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Úvodní část 
Do rukou se Vám dostává v pořadí druhý Strategický plán sociálního začleňování ve městě Bruntál, 

který je zpracován na období 2015 – 2018. V tomto aktuálním plánu jsou opatření a priority strategie 

konkretizovány a jsou podpořeny soubory projektových záměrů za každou oblast, kterou jsme se 

rozhodli díky tomuto strategickému plánu podpořit. Oproti předchozímu strategickému plánu, který 

byl vydán v roce 2011, se v tomto období můžeme mnohem více rozvinout např. v oblasti vzdělávání, 

zaměstnanosti či bydlení, také je zde nyní velká podpora vzniku sociálních podniků. Realizací těchto 

projektových záměrů usilujeme o významné zlepšení jak sociální situaci obyvatel obce, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením, tak zároveň přispět k celkovému rozvoji města.  

Tento strategický plán byl vytvořen intenzivní prací několika pracovních skupin, složených odborníky 

z řad neziskových organizací, státních institucí a veřejné správy.  
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Charakteristika města Bruntál 
 

 

 

Město „mezi horami a vodou", jak bývá nazýváno samotnými obyvateli, patří k jednomu z nejstarších 

sídel na Moravě. Bruntál je podhorské město v Moravskoslezském kraji, prostírá se v oblasti Nízkého 

Jeseníku a jeho území se rozkládá na obou stranách zemské hranice Moravy a Slezska.                       

Dle doložených historických pramenů je nejstarším institucionálním městem na území dnešní České 

republiky a v roce 2013 oslavilo 800 let od svého založení. Bylo založeno jako horní město, zejména 

se zde těžily drahé kovy, postupně převládala textilní výroba, v posledních desetiletích pak výroba 

plastických hmot.  

Stavební rozvoj města nastal v meziválečných letech. Po druhé světové válce bylo odsunuto původní 

německé obyvatelstvo a původně podhorský charakter města se řadou necitlivých zásahů změnil         

v duchu socialistického realismu, zejména rozsáhlou panelovou výstavbou. 

Přes rozsáhlé snahy v porevolučních letech zůstává Bruntál spolu se stejnojmenným územním celkem 

hospodářsky nejslabším regionem České republiky z hlediska kupní síly, sužovaným vysokou mírou 

nezaměstnanosti, historickou povahou související s poválečným vysídlováním a přesídlováním 

obyvatelstva, nízkou kupní silou, relativně vysokým podílem romského obyvatelstva a nízkou 

vzdělanostní úrovní v oblasti. Město Bruntál je přirozeným centrem správního obvodu obce 

s rozšířenou působností (mikroregionu Bruntál). Na populační váze správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Bruntál se město podílí 44,7 %, i když z jeho rozlohy zabírá pouze dvacetinu. 

Jeho geografická poloha je ve středu správního obvodu. 

Počet obyvatel samotného města Bruntál poklesl do roku 1991 o 2 427 osob, křivku poklesu lze vidět 

na grafu č. 2 – 1. V roce 1991 zde žilo 19 387 obyvatel. V roce 2005 to již bylo jen 17 568 obyvatel        

a v roce 2012 město „překonalo“ hranici sedmnácti tisíc obyvatel. Počet obyvatel k  31. 12. 2014 byl 

celkem 16 960 obyvatel. Za necelých 25 let je tento pokles obrovský, kvůli nedostatku příležitostí       

a těžkým životním podmínkám v bruntálském regionu odcházejí zejména mladí a vzdělaní lidé. 

Uvedená fakta ukazují, že příležitosti nalezení dobrého zaměstnání s dobrým ohodnocením jsou 

v Bruntále a celém bruntálském regionu velmi nízké. Uspokojování základních lidských potřeb je 

v tomto regionu obtížnější než v jiných částech České republiky. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-oyrWA-8YCFUKSLAodmbEKmA&url=http://www.navstivtejeseniky.cz/turisticke-lokality/bruntalsko&ei=kvq1VY-XMcKksgGZ46rACQ&psig=AFQjCNHnGfWnZy7uBC1JClrNODc_ngwMvw&ust=1438073996972222
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Charakteristika sociálně vyloučených lokalit ve městě 

Bruntál 
Ve městě Bruntál se nacházejí dvě sociálně vyloučené lokality. Jedná se o lokalitu Západní  

a Jižní. Lokalita Západní se nachází v západní okrajové části města a je vymezena ulicemi Dlouhá, Pěší, 

Rýmařovská a Zeyerova. Lokalita je tvořena několika panelovými domy, z nichž je 70% ve vlastnictví 

města a zbylých 30% ve vlastnictví soukromých vlastníků. Za nejvíce problémovou část Západní 

lokality je považován pětipodlažní panelový dům nacházející se na ulici Dlouhá, č. o. 12 - 18. Jedná se 

o byty, které jsou v současné době ve vlastnictví 18 různých majitelů. V celé Západní lokalitě žije 

odhadem kolem 400 romských obyvatel. Celkový počet osob žijících v této vyloučené lokalitě je 

přibližně 1630. Mezi největší problémy této lokality patří zejména latentní kriminalita, jako je 

především lichva, dále vysoká nezaměstnanost a zadluženost obyvatel.   

Druhou lokalitou nacházející se na území města Bruntál je lokalita v jižní části, která se nachází          

na ulici U potoka. V podstatě se spíše jedná o vyloučený dům – ubytovnu, která je v soukromém 

vlastnictví. V současné době je ubytovna osídlována příslušníky romského etnika, kteří nemají trvalý 

pobyt na území města Bruntál. Ve většině případů se jedná o rodiny pocházející z Vítkovska, 

Ostravska a Opavska, mnohdy se jedná o rodiny početnější. V oblasti kriminality je v této lokalitě 

zaznamenán větší výskyt přestupků a trestných činů od doby, kdy ubytovnu začaly osídlovat 

problémové rodiny z jiných částí republiky. Dle výkazu Městské policie Bruntál byly na ulici U Potoka 

evidovány zejména přestupky proti občanskému soužití a rušení nočního klidu. Také byly 

zaznamenány drobné krádeže v nákupním centru Kaufland nedaleko vyloučené lokality.   

V centru města se nachází další dva domy, které jsou v soukromém vlastnictví. Jedná se  

o dům na ulici K. Světlé, ve kterém se nachází 8 bytových jednotek, a o dům na ulici K. Čapka s 5 

bytovými jednotkami. Jedná se o lokalitu, která je poměrně nově osídlována. Tato lokalita není 

považována za výrazně problémovou. I přesto, že prozatím nejsou v této lokalitě zaznamenány větší 

problémy, může se zde v budoucnu vytvořit další vyloučená lokalita, neboť zde bydlí lidé přistěhovaní 

z jiných částí ČR, především z  Vítkovska, kteří jsou poživateli sociálních dávek. Domy na ulici k. Světlé 
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jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, v současné době zde bydlí pouze Romové.              

