tělních a krevních hodnot klíčových pro
prevenci neinfekčních nemocí (tlak, tuk, BMI, cholesterol, cukr
v krvi).

3.1.2

Realizace kampaní a osvětových aktivit v oblasti fyzického i 2
duševního zdraví a zdravého životního stylu.

3.1.3

Vytvoření možností a prostor pro realizaci zdravého životního 2
stylu, včetně komunitních center či center neformálních aktivit.

3.2.1

Průběžné mapování situace a monitoring drogové scény, 1, 8
s akcentem prevence závislostí u mladých experimentátorů /
prvouživatelů a těhotných žen (včetně závislostí na alkoholu,
tabáku, THC).
Udržení či rozšíření kapacit terénní práce s ohledem na aktuální 1, 8
potřebnost osob z CS formou spolufinancování prostřednictvím
programové dotace města v oblasti sociálních služeb.

3.2.2

3.2.3

Podpora intervence osob závislých a jejich rodinných 8
příslušníků – např. programy na minimalizaci zdravotních a
sociálních rizik u osob závislých, adiktologická psychosociální
intervence, rodinné terapie, doléčování + akcentace práce
s těhotnými ženami (přenos závislosti na plod).

3.3.1

Vytvoření návrhů řešení pro práci s klienty s duálními a více 1
diagnózami na pomezí sociálních a zdravotních služeb za účastni
klíčových aktérů (obce, poskytovatelů služeb a kraje).
Vybudování chybějícího hygienického či sociálního zázemí pro 1
osoby bez domova a v ohrožení bezdomovectví (nízkoprahové
denní centrum) + pro obyvatele v holobytech.

3.3.2
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3.3.3

Prioritní oblast:
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti práv a povinností duševně nemocných osob a terénních/sociálních pracovníků,
kteří s nimi pracují.
Zaměstnanost
Integrace pracovního poradenství do odborného sociálního
poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce. Pracovní
poradenství je zaměřeno na hledání zaměstnání, práva a
povinnosti ve spojení s evidencí na Úřadu práce ČR, podporu při
oslovení zaměstnavatele a sebeprezentaci, podporu při nástupu
do zaměstnání a orientaci v pracovně právní problematice,
náležitostí spojených s pracovním poměrem, ukončením
pracovního poměru a podpora při zvládnutí změny životní
situace po nástupu do zaměstnání včetně zaměření na slaďování
osobního a pracovního života.
Vznik sociálního podniku, který naplňuje veřejně prospěšný cíl
zaměstnáváním
a
sociálním
začleňováním
osob
znevýhodněných na trhu práce (tzv. integrační sociální podnik).
Vytváření a podpora při vytváření pracovních míst pro osoby
ohrožené na trhu práce. Město a jím zřízené subjekty a subjekty
veřejného a neziskového sektoru zaměstnávají tyto osoby přímo
nebo s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
(především VPP). Při vytváření pracovních míst je vhodné se
zaměřit na osoby vykonávající veřejnou službu.
Individuální poradenství a skupinové aktivity pro osoby
zapojené do programu komplexní podpory, při kterých je možné
řešit nejen nezaměstnanost, ale další obtížné životní situace.
Vhodné jsou workshopy právní a finanční gramotnosti, osvěta
v oblasti pojistných a nepojistných dávek, pracovně právních
vztahů, bydlení a dluhové problematiky (práce s dluhy –
exekuční srážky, nezabavitelné minimum, hospodaření
s rodinným rozpočtem) a dále demytizace zažitých představ
s ohledem na dlouhodobou životní perspektivu (nárok na
starobní důchod, možnost insolvence). Dluhová problematika
může být řešena samostatně s podporou dluhového poradce,
případně ve spolupráci s neziskovou organizací, která se
dluhovým či odborných sociálním poradenstvím zabývá. Otázka
zadlužení je často největší překážkou pro vstup do legálního
zaměstnání.
Realizace tzv. tréninkových pracovních míst, která slouží
k tréninku konkrétních dovedností a obnově návyků souvisejících
s pracovním procesem. Na tréninkových pracovních místech je
k dispozici mentor (slouží k podpoře pracovní adaptace),
tréninková místa odpovídají reálnému pracovnímu trhu, jsou
důstojná a motivující pro další rozvoj. Lze je realizovat u obce,
subjektů zřízených obcí či soukromými firmami. Realizátor TPM
je zaměstnavatelem a uzavírá pracovně-právní vztah dle
zákoníku práce se všemi souvisejícími povinnostmi.
Kurzy na zvyšování kompetencí a získání/rozšíření
odbornosti osob ohrožených na trhu práce. Jedná se o kurzy
zvolené dle individuálních potřeb účastníků programu komplexní