Z výsledků mapování území města Bruntálu se lze domnívat, že zde žije cca 65 romských obyvatel. 

V obou vyloučených lokalitách působí asistenti prevence kriminality, dále obecně prospěšná 

společnosti Liga, a Open House. Dalšími subjekty poskytující své služby obyvatelům těchto lokalit jsou 

Eurotopia, DROM, MěÚ – OSV ad.        

       

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 

lokalitám a Strategický plán sociálního začleňování 
Koordinovaný přistup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům a obcím 

při sociálním začleňovaní sociálně vyloučených obyvatel za místní podpory Agentury pro sociální 

začleňování. Cílem KPSVL je co nejefektivnější využití prostředků ze tří operačních programů               

ve prospěch sociálního začleňování v obcích ČR. Schválený plán sociálního začleňování, jehož 

nositelem je obec, se stává podkladem pro čerpání z Operačního programu Zaměstnanost (oblast 

podpory 2.1), z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (oblast podpory 3.1)                           

a z Integrovaného regionálního operačního programu (Prioritní osa 2, investiční priorita 9a, c). 

Agentura pro sociální začleňování 
Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura) působí na celostátní úrovni od roku 2008 jako 

sekce odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Agentura má dvě oddělení, jedno se skládá z expertů 

na jednotlivé oblasti, působících na centrální úrovni, druhé tvoří síť lokálních konzultantů 

v jednotlivých vyloučených lokalitách. V současné době Agentura spolupracuje s 36 obcemi a městy. 

Úkolem Agentury je pomáhat městům a obcím sestavit Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) 

a opatřit finance pro jeho naplnění. Tento nástroj je podkladem pro získávání financí převážně             

z dotačních titulů Evropské unie. Součástí SPSZ jsou návrhy konkrétních opatření a projektů. Dalším 

nástrojem je síťování, které se zaměřuje na propojování místních kapacit, tj. organizací působících 

v oblastech spojených se sociálním začleňováním osob. Agentura pro tento účel také poskytuje 

znalosti a zkušenosti z působení v dalších regionech. Podstatným nástrojem aktivit Agentury je 

poradenství v oblasti čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. Agentura se zde 

zaměřuje především na Operační program Zaměstnanost, Operační program Výzkum, vývoj                  

a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program. Pro naplnění spolupráce v oblasti sociálního 

začleňování bylo sestaveno lokální partnerství složené nejen ze zástupců obci a Agentury, ale také 

nestátních neziskových organizací, škol, úřadů, zaměstnavatelů, policie a dalších subjektů. Lokální 

partnerství je metodou realizace uvedených nástrojů. Strategicky plán sociálního začleňování               

v Bruntále není primárně zaměřený na rozvoj sociálních služeb. V Bruntále existuje síť sociálních 

služeb, jež je koordinovaná prostřednictvím komunitního plánování. Během realizace SPSZ dojde          

k podpoře sociálních služeb v souvislosti s potřebami v oblasti zajištění bydlení, podpory pracovních 

míst a zaměstnávání, a programů vedoucích k prevenci kriminality, ev. dalších vzdělávacích programů 

ve spolupráci se školami. Tyto aktivity jsou nadstavbou sociálních služeb a na stávající síť sociálních 

navazuji a rozvíjejí ji. 

Město spolupracovalo s Agenturou již v letech 2010 – 2013. Na jaře 2015 došlo schválením 

Memoranda o spolupráci k obnovení spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám. Memorandum vymezuje oblasti a formy spolupráce. 
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Od jara do této doby byl ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního 

partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty 

z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, prevence kriminality, 

volnočasové aktivity), na něž bude možné čerpat prostředky ze tří operačních programů Evropských 

strukturálních a integračních fondů. 

 

Při tvorbě SPSZ jsme se zaměřili na tyto oblasti SPSZ: 
 

1. Zaměstnanost 

2. Vzdělávání 

3. Bydlení 

4. Zdraví, prevence a bezpečnost 

5. Volnočasové aktivity 

Pracovní skupiny plní několik funkcí. Jsou plánovací, koordinační a realizační platformou pro aktivity 

směřujících k sociálnímu začleňování. Pracovní skupiny se scházejí zpravidla jednou měsíčně, nebo 

dle potřeby.  

Jejich činnost bude trvat po dobu přípravy a implementace SPSZ. Výstupem etapy přípravy je tento 

dokument. V etapě implementace budou členové informováni o naplňování indikátorů a případných 

rizicích projektů, budou si předávat příklady dobré praxe, a tím budou dále naplňovat princip 

lokálního partnerství. SPSZ bude tedy průběžně členy pracovních skupin evaluován, monitorován 

z pohledu plnění indikátorů jednotlivých projektů i z pohledu dopadů realizovaných opatření v území. 
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Oblast 1 – Zaměstnanost 
 

Bruntál je městem s vysokou dlouhodobou nezaměstnaností, přičemž u evidovaných 

nezaměstnaných osob dochází ve významné míře ke kumulaci sociálních znevýhodnění. Situace         

ve městě se začala zhoršovat po roce 1990, kdy postupně zanikly textilní firmy na území města            

a státní statky, které zaměstnávaly značnou část obyvatel. Významný je také úbytek obyvatel města, 

přičemž odchází zejména mladší lidé v produktivním věku s vyšším potenciálem vzdělání. Od roku 

2000 se snížil počet obyvatel města přibližně o 5%.  

Město Bruntál se strukturou nijak výrazně neliší od statistických dat celého okresu Bruntál. Okres 

Bruntál patří dlouhodobě k okresům s nejvyšší nezaměstnaností v České republice. Podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných činí přibližně 73% z celkového počtu evidovaných osob bez práce. Je to dáno 

zejména postupným výrazným úbytkem míst v zemědělství po roce 1990 a zrušením či utlumením 

činností některých výrobních podniků v okrese.  

 

 

Období 

Celkem 

nezam. 

osob 

Podíl 

nezam. 

osob v % 

OZP Evidence 

déle než 

5 měsíců 

Evidovaní 

nad 55 let 

Evidovaní s nižším 

vzděláním (základní, 

bez výučního listu) 

Červenec 2014 8418 12,5 1120 6378 1525 2994 

Srpen 2014 8324 12,4 1113 6371 1516 2970 

Září 2014 8354 12,4 1107 6229 1509 2976 

Říjen 2014 8305 12,3 1103 6201 1507 2986 

Listopad 2014 8357 12,4 1122 6148 1547 3017 

Prosinec 2014 9085 13,5 1136 6217 1671 3131 

Leden 2015 9133 13,6 1156 6043 1725 3120 

Únor 2015 8995 13,4 1162 6186 1710 3105 

Březen 2015 8653 12,9 1150 6175 1674 3037 

Duben 2015 7974 11,9 1122 5885 1570 2894 

Květen 2015 7432 11,1 1114 5563 1500 2731 

Červen 2015 7126 10,6 1088 5431 1455 2638 

Průměr/měsíc 8346 12,4 1041 6069 2117 2576 

Vybrané statistické údaje o nezaměstnaných osobách za posledních 12 měsíců – okres Bruntál – informace ÚP Bruntál 

 

Podíl nezaměstnaných osob v okrese Bruntál se pohybuje v průměrné výši  12,4% za posledních 12 

měsíců. Průměrná výše za stejné období přímo ve městě Bruntál činí 14,3%. Důvodem je zejména 

skutečnost, že Bruntál nemá téměř žádnou průmyslovou výrobu a firmy s výrobními programy, které 

by dávaly příležitosti lidem s nízkým potenciálem vzdělání a lidem v dlouhodobé nezaměstnanosti.  