-

IROP

6

6

6
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4.3.1

4.3.2

4.3.3

Prioritní oblast:
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2.1

5.2.2

podpory v souladu s využitelností na trhu práce (dle
poptávaných pracovních míst v regionu), účastník o absolvování
takového kurzu získává osvědčení.
Vytvoření lokální sítě na podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti. Jde o propojení místně důležitých institucí
(zástupci obce, Úřadu práce ČR a dalších veřejných institucí,
NNO, zaměstnavatelů, včetně malých podnikatelů a živnostníků
a aktérů formálního vzdělávání) a nastavení způsobu jejich
vzájemné komunikace. V rámci takové sítě lze přenášet
informace o situaci místní ekonomiky, identifikovat potřeby
občanů a firem a být partnery pro uplatnění osob ohrožených na
trhu práce.
Aktéři formálního vzdělávání mohou navazovat spolupráci se
zaměstnavateli formou dnů otevřených dveří, stipendijních
programů, praxí, stáží a exkurzí. Jedná se o platformu pro
přenos zkušeností, aktuální situace na trhu práce a poptávky po
vzdělávání a sladění s veřejnými službami zaměstnanosti.
Pořádání poradenských dnů v rámci Individuálního akčního 6
plánu uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR.
Poradenské dny propojují sociální práci na obci, agendu Úřadu
práce ČR a sociální služby nad řešením nepříznivé situace
uchazeče o zaměstnání, a to nejen z pohledu jeho
nezaměstnanosti.
Informační aktivity na podporu zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce a hodnot zaměstnání, a to zejména se zaměřením
na to, jaké hodnoty přináší obci a jejím občanům podpora při
zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce, veřejné ocenění
úspěšných živnostníků i osob, které pracují na kariérní změně,
popularizace práce jako hodnoty pro seberealizaci a začlenění
do společnosti.
Bydlení
Je zajištěna terénní práce a sociální rehabilitace v oblasti
bydlení s důrazem na včasný záchyt, depistáž ohrožených osob
a individuální práci.
Ze strany realizátora je zajištěna
dostatečná informovanost CS o dostupných bytech a postupu
jak si o byt požádat. Je pracováno s motivací osob z CS.
Vyčlenění pracovníka pro zajištění koordinační a poradenské
role v tématu sociální práce s osobami v substandardním
bydlení a ohroženými ztrátou bydlení. Zmapování kapacit soc.
odboru případně jeho personální posílení.
Je zajištěna návazná sociální práce. Sociální práce se týká
prevence ztráty bydlení, podpory při nastěhování a udržení si
standardního bydlení, případně práce s relapsem.
Vzdělávání a metodické vedení / supervize pracovníků
městského úřadu (odboru sociálních věcí a školství, ale i odboru
investic a správy majetku). Zmapování kompetence/zdrojů mezi
pracovníky odborů k poskytování informací v tématu bydlení.
Zvýšení kvality sociální práce s klienty v oblasti bydlení na
úrovni všech místních sociálních služeb. Monitoring kvality
sociálních služeb pomocí evaluace projektů.

1, 4

2, 4

2, 4

2

2
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5.2.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Zpracování mapy služeb – v tištěné i interaktivní podobě,
využitelné pro pracovníky města, sociálních služeb i pro klienty
samotné.
Jsou dostupné různé formy bydlení pro CS. Vyčleněny jsou
vhodné byty pro sociální bydlení, dostupné je též krizové bydlení,
byty zvláštního určení, tréninkové a chráněné bydlení. Existuje
kategorizace bytů, která vychází ze znalostí místních aktérů a ze
zmapované potřebnosti bydlení jednotlivých cílových skupin.20
Vzniknou nové smlouvy o bytové výstavbě (4% z nově vzniklých
bytů budou určeny pro soc. účely, nebo definovány rozměry
bytů). Územní plán se shoduje s možností využít volné objekty
k rekonstrukci bydlení.
Bytová politika je koordinována pracovní skupinou či jinou
platformou, setkání jsou pravidelná.
Aktéři komunikují mezi sebou, spolupracují za účelem
propojování a koordinování. Město spolupracuje s okolními
obcemi v tématu bydlení. Je iniciován vznik pravidelné diskuze
v rámci MAS a Svazu obcí, Krajský úřad (RSK).
Je vytvořen systém přidělování městských bytů s ohledem na
všechny cílové skupiny. Vyjasněny budou podmínky a pravidla
přidělování bytů.
Dojde k revizi pravidel přidělování bytů i prodlužování nájemních
smluv (prodlužování na delší dobu než 1 měsíc). Pro získání
obecního bytu existuje možnost splátkového kalendáře.

2

4, SFRB

4

4

20

Část bytového fondu může být vyhrazena pro NNO např. k tréninkovému bydlení se zajištěnou podpůrnou
sociální službou.
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6.2.

Přehled zdrojů realizace a financování opatření SPSZ

V převodní tabulce v kapitole 6.1. je uveden kompletní seznam opatření, která v případě, že budou součástí připravovaných projektových záměrů, ve
svém souhrnu umožní zajistit naplnění cílů a opatření SPSZ. Každé opatření, které je financovatelné v rámci podporovaných aktivit, je vázáno na příslušný
dotační nástroj, přičemž je v závislosti na možnostech a dostupných údajích provedena základní specifikace rozvojových aktivit. V tabulce níže je definován
finanční rámec jednotlivých opatření pomocí rozdělení do typů podporovaných aktivit ať už z výzvy č. 52 či z dalších dotačních zdrojů.
V projektech vázaných na SPSZ je hlouběji rozpracována a konkretizována potřebnost dílčích kroků a aktivit ve vazbě na specifika vybrané CS
sociálně vyloučených osob. Každá projektová aktivita financovatelná z dostupných zdrojů ESIF může být dále rozvedena do projektového záměru. Projektové
záměry připravují aktéři, kteří jsou členy Lokálního partnerství Moravská Třebová a jejichž projekty jsou v souladu se SPSZ, jsou konzultovány na PSPI a
obdrží soulad se strategií od Agentury pro sociální začleňování. Podmínky udělení souladu se řídí metodikou projektového poradenství ASZ a metodikou
KPSVL dostupnou na webu socialni-zaclenovani.cz.
Tabulka č. 10 - Přehled zdrojů realizace a financování opatření SPSZ

Číslo
aktivity
dle
tab.č.9
1

Název
aktivity

podporované Dotační nástroj (specifikace)

2

Podpora
profesionální OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
realizace sociální práce

Podpora sociálních služeb

OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

Typ příjemce

Číslo opatření ve Předpokládaný
Výše alokace
vazbě na SPSZ
začátek realizace
projektu

NNO

5.1.1
3.3.1
3.3.2
5.1.2
5.1.3
5.2.1
5.2.3

Město

1.3.2020

4 500 000Kč

1.3.2020

2 100 000Kč
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3

Podpora komunitní práce a OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
komunitních center21

NNO

3.1.2
3.1.3
2.1.2

1.3.2020

2 900 000Kč

1.3.2020

3 000 000Kč

5.3.2
5.1.2
5.1.3
1.1.1
1.3.3
1.2.3

1.3.2020

5 500 000Kč

1.3.2020

4 500 000Kč

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.2
2.2.1

1.1.2020

14 000 000Kč

1.3.2020

2 300 000Kč

3.2.1
3.2.2
3.2.3
2.1.1

-

-

1.3.2020

500 000Kč

NNO

2.2.2
2.2.3

1.3.2020

900 000Kč

-

-

-

-

Město
4

Podpora osob v přístupu OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
k bydlení

NNO

5

Programy právní a finanční OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
gramotnosti a prevence
řešení zadluženosti22
Podpora osob v přístupu OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
k zaměstnání
a
jeho
udržení

NNO

Podpora
služeb
pro OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
ohrožené děti a rodiny23
Podpora služeb pro závislé OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
nebo závislostí ohrožené24

NNO

Podpora aktivit směřujících OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
k boji proti diskriminaci
Podpora
programů OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1
prevence
sociálně
patologických
jevů,
prevence kriminality a
veřejného pořádku
Podpora služeb pro osoby OPZ, výzva 52, PO 2, IP 2.1

NNO

6

7
8

9
10

11

NNO

-

21

Včetně podpory participativních metod práce s cílovou skupinou a podpory koordinační role obcí v této oblasti.
Včetně poradenství, aktivity zaměřené na předcházení finanční nestability osob z cílové skupiny
23
a podpora služeb směrujících k obnovení narušených funkcí rodiny
24
a pro jejich rodinné příslušníky
22
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12
13
14

po/ve výkonu trestu
Program výstavba
SFRB
Sociální podnikání pro IROP, SC 2.1., výzva č. 90
KPSVL
Efektivní podpora zdraví OPZ, PO 2, IP 2.225
ohrožených chudovou a
sociálním vyloučením

-

5.3.1
4.1.2

-

-

-

3.1.1

-

-

Celkem v Kč

25

40 200 000Kč

Státní zdravotní ústav, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439
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Implementační struktura SPSZ

6.3.

6.3.1. Role obce a manažera SZ
Obec je nositelem SPSZ, který je schvalován orgány města. Je zodpovědná za vytváření
podmínek pro realizaci SPSZ, jeho plnění, publicitu, evaluaci a za monitoring naplňování cílů SPSZ.
Manažer SZ je pracovníkem městského úřadu odpovědným za řízení implementace
Strategického plánu sociálního začleňování a koordinaci souvisejících projektových aktivit. Je
zástupcem lokálního konzultanta po dobu spolupráce s Agenturou, v posledním roce spolupráce
postupně přebírá jeho koordinační roli, po plném uplynutí doby spolupráce s ASZ se pak stává
nositelem tématu sociálního začleňování ve městě. Po schválení Strategického plánu sociálního
začleňování sleduje realizaci opatření a naplňování cílů různých úrovní. Činí tak skrze indikátory
stanovené ve strategickém plánu. Podrobně zná tento dokument a projektové záměry. Spolupráce
manažera SZ s Agenturou probíhá v následujících fázích:


(cca 1. rok spolupráce)
1. Fáze
- MSZ spolupracuje v tandemu s lokálními pracovníky Agentury, stínuje je ve všech
procesech KPSVL na úrovni města (pracovní skupiny, lokální partnerství) a zastupuje je
(ve spolupráci s metodiky Agentury) v době jejich nepřítomnosti;



(cca 2. rok spolupráce)
2. Fáze
- v průběhu spolupráce s lokálním konzultantem Agentury MSZ postupně přebírá jeho
koordinační roli v lokalitě;



(cca 3. rok spolupráce, vzdálená ex post podpora)
3. Fáze
- nejpozději v posledním roce spolupráce obce a Agentury převezme MSZ hlavní roli v
organizaci lokálního partnerství (LP) a implementace strategického plánu sociálního
začleňování (SPSZ).

6.3.2. Role LP
LP monitoruje průběh realizace strategického plánu zejména z hlediska synergie jednotlivých
projektů. Jeho další úlohou je sledovat naplňování strategie a sbírání podkladů pro revizi SPSZ. Také
navrhuje nová opatření, jejichž realizace by mohla přispět k naplnění jednotlivých priorit. Zároveň
zajišťuje synergii a součinnost struktur SPSZ a MPI (Místního plánu inkluze).
Zřizuje pracovní skupiny, především PSPI a PS vzdělávání pro implementaci MPI, v případě
potřeby i další pracovní skupiny, zejména s ohledem na kontinuitu činností přecházejících
z plánovacího do implementačního období.
Tématem setkání LP je dále předávání informací z jednotlivých tematických oblastí. LP by se
mělo scházet přibližně dvakrát ročně, aby bylo zajištěno průběžné informování o realizaci SPSZ.
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6.3.3. Role PS projekty a implementace
PS je poradním a implementačním nástrojem LP pro všechna opatření SPSZ. Schází se podle
potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce. Jejími členy jsou realizátoři jednotlivých opatření SPSZ
a zástupci dalších zainteresovaných organizací. PS se zabývá především schvalováním projektových
záměrů a jejich souladem se SPSZ, finanční alokací na realizaci KPSVL a vzájemnou synergií projektů.
Dále monitoruje stav přípravy a realizace projektů, jejich synergické působení, což znamená, že
sleduje plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, naplňování indikátorů, průběh
administrace projektů. K realizaci projektu připravuje stanoviska, která jsou pak podkladem pro revizi
SPSZ a vytvoření návazné alokace. Zpravidla dvakrát ročně informuje o své činnosti Lokální
partnerství, kdy dává návrhy k projednání a schválení, především v oblasti revize SPSZ a přípravy další
fáze KPSVL. PSPI je možné po schválení SPSZ a podání projektů do výzvy č. 52 OPZ transformovat v
řídící výbor LP. Činnost řídícího výboru LP se řídí metodikou KPSVL.