 

Období Obyvatelé ve věku  

15 – 64 let 

Podíl nezaměstnaných 

osob v % 

Počet volných 

pracovních míst 

Červenec 2014 11809 14,8 65 

Srpen 2014 11809 14,7 70 

Září 2014 11809 14,6 104 

Říjen 2014 11809 14,3 105 

Listopad 2014 11809 14,1 101 

Prosinec 2014 11809 15,0 81 
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Leden 2015 11809 14,9 100 

Únor 2015 11809 14,6 74 

Březen 2015 11809 14,5 68 

Duben 2015 11809 13,6 78 

Květen 2015 11568 13,3 79 

Červen 2015 11568 13,1 81 

Vybrané statistické údaje o nezaměstnaných osobách za posledních 12 měsíců – město Bruntál – informace ÚP Bruntál 

 

Nezaměstnanost výrazněji klesá v měsících, kdy je možné vykonávat sezónní práce v rámci provádění 

veřejně prospěšných prací. Touto formou získávají každoročně ve městě Bruntál práci desítky 

dlouhodobě nezaměstnaných. Celková meziroční nezaměstnanost klesla díky výraznějším podporám 

aktivní politiky zaměstnanosti a růstu ekonomiky o 1,9%. Z hlediska skupin dlouhodobě 

nezaměstnaných evidovaných osob k poklesu nedošlo. U osob se zdravotním postižením, osob        

nad 55 let věku a osob s nízkým potenciálem vzdělání došlo naopak k navýšení o cca 2%. Lze tedy 

konstatovat, že i přes ekonomický růst a podporu tvorby pracovních míst se problematika 

nezaměstnaných osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním nezlepšila. 

 

 

 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

 
Existence stabilních podnikatelských subjektů 
dlouhodobě zaměstnávajících vyšší počet 
zaměstnanců 
Vhodné plochy a prostory pro malé a střední 
podnikání 
Existence neziskových organizací řešících 
důsledky nezaměstnanosti 
Existence sociálních podniků ve městě 
 
 

 
Poloha města mimo hlavní dopravní tepny 
(špatná dopravní dostupnost) 
Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost 
Nedostatek místního kapitálu pro nastartování 
nových podnikatelských záměrů 
Nedostatek pracovních míst odpovídajících 
kvalifikaci nezaměstnaných 
Vysoký podíl nízkokvalifikované pracovní síly 
Nízká ekonomická aktivita místních obyvatel 
Nízká míra investic místních firem 
Nízká daňová výtěžnost 
Nízká kupní síla místních obyvatel 

Příležitosti Hrozby 

 
Rozvoj sociální ekonomiky 
Vznik nových sociálních podniků 
Rozvoj spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru 
Možnost financování podnikatelských záměrů 
z EU fondů 
Úprava silničních tahů, obchvaty 
Poradenské služby pro podnikatele a sociální 
podnikání 
Přizpůsobování vzdělávacího systému potřebám 
pracovního trhu 
Nižší náklady na lidské zdroje 
Vznik podnikatelského inkubátoru 

 
Odchod vzdělaných perspektivních obyvatel do 
jiných částí ČR 
Nezájem investorů 
Odchod nebo omezení činnosti významných 
firem 
Zvyšování indexu stárnutí obyvatel 
Nedostatečná motivace být zaměstnán 
z důvodu nízkých mezd 
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Dynamická část SWOT analýzy:  
 
S-T strategie (použití silných stránek pro zamezení hrozeb) 
 

 Odchod vzdělaných perspektivních obyvatel do jiných částí ČR i přes existenci stabilních 
podnikatelských subjektů dlouhodobě zaměstnávajících vyšší počty zaměstnanců. 

 Nezájem investorů i přes dostatečný počet vhodných ploch a prostorů pro malé a střední 
podnikání.  

 Zvyšování indexu stárnutí indexu obyvatel i přes existenci stabilních podnikatelských subjektů 
dlouhodobě zaměstnávajících vyšší počty zaměstnanců. 

 Nedostatečná motivace být zaměstnán z důvodu nízkých mezd i přes existenci neziskových 
organizací řešících důsledky nezaměstnanosti a existenci sociálních podniků ve městě.  

 Odchod nebo omezení činnosti významných firem i přes existenci vhodných ploch a prostor 
pro malé a střední podnikání. 

 
W-O strategie (překonání slabých stránek za použití příležitostí) 
 

 Slabou stránku „Poloha města mimo hlavní dopravní tepny“ eliminujeme příležitostí úpravy 
silničních tahů a obchvatů. 

 Slabou stránku „Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost“ a „Nedostatek pracovních míst“ 
eliminujeme rozvojem sociální ekonomiky, vznikem nových sociálních podniků, možností 
financování podnikatelských záměrů z fondů EU, čímž eliminujeme také nízkou daňovou 
výtěžnost a nízkou kupní sílu místních obyvatel. 

 Slabou stránku „Nedostatek místního kapitálu pro nastartování nových podnikatelských 
záměrů“ eliminujeme možností financování podnikatelských záměrů z fondů EU. 

 Slabou stránku „Nedostatek pracovních míst odpovídající kvalifikaci nezaměstnaných“             
a „Vysoký podíl nízkokvalifikované pracovní síly“ eliminujeme vznikem podnikatelského 
inkubátoru a přizpůsobováním vzdělávacího systému potřebám pracovního trhu. 

 Slabou stránku „Nízká ekonomická aktivita místních obyvatel“ eliminujeme jak rozvojem 
sociální ekonomiky, tak vznikem nových sociálních podniků a v neposlední řadě rozvojem 
spolupráce soukromého a veřejného sektoru. 