6.3.4. Role dalších pracovních skupin
LP může zřizovat další pracovní skupiny, jejichž úkolem je zajistit či koordinovat realizaci
konkrétního projektu či skupiny projektů. V takové PS jsou zahrnuti všichni relevantní aktéři, kteří se
podílejí na realizaci projektu/ů, případně také beneficienti projektů, je-li to relevantní. PS zřizuje
manažer SZ a metodicky vede LK, předmět činnosti a potřebné výstupy definuje LP (případně PSPI),
PS postupují výstupy činnosti PSPI, která o činnosti zřízených PS informuje LK a MSZ.
PS mohou být zřizovány dle potřeby a vývoje implementace SPSZ, mohou být definovány na
základě potřeby realizace jednoho či více projektů, případně dílčích činností realizovaných v rámci
více projektů (např. na základě společného znaku určitých KA projektů). Vymezení PS může být
provedeno podle:
-

tematického dělení (např. bydlení, zdraví, sociální služby)
problémových okruhů (např. individuální plánování, nastavení a sledování kvality
podporované služby/aktivity)
cílové skupiny (např. osoby bez přístřeší, rodiny v krizi)
projektu či skupin projektů (např. sociální práce, preventivní a vzdělávací programy)

6.3.5. Implementátoři opatření SPSZ - realizátoři projektů
Město Moravská Třebová, resp. jeho kompetentní představitelé, vedoucí úředníci, projektů a
někteří partneři zapojení v LP jsou zároveň klíčovými aktéry naplňování jednotlivých opatření SPSZ.
Na základě dohody v rámci LP jednotliví aktéři přijali roli příjemce (případně další role v rámci
projektů jiných příjemců).
V rámci LP pak příjemci poskytují LK/MSZ, resp. PSPI, informace o realizaci projektů nezbytné
pro provádění monitoringu SPSZ, případně pak pro jeho aktualizaci. Lokální konzultant i manažer SZ
jsou pro příjemce partnery pro realizaci úprav či změn v realizovaných projektech a aktivitách, na
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jejichž úspěchu jsou tito partneři také zainteresováni právě zapojením v LP a společným úsilím o
implementaci tohoto SPSZ.

6.3.6. Role dalších aktérů
Dalšími aktéry jsou organizace, instituce či jednotlivci, kteří například nově v lokalitě působí,
či se chtějí setkání LP a PS účastnit jako hosté. O existenci LP se mohou dozvědět od manažera SZ, od
jiných organizací nebo například během setkání komunitního plánování sociálních služeb. Také tito
aktéři se mohou svými náměty a poznatky podílet na tvorbě, implementaci a evaluaci strategie
sociálního začleňování.

6.3.7. Role obyvatel SVL
V případě zájmu se obyvatelé SVL mohou účastnit setkání LP i PS. Mohou se také zapojit do
případných tematických výzkumů prováděných ať už ASZ nebo jinými místními aktéry, pokud se
takové budou realizovat. Informace o strategii sociálního začleňování a jejím naplňování mohou
získat z místního tisku a také na veřejných setkáních. Zapojením sociálně vyloučených obyvatel se
zvyšuje úspěšnost realizace SPSZ. Zapojení může probíhat také formou fokusních skupin či jiných
cíleně zaměřených aktivit, např. komunitních akcí.

6.3.8. Role ASZ
V průběhu implementace SPSZ má ASZ primárně koordinační roli prostřednictvím lokálního
konzultanta, který propojuje jak místní aktéry, tak jim zprostředkovává poradenství od lokálních
poradců ASZ na klíčová témata. Například lokální poradce pro oblast bydlení poskytuje podporu při
tvorbě bytové koncepce, lokální poradci pro OPZ či IROP poskytují komplexní projektové poradenství.
V případě potřebnosti je možné zpracovat tematické výzkumy, které vytváří výzkumné oddělení ASZ.
Podpůrnou roli ASZ hraje i při konání veřejných setkání, kulatých stolů s občany atp. Cílem této
podpory je vytvoření stabilní odborné sítě, která se bude zabývat problematikou sociálního vyloučení
s akcentem na participaci CS poté, co uplyne doba spolupráce s ASZ.
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6.3.9. Znázornění implementační struktury
Níže uvedená tabulka je doporučením jak uchopit fungování LP v implementační fázi. Oblast
inkluzivního vzdělávání je řešena samostatně v PS vzdělávání na pokladu Místního plánu inkluze.
Obrázek č. 5 – Struktura LP pro implementaci SPSZ v Moravské Třebové

Lokální partnerství Moravská Třebová
PS projekty a implementace/Výbor LP

tematicky
zaměřené PS

6.4.

problémově
zaměřené PS

PS vzdělávání

PS zaměřené
dle cílových
skupin

PS pro realizaci
projektu či
skupiny
projektů

Návrh sady indikátorů pro sledování plnění SPSZ

Navrženou sadu indikátorů je doporučeno využívat pro monitoring implementace SPSZ
zejména v rámci připravených a realizovaných projektů. Jedná se o výstupové indikátory, jejichž
smyslem je umožnit sledování naplňování opatření SPSZ.
Za vstupní hodnoty pro monitoring lze považovat údaje uvedené v jednotlivých žádostech o
podporu návazných projektů (případně dalších aktivit realizovaných mimo rámec výzvy č. 52 OP
Zaměstnanost). V žádostech je uveden také cílový stav daných indikátorů. Sadu indikátorů je
doporučeno průběžně upravovat na základě připravovaných a předkládaných žádostí o podporu.
V rámci monitoringu bude moci LP, resp. PSPI, sledovat postupné naplňování jednotlivých
indikátorů výstupů projektů. Sledování sady indikátorů tedy umožňuje sledování postupu plnění
opatření SPSZ a případně přípravu opatření na zvýšení tohoto plnění.
K sledování naplňování cílů SPSZ pak slouží navržené ukazatele změn (viz kapitola 5), k jejichž
vyhodnocení by mělo dojít v rámci průběžné a závěrečné evaluace SPSZ.

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.