 Slabou stránku „Nízká míra investic místních firem“ můžeme eliminovat možností financování 
podnikatelských záměrů z EU fondů a zároveň poradenskými službami pro podnikatele            
a sociální podnikání. 
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Cílové skupiny 
 
Dlouhodobě nezaměstnaní v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP déle než 12 měsíců s nízkým 
potenciálem vzdělání 
Osoby nad 55 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP 
Uživatelé sociálních pobytových služeb na území města Bruntál 
Osoby se zdravotním postižením v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP s nízkým potenciálem vzdělání 
Osoby s mentálním či duševním onemocněním 
 
 
 
 
 
 

identifikované 
problémy v 

oblasti 
zaměstnanosti

absence 
pracovních 
dovedností

nízká kvalifikace 
dlouhodobě 

nezaměstnaných 
uchazečů o 
zaměstnání

bariéry bránící v 
udržení 

pracovního místa

nepříznivá 
životní situace 

osob z CS

vysoká závislost 
na systému 

státní sociální 
pomoci

nízká 
informovanost o 
pracovně právní 

problematice

nízká nabídka 
pracovních 

příležitostí pro 
CS

vysoký podíl 
dlouhodobě 

nezaměstnaných 
uchazečů o 
zaměstnání

vysoká 
nezaměstnanost 

v Bruntále



11 
 

Zvýšit možnosti 

uplatnění na trhu práce 

pro osoby z CS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Řešení vysoké dlouhodobé  

            nezaměstnanosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanost 

Vyšší počet pracovních 

míst na území města 

Bruntál 

Vyšší míra gramotnosti 

a připravenosti obyvatel 

k práci 

Zvyšování 

zaměstnatelnosti 

dlouhodobě 

nezaměstnaných osob 

Uplatnění systému 

prostupného 

zaměstnávání 

Motivace 

zaměstnavatelů 

k vytváření 

udržitelných 

pracovních míst a 

zaměstnávání osob z 

CS  

Vznik nových a rozvoj 

stávajících sociálních 

podniků 

Motivace k samostatné 

výdělečné činnosti 

Udržení zaměstnání 



12 
 

Priorita 1.1 – Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál 

Obecný cíl 1.1.1 – Řešení dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti 

Tento cíl reaguje na absenci účinného řešení dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti ve městě Bruntál. 

Je zaměřen na cílové skupiny evidovaných uchazečů o zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob 

s evidencí delší než 18 měsíců s nízkým potenciálem vzdělání, osoby nad 55 let věku, osoby                

se zdravotním postižením s nízkým potenciálem vzdělání a osoby s mentálním či duševním 

onemocněním. Tyto cílové skupiny sociálně a zdravotně znevýhodněných osob tvoří zásadní část 

dlouhodobě nezaměstnaných osob ve městě. Odliv perspektivních obyvatel s vyšší kvalifikací                

a nedostatek vhodných pracovních míst pro evidované uchazeče o zaměstnání prohlubuje nesoulad 

mezi nabídkou možných pracovních sil a poptávkou místního pracovního trhu, přičemž značná je 

nabídka nekvalifikované pracovní síly. Opatření jsou zaměřena na zvyšování zaměstnatelnosti, 

zvyšování množství vytvořených pracovních míst pro cílové skupiny, sladění požadavků pracovního 

trhu a kvalifikace cílových skupin a rozvoj sociálního podnikání. Sociální podnikání je efektivním 

nástrojem sociální ekonomiky a napomáhá se zaměstnáváním sociálně a zdravotně znevýhodněných 

osob s kumulací sociálních exkluzí, přičemž sociální podnik musí naplňovat veškeré aspekty zdárného 

podnikání, mít kvalifikované manažerské vedení, nastavené strategie, musí dokázat obstát 

v relevantním segmentu trhu a být konkurenceschopný. 

 

Specifický cíl 1.1.1.1 – Zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Zvýšení dovedností a upevnění schopností osob z cílových skupin z oblasti pracovně právních návyků 

a získání kvalifikace či rekvalifikace v souladu s poptávkou pracovního trhu směřuje ke snazšímu 

uplatňování osob z cílových skupin na volném pracovním trhu. Specializované pracovní poradenství 

směřuje k získávání orientace na trhu práce, k vlastnímu rozvoji schopností osob z cílových skupin 

sjednat si práci, připravit se na zaměstnání a odstraňovat překážky v jeho udržení, k individuální 

podpoře osob z cílových skupin.  

Oblast 1.   Zaměstnanost 

Priorita 1.1. Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál 

Obecný cíl 1.1.1. Řešení vysoké dlouhodobé nezaměstnanosti 

Specifický cíl 1.1.1.1 Zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Získání nebo posílení 
pracovních dovedností 

Průběžně 
od 7/2016 

Realizátoři 
projektů 

Počet absolventů 
specializovaných 
kurzů zaměřených 
na pracovní 
dovednosti - 75 

OPZ KPSVL 
– 6 305 220 Kč 

Zvýšení kvalifikace ve 
spolupráci s ÚP 

Probíhá 
průběžně 

Realizátoři 
projektů, NNO, 
ÚP 

Počet 
rekvalifikovaných 
osob – 20 

Náklady státního 
rozpočtu na 
rekvalifikace 
prostřednictvím ÚP 

Specializované 
pracovní poradenství 

Průběžně 
od 7/2016 

Realizátoři 
projektů, NNO 

Počet klientů 
poradenství - 85 

OPZ KPSVL – viz op. 
1 tohoto bodu 

Odstraňování bariér 
bránících v udržení 
v pracovních pozicích 
osob z CS 

Průběžně 
od 7/2016 

Realizátoři 
projektů, NNO, 
zaměstnavatelé 

Počet osob 
v pracovních 
místech po 
ukončení realizace 
projektů - 59 

Náklady 
zaměstnavatelů 
OPZ KPSVL - viz op. 
1 tohoto bodu 
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Specifický cíl 1.1.1.2 – Uplatnění systému prostupného zaměstnávání 

Systém prostupného zaměstnávání je využíván v jednom ze stávajících sociálních podniků a díky této 

dobré praxi bude rozvíjen do dalších vznikajících sociálních podniků a sociálně podnikatelských 

záměrů. Systém efektivně využívá možností příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti a motivuje 

osoby z cílové skupiny k postupnému získání stabilního pracovního místa. Při implementaci systému 

prostupného zaměstnávání bude využíváno také specializované pracovní poradenství (specifický cíl 

1.1.1.1) a metodické pomoci Agentury pro sociální začleňování, s cílem dosažení shody 

zainteresovaných aktérů při zaměstnávání a tvorbě pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané 

osoby s kumulací sociálních znevýhodnění na území města Bruntál. 