67

Tabulka č. 11 - Celkový přehled indikátorů SPSZ

INDIKÁTORY SPSZ
Rámcový indikátor
Celkový počet účastníků

Kapacita podpořených služeb

Specifický indikátor
Počet absolventů programů právní a finanční
gramotnosti
Počet akcí a účastníků akcí prevence
předlužení
Počet kontaktů s dlužníky na nájemném
Počet případů s uzavřenou dohodou o
způsobu úhrady dlužných částek
Počet účastníků akcí podpory kompetencí
pracovníků obcí a NNO v oblasti dluhů
Počet akcí a účastníků – tolerance, občanské
soužití
Počet participativních setkání a účastníků
Počet akcí a účastníků programů prevence
sociálně patologických jevů
Počet intervencí, aktivit v oblasti bezpečnosti
Počet akcí a účastníků akcí typu Dny zdraví
Počet akcí a účastníků akcí na podporu
fyzického a duševního zdraví
Počet účastníků seminářů zaměřených na
legislativu týkající se duševního zdraví
Počet účastníků pracovního poradenství
Počet osob, které vstoupily a udržely se na
trhu práce min. 3 měsíce
Počet osob, které vstoupily a udržely se na
trhu práce min. 6 měsíců
Počet osob, které nastoupily na VPP
Počet osob, které z VS nastoupily na VPP
Počet osob, které z VPP vstoupily na běžný
trh práce
Počet účastníků individuálního poradenství
pro podporu přístupu k zaměstnání
Počet osob, které vstoupily na trh práce po
absolvování komplexního programu
Počet účastníků skupinových aktivit pro
zvyšování kompetencí osob vyloučených
z trhu práce
Počet akcí a počet účastníků – poradenské
dny
Počet účastníků akcí podpory kompetencí
pracovníků obcí a NNO v oblasti bydlení
Terénní služba – předlužení – počet úvazků
Odborné sociální poradenství – předlužení –
počet úvazků
Strážník městské policie – počet úvazků

Číslo opatření
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.1
1.3.3
2.1.1
2.1.3
2.2.2
2.2.3
3.1.1
3.1.2
3.3.3
4.1.1
4.1.3

4.2.1

4.2.3

4.3.2
5.2.1
1.2.2
1.2.3
2.3.1
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Asistent prevence kriminality – počet úvazků
Domovníci – počet úvazků
Romský mentoring – počet úvazků
Komunitní pracovník - počet úvazků
Služby pro obnovení funkcí rodiny a podporu
rodin s dětmi umístěnými mimo rodinu –
počet úvazků
Terénní služba – prevence a léčba závislostí
Intervenční služba pro závislé osoby a jejich
rodiny – počet úvazků
Terénní služba – ztráta a ohrožení ztrátou
bydlení – počet úvazků
Koordinační a poradenský pracovník pro
oblast bydlení – počet úvazků
Terénní služba – podpora udržení a začlenění
osob v podporovaných typech bydlení
Počet podpořených komunitních Zřízení a provoz komunitního centra
center
Počet napsaných a zveřejněných Projekt Bezpečné město - koncepce
analytických a strategických Postupy a metody informování a zapojování
dokumentů (vč. evaluačních)
veřejnosti do rozhodování města
Postupy a metody řešení konfliktních situací
Koncepce bytové a sociální politiky města
Záznamy z monitoringu a evaluace oblasti
bydlení
Interní akty řízení MěÚ a zapojených
subjektů – definované standardy kvality a
procesy
práce
s klientem,
evaluace
realizovaných projektů/aktivit
Revidovaná pravidla přidělování městských
bytů, vstupu a prostupu klienta systémem
dostupného bydlení
Počet materiálů pro CS / práci Informační materiály26 týkající se zvyšování
s CS
tolerance a občanského soužití
Informační materiály týkající se osvěty a
prevence sociálně patologických jevů
Informační materiály týkající se osvěty a
prevence předlužení
Informační materiály v oblasti bezpečnosti
Informační materiály týkající se zdravotní
gramotnosti, práv pojištěnce, péče o vlastní
zdraví
Informační materiály týkající se podpory
zaměstnanosti

2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.1.2
2.2.1

3.2.2
3.2.3
5.1.1
5.1.2
5.1.3
2.1.2
2.3.1
2.1.3, 2.3.2
2.3.3
5.2.2

5.2.2

5.3.3

2.1.1
2.2.2
1.1.2
2.3.2
3.1.1

4.3.3

26

jde o novinové články, příspěvky na webech či sekce webových stránek, letáky, brožury, podkladové
materiály pro pořádání osvětových akcí, informační listy pro pracovníky v přímé práci s klienty či ve školách
apod.
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Počet interních dokumentů

Počet
vystavěných
či
vyčleněných
sociálních
(podporovaných)
bytů
využívaných cílovou skupinou
Počet nových pracovních míst
s podporou

Podpora
a
zajištění
vícezdrojového
financování
z rozpočtu města Moravská
Třebová

Informační materiály (tzv. mapa služeb)
v oblasti podpory přístupu k bydlení
Zpráva monitoringu reklam a obchodních
aktivit s potenciálem vzniku nevhodného
zadlužení u osob CS
Zpráva monitoringu drogové scény
Dokumenty s návrhy řešení a výstupy
z jednání týkající se osob z CS s duálními a
více diagnózami
Záznamy a dokumentace činnosti lokální sítě
na podporu místní ekonomiky
Záznamy a dokumentace činnosti subjektu
řídícího systém dostupného bydlení
Počet nově vystavěných či zřízených
městských bytů
Počet
bytů
vyhrazených
pro
sociální/dostupné bydlení
Počet bytů vyčleněných pro potřeby NNO
Integrační sociální podnik – počet podniků,
počet zaměstnanců
Pracovní místa pro znevýhodněné osoby –
počet pracovních míst
Tréninková pracovní místa – počet
pracovních míst
Terénní služba – detekce a motivace k řešení
dluhů – výše podpory v Kč/rok
Odborné sociální poradenství – dluhové –
výše podpory v Kč/rok
Sportovní, klubové, kulturní a volnočasové
aktivity pro děti a mládež – výše podpory
v Kč/rok, počet podpořených subjektů
Terénní služba – prevence a léčba závislostí
Intervenční služba pro závislé osoby a jejich
rodiny
Terénní služba – ztráta a ohrožení ztrátou
bydlení
Terénní služba - podpora udržení a začlenění
osob v podporovaných typech bydlení
Intervenční služba pro závislé osoby

5.2.3
1.3.1

3.2.1
3.3.1

4.3.1
5.3.2
5.3.1
5.3.1
5.3.1
4.1.2
4.1.3
4.2.2
1.3.2
1.3.2
2.2.2

3.2.2
3.2.3
5.1.1
5.1.3
3.2.3
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6.5.

Hodnocení plnění strategie

SPSZ podléhá hodnocení, na které dohlíží PS Projekty a implementace. Díky hodnocení
mohou zapojení aktéři reagovat na vývoj sociální situace, sledovat plnění cílů
a vyhodnocovat příčiny nezdarů. V návaznosti na to pak navrhovat nové cíle a opatření. Průběžné
evaluace se připravují každoročně a slouží jako podklad pro aktualizaci SPSZ. Výsledky budou vždy
prezentovány na setkání LP Moravská Třebová.

6.5.1. Monitoring

Monitoring provádí PSPI, která shromažďuje informace o realizovaných aktivitách
(především) projektech, které zajišťují implementaci opatření SPSZ. Příjemci zapojení v LP průběžně
předkládají PSPI informace o realizaci projektů (např. v období shodném s podáváním ZoR, při
provádění podstatné změny v projektu apod.).
Je doporučeno provádět průběžný monitoring s vyhodnocením dosahování plánovaných
výstupů, přičemž je kladen důraz na včasné řešení případných problémů. PSPI v případě obtíží
navrhuje LK řešení včetně případné aktualizace SPSZ (např. v návaznosti na provedení podstatné
změny v projektu).
Monitoring sleduje hodnoty monitorovacích indikátorů výstupů na vstupu (tj. zahájení
projektu/aktivity), cílovou hodnotu a současný stav plnění daného indikátoru. U aktivit systémového
typu (je-li výstupem např. dokument) je vhodné sledovat i průběžné milníky jejich přípravy či tvorby.
Realizaci jednotlivých opatření SPSZ zajišťují projekty, resp. aktivity, které jsou
prostřednictvím tabulky v kapitole 6.1. provázány, tudíž monitoring realizace projektů, resp. aktivit
dle tabulky v kapitole 6.2. lze zároveň využít i pro sledování plnění opatření SPSZ.
Návrh struktury pro monitoring SPSZ skrz KPSVL projekty v realizaci
Reg.č.projektu

Název
projektu

Realizátor

Celkové
náklady

Období
realizace

Vazba
na
SPSZ

Anotace

Součet
osob z
27
CS

Naplňování
cílů
a
28
opatření/KA

27

Součty podpořených osob z CS lze dále dělit a popsat např. dle ukazatelů dopadů identifikovaných změn
vyjádřených realizátory projektů
28
Hodnocení dle posouzení realizátorů projektů na základě monitoringu projektových aktivit
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6.5.2. Evaluace

Evaluaci SPSZ je doporučeno provádět:
-

průběžnou sloužící k případné reflexi realizace opatření SPSZ ještě v průběhu jeho
implementace, a to i na základě dílčích informací
závěrečnou sloužící ke komplexnímu vyhodnocení změn dosažených implementací SPSZ

Evaluace vychází z navrhovaných ukazatelů změn popsaných u jednotlivých strategických cílů
SPSZ. Ukazatelé změn jsou nastaveny tak, aby sledovaly dopady realizovaných opatření a tím i plnění
strategických cílů SPSZ.
Na rozdíl od monitoringu je zjišťování plnění ukazatelů změn nutno zajistit kvalitativními
metodami, především:
-

návštěvy a pozorování v místě realizace aktivit projektů

-

vyhodnocení zpětné vazby účastníků / klientů služby

-

vyhodnocení zpětné vazby pracovníků zajišťujících danou službu

Přes poměrnou náročnost těchto metod je vhodné je průběžně využívat, a to i v rámci LP, kdy
může dojít k průběžnému sledování kvalitativního aspektu realizace aktivit a projektů, přičemž
umožňuje aktérům v LP reagovat ještě v průběhu realizace aktivity či projektu – přijímat potřebné
změny, upravovat nastavené postupy, zintenzivnit či lépe v čase rozložit projektové aktivity apod.
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7. Přílohy
7.2.

Seznam zkratek

APK
ASZ
DnB
CS
CPO
ESF
ESIF
FO
FG
IROP
KIV
KP
KSP
KPSVL
LK
LP
MM
MV
NNO
OG
OPVVV
OPZ
PnŽ
PO
PS
PSB
PSPI
PSSZ
RM
SPSZ
SAS
SFRB
SM
SoS
SVL
SZ
SZÚ
ÚP
UoZ
VA OPZ
VA OPVVV

Asistent prevence kriminality
Agentura pro sociální začleňování (v textu také: Agentura)
Doplatek na bydlení
Cílová skupina
Církevní právnická osoba
Evropský sociální fond
Evropské strukturální a investiční fondy
Fyzická osoba
Finanční gramotnost
Integrovaný regionální operační program
Konzultant inkluzivního vzdělávání
Komunitní plán
Komunitní sociální práce
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Lokální konzultant
Lokální partnerství
Magistrát města
Ministerstvo vnitra
Nestátní nezisková organizace
Občanské gramotnost
Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
Operační program zaměstnanost
Příspěvek na živobytí
příspěvková organizace města
Pracovní skupina
Platforma pro sociální bydlení
Pracovní skupina projekty a implementace
Pracovní skupina sociální začleňování
Rada města
Strategický plán sociálního začleňování
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Státní fond rozvoje bydlení
Statutární město
Sociální služby
Sociálně vyloučená lokalita
Sociální začleňování
Státní zdravotní ústav
Úřad práce
Uchazeči o zaměstnání
Vstupní analýza OPZ
Vstupní analýza OPVVV
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ZM

7.3.

Zastupitelstvo města

Seznam tabulek a obrázků

Obrázky
Obrázek č. 1 – Past sociálního vyloučení
Obrázek č. 2 – Mapa strategie
Obrázek č. 3 – Struktura LP Moravská Třebová
Obrázek č. 4 – Vize města Moravská Třebová 2029
Obrázek č. 5 – Struktura LP pro implementaci SPSZ v Moravské Třebové
Obrázek č. 6 – Strom cílů
Tabulky
Tabulka č. 1 – Členové LP Moravská Třebová
Tabulka č. 2 – Příčiny stromu problémů
Tabulka č. 3 – Charakteristiky strategických a specifických cílů ve všech prioritních oblastech
Tabulka č. 4 – Charakteristiky opatření – dluhy
Tabulka č. 5 – Charakteristiky opatření – bezpečnost
Tabulka č. 6 – Charakteristiky opatření - zdraví
Tabulka č. 7 – Charakteristiky opatření - zaměstnanost
Tabulka č. 8 – Charakteristiky opatření – bydlení
Tabulka č. 9 – Přehled opatření SPSZ s vazbou na zdroje realizačních prostředků
Tabulka č. 10 – Přehled zdrojů realizace a financování opatření SPSZ
Tabulka č. 11– Celkový přehled indikátorů SPSZ
Tabulka č. 12 – Členové PSSZ
Tabulka č. 13 – Členové PSKP
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7.4.