Oblast 1.   Zaměstnanost 

Priorita 1.1. Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál 

Obecný cíl 1.1.1. Řešení vysoké dlouhodobé nezaměstnanosti 

Specifický cíl 1.1.1.2 Uplatnění systému prostupného zaměstnávání 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Pracovní příležitosti 
v sociálních podnicích 

Již existují, 
navýšení 
od 7/2016 

Sociální podniky Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v sociálních 
podnicích - 44;  

OPZ KPSVL 
– 30 823 560 Kč 
IROP KPSVL 
– 18 020 240 Kč 
Náklady sociálních 
podniků 

Dohoda 
zainteresovaných 
aktérů  

6/2016 Město Bruntál, 
ÚP, 
zaměstnavatelé, 
NNO 

Pracovní skupina 
zabývající se 
problematikou 
zaměstnávání 

Nevyžaduje 
financování 

Získání praxe 
v přirozeném 
pracovním prostředí 

Průběžně 
od 7/2016 

Realizátoři 
projektů, 
zaměstnavatelé 

Počet osob 
absolvujících praxi 
– 30 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 tohoto bodu, 
specifický cíl 
1.1.1.1 a op. 2 
Náklady 
zaměstnavatelů 

Pracovní příležitosti 
v běžném trhu práce 

Průběžně 
od 7/2016 

Realizátoři 
projektů, 
zaměstnavatelé 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst u 
zaměstnavatelů – 
88 

OPZ KPSVL 
– 10 140 000 Kč a 
op. 1 
Náklady 
zaměstnavatelů 

 
Specifický cíl 1.1.1.3 - Motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst                   
a zaměstnávání osob z CS 
Město Bruntál, úřad práce, zaměstnavatelé, neziskové organizace, sociální podniky, jsou 
zainteresovanými aktéry, jež vzájemnou spoluprací a podporou mohou dosahovat účinnějších 
výstupů z hlediska vytváření pracovních míst a motivace k zaměstnávání cílových skupin.                  
Pro zaměstnavatele jsou důležité informace o možných zdrojích, které pomohou pokrýt zřízení 
nových pracovních míst. Součástí specifického cíle je také odpovědné zadávání veřejných zakázek, 
díky němuž může dojít ke zvýšení tvorby pracovních míst. K tomu je možné využít zařazení 
kvalitativních hodnotících kritérií do zadávací dokumentace jednotlivých veřejných zakázek 
zaměřených na sociální, ale i ekologický dopad realizace zakázky. K dispozici je metodika s příklady 
dobré praxe vydaná Agenturou pro sociální začleňování. 
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Oblast 1.   Zaměstnanost 

Priorita 1.1. Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál 

Obecný cíl 1.1.1. Řešení vysoké dlouhodobé nezaměstnanosti 

Specifický cíl 1.1.1.3 
Motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst a 
zaměstnávání osob z CS 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Podpora a identifikace 
potřeb 
zaměstnavatelů 
s cílem zaměstnávat 
osoby z CS 

12/2016 Pracovní 
skupina 
zabývající se 
problematikou 
zaměstnávání 
(Město Bruntál, 
ÚP, NNO, 
zaměstnavatelé) 

Vytvoření koncepce 
zaměstnávání osob 
z CS 
Analýza potřeb 

Nevyžaduje 
financování 

Vyhledávání možných 
finančních zdrojů pro 
zaměstnávání CS 

Průběžně 
od 1/2017 

Zaměstnavatelé, 
Pracovní 
skupina 
zabývající se 
problematikou 
zaměstnávání 

Zpracované 
projektové žádosti 
– 15 

Náklady žadatelů 

Zodpovědné zadávání 
veřejných zakázek 

Průběžně 
od 7/2016 

Město Bruntál, 
realizátoři 
investic 

Zakázky vhodné 
pro „odpovědné“ 
zadávání 

Nevyžaduje 
financování 

 
Specifický cíl 1.1.1.4 – Vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků 
Sociální podnikání napomáhá k řešení místních problematik při využívání především místních zdrojů. 
Zaměstnávají sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby, zaměřují se na jejich další rozvoj a zvyšování 
kvalifikace, přičemž zároveň musí být ekonomicky schopným samostatným subjektem 
s perspektivním výrobním programem a schopností udržení se v daném segmentu trhu. V Bruntále 
existují tři sociální podniky nebo sociálně podnikatelské aktivity. Ve městě jsou příležitosti pro vznik     
a rozvoj nových sociálních podniků. Připravované sociálně podnikatelské záměry plánují pracovní 
místa pro cílové skupiny integračního i obecného charakteru. Součástí specifického cíle je také 
vhodné poradenství pro sociální podniky a podnikatele, pomoc s naplánováním podnikatelského 
záměru a realizací sociálně podnikatelských projektů. Sociální podnikání se na území města Bruntálu 
bude rozvíjet také v oblasti zemědělské prvovýroby, jež je významnou příležitostí pro jeden                 
ze základních stupňů prostupného zaměstnávání díky značnému podílu jednoduché manuální práce. 
 

Oblast 1.   Zaměstnanost 

Priorita 1.1. Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál 

Obecný cíl 1.1.1. Řešení vysoké dlouhodobé nezaměstnanosti 

Specifický cíl 1.1.1.4 Vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vytváření pracovních 
příležitostí pro CS 

Průběžně  Sociální podniky Celkový počet 
pracovních míst 
v sociálních 
podnicích pro CS – 
80 

OPZ KPSVL, IROP 
KPSVL - viz op. 2 
specifický cíl 
1.1.1.2 
Náklady 
sociálních 
podniků 
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Identifikace 
perspektivních oblastí 
vhodných pro sociální 
podnikání 

7/2015 Členové 
pracovní 
skupiny 
Zaměstnanost, 
žadatelé 

Identifikované 
oblasti 

Nevyžaduje 
financování 

Poradenství pro 
sociální podniky a 
zpracování 
podnikatelských 
záměrů 

1/2016 Poradenské 
subjekty, NNO 

Počet 
zpracovaných 
projektových 
záměrů - 8 

Náklady žadatelů 

Zpracování 
podnikatelských plánů 

12/2015 žadatelé Počet 
zpracovaných 
plánů – 8 

Náklady žadatelů 

Realizace 
podnikatelských 
projektů 

7/2016 – 
6/2018 

Realizátoři 
projektů 

Počet nově 
vzniklých sociálních 
podniků – 7 
Počet stávajících 
sociálních podniků 
s nově rozvinutou 
činností - 2 

IROP KPSVL , OPZ 
KPSVL - viz op. 2 
specifický cíl 
1.1.1.2 
 

Rozvoj sociálního 
zemědělství 

1/2017 Realizátor 
projektu 

Počet nově 
vzniklých sociálně 
zemědělských 
podniků - 1 

Program rozvoje 
venkova 
Náklady podniku 

 
 

Priorita 1.2 – Vyšší míra gramotnosti a příprava obyvatel k práci 
Obecný cíl 1.2.1 -  Zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce pro osoby z cílových skupin 
Nízká ekonomická výkonnost bruntálského regionu vede k problému dlouhodobé nezaměstnanosti 
části obyvatel, zejména těch s nízkým potenciálem vzdělání a praxe, osob ve věku nad 50 let, osob    
se zdravotním postižením. Dlouhodobá nezaměstnanost vede ke ztrátě základních pracovních návyků 
a kompetencí a získat pracovní místo a udržet se v něm je pro dlouhodobě nezaměstnaného velmi 
složité. Potřebou je nejen zřídit pracovní místa pro osoby z cílových skupin, ale také napomoci 
udržení se na pracovních místech, aby se co nejvíce eliminovalo opakující se riziko návratu osob 
z cílové skupiny do evidence uchazečů o zaměstnání. Důvodem opakovaného návratu do evidence 
uchazečů o zaměstnání často bývá dluhová situace osoby a tím i nízká motivace setrvávat 
v zaměstnání při exekuci mzdy, nedostatek pracovních kompetencí ke zdárnému zvládnutí práce, 
absence podpory směřující k setrvání v zaměstnání a odstranění překážek bránících soustavnému 
zaměstnání, nedostatečná nebo neperspektivní kvalifikace. 
 