Memorandum o spolupráci
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7.5.

Přehled účastníků PS

Tabulka č. 12 - Účastníci PSSZ
ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Adamcová Kateřina

Technické služby Moravská Třebová

Bojanovská Lenka

Manažer MAP, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Buriánková Dana

Vedoucí Odboru financí, Město Moravská Třebová

Čápová Lenka

ZŠ Palackého

Dostálová Ludmila

Ředitelka Charity Moravská Třebová

Drozdová Šrámová Andrea

Referentka Odboru majetku města a komunálního hospodářství

Homuta Jan

Krajský úřad Pardubického kraje

Jínková Martina

Vedoucí služby SAS, NRP a pečovatelské služby, OCH Moravská Třebová

Kantoříková Vladimíra

Ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu Práce, Moravská Třebová

Kolkop Tomáš

Starosta, Město Moravská Třebová

Krausová Kateřina

Manažerka kvality, Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Mazalová Viera

Vedoucí, Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Mička Miloš

Místostarosta, Moravská Třebová

Morávková Pavla

Krajský úřad Pardubického kraje

Navrátil Zdeněk

Pracovník OSPOD, Město Moravská Třebová

Navrátilová Hana

Koordinátorka prevence kriminality, Město Moravská Třebová

Němcová Jitka

Centrum volného času

Páleníková Milena

Pracovnice OSPOD, Město Moravská Třebová

Pekáriková Jana

ISŠ Moravská Třebová

Pospíšil Ladislav

OOP ČR Moravská Třebová

Pospíšilová Hana

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Pražan Martin

Nemocnice následné péče

Sedláková Lenka

Vedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci, Město Moravská Třebová

Sísová Tereza

Tajemnice, Město Moravská Třebová

Skácelíková Jaroslava

Ředitelka, ZŠ Kostelní

Šafaříková Zdena

Ředitelka, ZŠ Československé armády

Šejnoha Pavel

Vedoucí Občanské poradny, OCH Moravská Třebová

Širůček Libor

Ředitel, Dětský domov Moravská Třebová

Škadrová Irena

Vedoucí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Moravská Třebová

Vodák Stanislav

OOP ČR Moravská Třebová

Vokál Jiří

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová, Bonanza Vendolí z.ú.

Zobač Radovan

Vedoucí, Městská Policie Moravská Třebová
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Tabulka č. 13 Účastníci PSKP

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY – KOMUNIKAČNÍ PLÁN
Dokoupil Václav

Tiskový mluvčí, Město Moravská Třebová

Dostálová Ludmila
Seligerová Jitka
Sísová Tereza

Ředitelka, Charita Moravská Třebová
Vedoucí, Odbor sociálních věcí a školství, Město Moravská Třebová
Tajemnice, Město Moravská Třebová

Tabulka č. 14 Účastníci PSPI

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY – PROJEKTY A IMPLEMENTACE
Dostálová Ludmila

Ředitelka, Charita Moravská Třebová

Florián Petr
Horčíková Gabriela
Kantoříková Vladimíra

Květná Zahrada
Ředitelka Technických služeb Moravské Třebové
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová

Kolkop Tomáš
Kovařík Lukáš
Kratochvíl Tomáš
Měrková Barbora

Starosta, Město Moravská Třebová
Květná Zahrada
SKP-centrum, o.p.s.
Poradenské centrum J.J. Pestalozziho Chrudim

Navrátilová Hana
Němcová Jitka
Pechancová Pavlína

Koordinátorka prevence kriminality, Město Moravská Třebová
Centrum volného času
Květná Zahrada

Pitaš Jiří

SKP-centrum, o.p.s.

Sedláček Radim

Poradenské centrum J.J. Pestalozziho Chrudim

Sedláková Lenka
Selingerová Jitka

Vedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci, Město Moravská Třebová
Vedoucí, Odbor sociálních věcí a školství, Město Moravská Třebová

Sísová Tereza

Tajemnice, Město Moravská Třebová

Šejnoha Pavel

Vedoucí Občanské poradny, OCH Moravská Třebová

Škadrová Irena

Vedoucí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Moravská Třebová
Nízkoprahové klub Díra, Bonanza Vendolí, z.ú.

Vokál Jiří
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7.6.

Strom cílů

Obrázek č. 6 - Strom cílů
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7.8

Vyjádření ASZ k SPSZ
Vyjádření Agentury pro sociální začleňování
ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Moravská Třebová pro období
2019-2022
(schváleno dne: 4. 11. 2019)

Kritérium

Účinnost/úspěšnost
strategického plánu

předchozího

Soulad strategického plánu se
strategickými
dokumenty
ČR
v oblasti sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími
politikami,
strategiemi a plány

Komentář
Moravská Třebová uzavřela memorandum o spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování (Agentura) v dubnu
2019. V následujícím období vznikl Strategický plán
sociálního začleňování města Moravská Třebová na období
2019 – 2022 (SPSZ Moravská Třebová). Žádný předchozí plán
nebyl zpracován vzhledem k délce spolupráce mezi městem
Moravská Třebová a Agenturou.
Cíle a opatření obsažená v plánu jsou v souladu se Strategií
sociálního začleňování 2014 – 2020, a to v oblasti přístupu
k bydlení (zejm. opatření 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 a 1.3.3),
oblasti podpory přístupu k zaměstnání a jeho udržení (zejm.
opatření 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.3.1), oblasti sociálních služeb
(zejm. opatření 3.1.1), rodiny (zejm. opatření 5.1.2),
přístupu ke zdravotní péči (4.1.2., 4.1.3, 4.3.2 a 4.3.3),
dalších začleňujících veřejných služeb (zejm. opatření 5.1.1.,
5.2.2. a 5.3.2) a se základními principy Strategie.
Strategický plán je též v souladu se Strategií boje proti
sociálnímu vyloučení 2016-2020, zejména s prioritami a cíli
v oblasti bezpečnosti (např. specifický cíl 5.1 a 5.3), bydlení
(např. strategický cíl 1 a specifické cíle 1.1 a 1.2), dluhy
(např. specifické cíle 2.2 a 2.3), sociálních služeb, rodiny a
zdraví (např. specifický cíl 2.1, 4.1 a 5.1), zaměstnanosti
(např. strategický cíl 1 a specifické cíle 3.1 a 3.3).
Dalšími východisky SPSZ jsou pro oblast služeb sociální
prevence je to Strategie prevence kriminality na léta 2015 až
2020, a další. Cíle a opatření v oblasti rodina a sociální služby
jsou
v souladu
s aktuálním
zněním
následujících
strategických dokumentů: Národní strategie ochrany práv
dětí (Akční plán na období let 2016 – 2018), Národní
koncepce rodinné politiky, Strategie vzdělávací politiky ČR
do roku 2020, a další. Opatření a cíle pro oblast bydlení jsou
v souladu s aktuálním zněním Koncepce bydlení ČR do roku
2020 a aktuální verzí Koncepce sociálního bydlení ČR. Cíle a
opatření z oblasti zaměstnanosti jsou rámcově v souladu
s aktuálním zněním následujících strategických dokumentů:
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020, Evropská
strategie zaměstnanosti, a jiné. Cíle a opatření pro oblast
bezpečnost jsou v souladu s aktuálním zněním následujících
strategických dokumentů: Strategie prevence kriminality na
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léta 2015 až 2020 (akčního plánu), Koncepce boje proti
extremismu pro rok 2016, Strategie romské integrace v ČR
do roku 2020, Národní strategie boje proti obchodování
s lidmi v ČR na období 2016 – 2019, Národní strategie
prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018, a jiné.
Strategický plán sociálního začleňování je také rámován
relevantními strategiemi na krajské úrovni, jsou to zejména
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického
kraje (zejména s cílem G.3.1), také Akční plán rozvoje
sociálních služeb Pardubického kraje (tj. krajská síť na
období let 2019 – 2021) a Strategie integrace příslušníků
sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji
2016–2020.
Na místní úrovni je Strategický plán v souladu se
Strategickým plánem rozvoje města Moravská Třebová
(2018), Plánem rozvoje sportu města Moravská Třebová na
období 2018 – 2025, Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb – město Moravská Třebová (2019-2021).

Kvalita
procesu
plánování

Do procesu tvorby strategického plánu byli v souladu
s metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, regionální i
státní správy, místních institucí, nestátních organizací,
soukromých subjektů a osob se znalostí problematiky
sociálního vyloučení. Jednání lokálního partnerství i pracovní
skupiny s pěti tematickými podskupinami a ad hoc místních
strategického pracovních skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně
rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny bylo
zajištěno zjišťováním názorů prostřednictvím vstupní
analýzy, terénních pracovníků NNO a pracovníků sociálních
odborů i jejich účasti na setkáních pracovních skupin.
Lokální partnerství i pracovní skupiny se podílely na tvorbě
analytické části, návrhu priorit, definici cílů a opatření SPSZ a
sběru kvantitativních dat.

Kvalita
plánu

Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře daného
aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena analytická část
s celkovým popisem situace v lokalitě a principů sociálního
začleňování, podoby lokálního partnerství a pracovních
skupin. Souhrnná výchozí data jsou uvedena též u každé
strategického tematické oblasti, následuje shrnutí analytických výstupů.
Podrobnější analýza je ve Vstupní analýze Moravská Třebová
(2019). V návrhové části jsou podrobně rozpracovány
obecný globální cíl, hodnotová vize, strategické a specifické
dílčí cíle a opatření, včetně odpovědných subjektů, termínů
realizace a indikátorů, dále dokument obsahuje podrobný
rozpis nákladů na jednotlivá opatření provázaných se zdroji

zpracování
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relevantních OP.

Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

SPSZ respektuje intervenční logiku strategického plánování.
V analytické části a ve Vstupní analýze Moravská Třebová
(2019) je podrobně popsána míra sociálního vyloučení a
definovány příčiny problémů v Moravské Třebové pro
jednotlivé oblasti podléhajících strategickému plánování.
Pracovní skupiny všechny příčiny problémů pomocí metod
strategického plánování podrobně rozpracovaly. Všechny
identifikované nedostatky a potřeby se odrážejí
v navržených obecných a dílčích cílech, včetně výstupů jejich
naplnění. Implementační fáze popisuje způsob realizace
jednotlivých opatření a jejich monitoring.

Dopady strategického plánu

Strategický plán obsahuje popis žádoucího stavu, ke
kterému má strategický plán přispět včetně jeho dopadů na
cílovou skupinu. Tento popis je kvantifikován formou
předpokládaných
realizovaných
opatření,
počty
podpořených osob a zavedených služeb a aktivit.

Cíle, opatření a cílové skupiny obsažené ve Strategickém
Způsobilost strategického plánu pro plánu odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a cílovým
čerpání
dotací
v rámci skupinám příslušných operačních programů zařazených do
Koordinovaného přístupu k sociálně KPSVL. Čerpání z operačních programů zařazených do KPSVL
je ve strategickém plánu přehledně zpracováno do tabulek
vyloučeným lokalitám
umožňujících stanovení alokací ve výzvách.

Celkový komentář

Strategický plán sociálního začleňování města Moravská
Třebová odpovídá principům a metodice KPSVL, navazuje na
relevantní strategické dokumenty a je obsahově provázán
s příslušnými operačními programy.
Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE
Strategický plán sociálního začleňování města Moravská
Třebová pro období 2019-2022 k financování v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval:
Dne: 6. listopadu 2019

Jméno, příjmení: Mgr. David Beňák, DiS.
Funkce: ředitel Agentury pro sociální začleňování
Podpis:

podepsal
Mgr. David Digitálně
Mgr. David Beňák, DiS.
2019.11.07
Beňák, DiS. Datum:
08:44:45 +01'00'
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