Specifický cíl 1.2.1.1 – Motivace k samostatné výdělečné činnosti 
Samostatná výdělečná činnost může být vhodnou alternativou pro zaměstnání, zejména v regionech, 
kde není dostatek pracovních míst vytvářených zaměstnavateli. Je třeba ale napomoci s nalezením 
vhodného oboru činnosti v souladu s možnými příležitostmi a hrozbami ovlivňujícími výkon a udržení 
samostatné výdělečné činnosti. Je třeba brát na zřetel možnosti místního trhu, poptávky po výrobcích 
či službách i stávající nabídky, velikost skupiny potencionálních zákazníků i jejich kupní sílu, bariéry 
bránící vstupu substitutů do daného segmentu trhu, náročnost a zřizovací náklady dané výdělečné 
činnosti, znalosti, dovednosti a podnikatelské schopnosti osoby, která je motivována věnovat             
se samostatné výdělečné činnosti. Osoby z cílových skupin, které by mohly samostatně podnikat, 
potřebují podporu a motivaci začít podnikat, nést ekonomická rizika. Vhodnou formou podpory          
je model BEC, jež zahrnuje vyhledání, motivaci, i možné vzdělání, tvorbu podnikatelských plánů a tzv. 
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podnikání na zkoušku, kdy budoucí samostatně výdělečná osoba realizuje své podnikání nejprve jako 
zaměstnanec nositele podpůrného programu. Realizátor podpůrného programu pomůže začínajícímu 
podnikateli s rozjezdem jeho podnikání, pomáhá mu nést počáteční rizika podnikání, překonání 
ekonomických ztrát a dosažení bodu zvratu v jeho podnikatelské činnosti.  Součástí je také vzájemné 
síťování a sdílení některých činností pro osoby samostatně výdělečně činné a tím i snižování nákladů 
na výkon některých podnikatelských činností. 
 

Oblast 1.   Zaměstnanost 

Priorita 1.2 Vyšší míra gramotnosti a příprava obyvatel k práci 

Obecný cíl 1.2.1 Zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce pro osoby z CS 

Specifický cíl 1.2.1.1 Motivace k samostatné výdělečné činnosti 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Identifikace možných 
oborů činností 

12/2016 Realizátoři 
projektů, 
potencionální 
OSVČ 

Identifikované 
obory činností 

Nevyžaduje 
financování 

Aplikace vhodného 
modelu pomoci OSVČ 
při zahájení a rozvoji 
činnosti 

1/2017 Realizátoři 
projektů 

Počet OSVČ 
v modelu BEC - 2 

OPZ KPSVL – viz op. 
4, specifický cíl 
1.2.1.2 

Vyhledávání zdrojů 
možné finanční 
podpory OSVČ 

Průběžně 
od 
1/2017 

Žadatelé o 
finanční 
prostředky 

Počet 
zpracovaných 
žádostí - 10 

Náklady žadatelů 

 
Specifický cíl 1.2.1.2 – Udržení zaměstnání 
Nedostatek relevantních informací z trhu práce, neschopnost získávat tyto informace a neschopnost 
je účinně využít vedou k postupné rezignaci na vyhledávání vhodných pracovních míst pro osoby 
z cílových skupin a nezájmu na řešení vlastní životní situace vyplývající z dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Pro další uplatnění tak dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí nejen pracovní návyky     
a dovednosti, ale jsou zatíženi značnými specifickými problémy, které jim brání v získání a udržení 
zaměstnání. Často tak rezignují na možnosti řešení svých problémů, neprojevují zájem o další hledání 
práce a setrvávají v určité apatii stigmatizováni svým vlastním osudem. Nejvýraznějším problém         
je zadlužení či předlužení a následné exekuování jakýchkoliv příjmů, jež nevede k motivaci zajistit        
si pracovní místo. Nízká osvěta s sebou přináší ustálené tvrzení, že dlužník přichází o veškerou mzdu.  
Opatření směřující k získání a udržení zaměstnání spočívají v osvětové činnosti směřující ke zvýšení 
obecné informovanosti z trhu práce a pracovně právní problematice, poradenství v oblasti finanční 
gramotnosti, podpora vedoucí k eliminaci překážek bránících v získání a udržení zaměstnání, work – 
life balance.  
 

Oblast 1.   Zaměstnanost 

Priorita 1.2. Vyšší míra gramotnosti a příprava obyvatel k práci 

Obecný cíl 1.2.1. Zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce pro osoby z CS 

Specifický cíl 1.2.1.2 Udržení zaměstnání 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Podpora a pomoc při 
získávání pracovních 
míst pro CS 

Průběžně 
od 
7/2016 

NNO, realizátoři 
projektů 

Počet podpořených 
osob – 100 

OPZ KPSVL – viz op. 
4  
Náklady NNO 
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Podpora směřující ke 
sladění pracovního a 
mimopracovního 
života zaměstnaných 
osob z CS 

Průběžně 
od 
7/2016 

NNO, realizátoři 
projektů 

Počet podpořených 
osob – 60 

OPZ KPSVL – viz op. 
4 
Náklady NNO 

Osvětová činnost 
směřující ke zvýšení 
obecné 
informovanosti z trhu 
práce a pracovně 
právní problematice 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů, NNO, 
Pracovní 
skupina 
zabývající se 
problematikou 
zaměstnávání 

Počet akcí 
(přednášky, 
workshopy, 
exkurze) - 32 

OPZ KPSVL – viz op. 
4 
Náklady pořadatelů 
akcí 

Specializované 
poradenství k finanční 
gramotnosti a 
zaměstnatelnosti 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Počet 
poradenských 
programů finanční 
gramotnosti 
v souvislosti se 
zaměstnáním - 2 

OPZ KPSVL 
– 9 459 780 Kč 

  

Výše uvedený text za oblast 1 - Zaměstnanost zpracovali, údaje doplnili a odsouhlasili členové 

pracovní skupiny.  
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Oblast 2 – Vzdělávání 
 

Ve městě Bruntál funguje síť mateřských a základních škol, u nichž je zřizovatelem Město (4 MŠ a 5 

ZŠ), 1 ZŠ praktická a speciální, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj (MSK), 1 základní škola 

soukromá a 3 krajem zřízené střední školy (Všeobecné a sportovní gymnázium, Střední průmyslová 

škola a Obchodní akademie, Střední odborná škola).  

Vzdělávací aktivity zajišťují dále sociální služby typu raná péče (§ 54 zákona č. 108/2006 o sociálních 

službách), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62 zákona č. 108/2006) a sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona č. 108/2006), celkem 6 neziskových organizací, a také 

Středisko volného času Bruntál p. o., je zaměřeno na vzdělávání dětí. Všechny sociální služby pracují 

s dětmi z vyloučených lokalit. Znají prostředí rodin z vyloučených lokalit, podílejí se na přípravě dětí 

na vyučování, na organizaci jejich volného času, zapojují rodiče, a tak jsou jejich zkušenosti cenným 

potenciálem pro začleňování dětí a žáků z vyloučených lokalit do hlavního vzdělávacího proudu           

a potenciálními vzdělavateli pedagogů z hlavního vzdělávacího proudu.  Z uvedených důvodů vyplývá, 

že jsou pro sociální začleňování v oblasti vzdělávání důležitým partnerem škol a školek. Mezi 

definovanými cíli práce neziskových organizací jsou (převzato z www stránek LIGA o. p. s.): 

1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže, usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 

2. Vytváření prostředí ke smysluplnému trávení volného času. 

3. Podpora začleňování dětí a mládeže mezi ostatní vrstevníky. 

4. Podpora dětí v udržení v hlavním vzdělávacím proudu, podpora dosahování vzdělání podle 

individuálních možností dětí a mládeže. 

5. Motivace mládeže k vlastnímu uplatnění na trhu práce a podpora udržení zaměstnání. 

6. Podpora snižování rizika špatných návyků (alkoholismus, gamblerství). 

7. Prevence sociálního vyloučení. 

Ve městě funguje také mateřské centrum, pracující na základě dobrovolnosti, které rovněž sehrává 

svou roli v oblasti vzdělávání rodičů a předškolních dětí. 

Síť mateřských a základních škol je dostatečná vzhledem k počtu dětí a žáků v městě Bruntál. Školy     

a školky disponují kvalifikovanými pedagogickými sbory, zkušenými řediteli. 

Úkolem pro následující období je zlepšení propojení neziskových organizací se školami a školkami, 

prevence a odstraňování negativních jevů, které se vyskytují v třídních kolektivech, práce s dětmi      

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a běžných třídách základních škol, podpora žáků 

s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření a v neposlední řadě další vzdělávání pedagogů 

v oblasti proinkluzívních opatření a práce s dětmi se SVP. Do spolupráce se školami je třeba zahrnout 

také další subjekty, jako např. pedagogicko-psychologické poradny či OSPOD. 
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SWOT analýza  
Silné stránky Slabé stránky 

1. Dostatečná kapacita kvalifikovaných 
pedagogů. 

2. Stabilizovaný učitelský sbor. 
3. Zájem pedagogů se dále vzdělávat. 
4. Dostatečná kapacita MŠ a ZŠ. 
5. Zájem škol dobře vzdělávat. 
6. Zájem škol řešit problematiku sociálního 

začleňování. 
7. Existence NNO realizující doučování žáků 

ze SVL. 
8. Činnost mateřského centra pro rodiče a 

předškolní děti. 
9. Zájem NNO spolupracovat se školami. 
10. Zájem obce o řešení problematiky 

sociálního začleňování. 
11. Komplexní řešení problematiky sociálního 

začleňování v rámci KPSVL. 
12.  Dlouholeté zkušenosti základních škol s 

pořádáním akcí pro veřejnost. 
13. Výrazná podpora škol ze strany zástupců 

žáků (Spolek přátel školy). 

1. Nedostatečná spolupráce mezi školami a 
dalšími aktéry ve vzdělávání. 

2. Malá kapacita NNO pro doučování a 
neformální, mimoškolské vzdělávání. 

3. Činnost mateřského centra na bázi 
dobrovolnosti. 

4. Odklady nástupu dětí z vyloučených rodin na 
ZŠ. 

5. Velké procento sociálně slabých rodin. 
6. Neochota škol přijímat žáky z vyloučených 

lokalit. 
7. Segregovaná základní škola (spádovost dětí 

ze SVL). 
8. Absence metodiky a příkladů dobré praxe 

pro práci s ohroženým žákem. 
9. Tradiční metody vzdělávání. 
10. Slabá vazba vzdělávání na uplatnění na trhu 

práce. 
11. Nedostatečná kreativita, podnikavost a 

sociální kompetence žáků. 
12. Malý zájem o technické studijní obory. 
13. Rodiče ze SVL necítí potřebu motivovat děti 

k dosažení vyššího vzdělání. 
14. Rodiče ze SVL se neorientují ve složitých 

otázkách finanční gramotnosti. 
15. Rodiče ze SVL se neorientují na trhu práce a 

nevedou děti k získání správných pracovních 
návyků. 

Příležitosti Hrozby 

1. KPSVL. 
2. Podpora partnerských sítí mezi školami a 

dalšími organizacemi ve vzdělávání (NNO, 
sociální služby, zaměstnavatelé). 

3. Podpora sociálního začleňování dětí a žáků 
se SVP (potenciální SVP). 

4. Podpora flexibility a inovací ve vzdělávání. 
5. Podpora rozvoje klíčových kompetencí 

žáků. 
6. Podpora neformálního předškolního 

vzdělávání. 
7. Podpora (i investiční) technického a 

polytechnického vzdělávání. 
8. Podpora dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 
 

1. Předčasný odchod sociálně 
znevýhodněných dětí ze vzdělávacího 
systému. 

2. Nemotivující rodinné prostředí pro 
vzdělávání. 

3. Prohlubování sociálního vyloučení dětí. 
4. Nedostatečné ekonomické zázemí/špatná 

finanční gramotnost rodin z SVL. 
5. Existence negativních jevů (záškoláctví, 

šikana, užívání návykových látek, 
kriminality, apod.). 

6. Nepochopení (bojkot) strategie sociálního 
začleňování rodiči a veřejností. 

7. Nedostatek odborníků pro inkluzi. 
8. Nevhodné legislativní změny. 
9. Absence odboru školství jako partnera vůči 

školám (prostředník, který zastupuje zájmy 
škol). 
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Statická část SWOT analýzy: 

V oblasti silných stránek dominuje dostatečná kapacita škol, která vytváří prostor pro sociální 

začleňování sociálně nebo zdravotně znevýhodněných dětí. 

Mezi hlavní slabé stránky řadíme dosavadní neochotu zařazovat děti z vyloučených lokalit                   

do hlavního vzdělávacího proudu, a to z důvodu jejich „problémovosti“ ve starším věku a malé 

připravenosti k nástupu do 1. třídy. 

V oblasti příležitostí je významná podpora z OP VVV směřující do škol, které se rozhodnou aktivně 

přistoupit k začleňování sociálně vyloučených žáků, a také to, že podpora směřuje i k ostatním žákům 

v hlavním vzdělávacím proudu. 

Za významnou hrozbu považujeme nepochopení strategie sociálního začleňování rodiči a veřejností 

obecně, jelikož je odbornou i laickou veřejností chápána odlišně a vytváří v myslích lidí napětí         

proti sociálnímu začleňování. Další významnou hrozbou je nemotivující rodinné prostředí a s tím 

související rozvoj negativních jevů jak ve školním věku žáků, tak v dospělosti. 

Dynamická část SWOT analýzy: 

W-O strategie (překonání slabých stránek za použití příležitostí) 

 Slabá stránka „Nedostatečná spolupráce mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání“ je vyvážená 
podporou tvorby partnerských sítí, např. při tvorbě MAP (místního akčního plánu vzdělávání)        
a díky realizaci „KSPVL“. 

 Slabá stránka „Malá kapacita NNO pro doučování a neformální, mimoškolské vzdělávání“ může 
být posílená příležitostmi z operačních programů (KPSVL). 

 Slabé stránky „Odklady nástupu dětí z vyloučených rodin na ZŠ“ a „Činnost mateřského centra      

na bázi dobrovolnosti“ eliminuje „Podpora neformálního předškolního vzdělávání“, která umožní 

zapojení neziskových organizací a sociálních služeb do přípravy dětí k nástupu na základní školu. 

 Slabé stránky „Neochota škol přijímat žáky z vyloučených lokalit“, „Segregovaná základní škola 

(spádovost dětí ze SVL)“, „Absence metodiky a příkladů dobré praxe pro práci s ohroženým 

žákem“ pomůže řešit příležitost „Podpora sociálního začleňování dětí a žáků se SVP (potenciální 

SVP)“ současně s „Podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“. 

 Také slabou stránku „Tradiční metody vzdělávání“ umožní řešit další vzdělávání pedagogických 

pracovníků díky „Podpoře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“. 

 Slabou stránku „Slabá vazba vzdělávání na uplatnění na trhu práce“ je možné eliminovat 

zapojením SŠ, VŠ a zaměstnavatelů do partnerské sítě“. 

 „Nedostatečná kreativita, podnikavost a sociální kompetence žáků“ je slabá stránka, kterou 

umožní řešit „Podpora flexibility a inovací ve vzdělávání“. 

 „Malý zájem o technické studijní obory“ řeší „Podpora (i investiční) technického                                 

a polytechnického vzdělávání“. 

S-T strategie (použití silných stránek pro zamezení hrozeb) 

 Hrozby spojené s nedostatečným vzděláváním dětí a mládeže ze SVL, vč. doprovodných 

negativních jevů, je možné řešit díky koordinovanému přístupu, připravenosti pedagogického 

sboru MŠ, ZŠ, a partnerů z neziskových organizací. 

 Minimalizovat hrozbu spojenou s potenciálním nedostatkem odborných pracovníků pro řešení 

inkluze je jedním z úkolů koordinovaného přístupu. 

 Řešit hrozbu nepochopení strategie sociálního začleňování rodiči a veřejností obecně je rovněž 

jedním z úkolů koordinovaného přístupu. 
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Struktura priorit a cílů v oblasti Vzdělávání 

Zjištěné nedostatky ve Vzdělávání 

Malý zájem rodičů z SVL o vzdělávání dětí 

v předškolním věku 

Malý zájem či neschopnost rodičů z SVL se 

s dětmi doučovat 

Nedostatečná komunikace škol s NNO 

s ohledem na neformální a zájmové vzdělávání 

Finanční bariéra rodičů s nízkými příjmy pro 

navštěvování MŠ 

Obavy rodičů ze začleňování dětí a žáků se SVL 

do hlavního vzdělávacího proudu z důvodu 

problematického chování 

Nedostatečná podpora při výběru SŠ 

Malá uplatnitelnost absolventů SŠ na trhu práce 

Odklady nástupu dětí ze SVL a sociálně slabých 

na ZŠ 
Problematické chování dětí (záškoláctví, 

návykové látky, kriminalita,…) 

Pedagogové ne vždy umí a nemohou se věnovat 

individuálně žákům se SVP. 

Obavy pedagogů z problémů, které mohou 

přinášet děti se SPUCH do tříd v hlavním 

vzdělávacím proudu 

Obavy pedagogů i rodičů ze zavádění nových 

metod vzdělávání do praxe 

Horšící se vztah dětí ke čtení, matematice, 

technické a manuální zručnosti, nedostatečná 

kreativita 

P2. Rozvoj individuálního potenciálu a posílení dalšího uplatnění 
žáků v nesegregovaných třídách/školách 

Rozvoj kreativity a 

motivace žáků 

Rozvoj technických a 
polytechnických 
dovedností žáků 

Rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Usnadnění přechodu 

žáků ze ZŠ na SŠ 

Podpora pedagogů a 
dalších osob pro práci 

s dětmi se SVP 

Podpora žáků se SVP 
v přípravě na vyučování 

Infrastruktura pro třídy, 
kde se uplatňují 

inkluzivní principy a 
začleňování rodičů do 
spolupráce se školou 

Podpora nových metod a 
forem předškol. vzdělávání 

Spolupráce škol s aktéry 
neformálního vzdělávání 

a rodiči 

Zlepšení předškolní přípravy dětí 
ohrožených školním neúspěchem 

Posílení inkluzivní role škol a 
organizací působících ve vzděl. 

Prohloubení spolupráce 
aktérů vzdělávání a rodičů 

P1. Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků se 
SVP, vč. Romů, do hlavního vzdělávacího proudu 

Růst kapacit MŠ pro práci 
s dětmi s potenciální SVP 

Vznik odborných a 
poradenských center 

v přípravě na vyučování 
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Cílové skupiny: 

 děti s potenciálními speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 žáci se SVP, tj.: 

1. žáci se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami 

řeči, s více vadami, s autismem, s hyperkinetickou poruchou, tj. ADHD, se specifickými 

poruchami učení nebo chování závažnějšího charakteru, tj. SPUCH), 

2. žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění           

při vzdělávání), 

3. žáci se sociálním znevýhodněním (např. děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou 

výchovou,  ze  znevýhodněného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí). 

 žáci s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření 

 děti a žáci ohrožení předčasných odchodem ze vzdělávání 

 žáci ve třídách, kde se vytváří inkluzivní prostředí 

 rodiče dětí a žáků 

 pedagogové 

 pracovníci působící v oblasti vzdělávání a sociálních služeb 

 školy, školská zařízení, neziskové organizace a další aktéři vzdělávání 

Priorita 2.1 – Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků, vč. Romů, do hlavního 

vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.1 – Zlepšení předškolní přípravy dětí ohrožených školním neúspěchem 

Cílem je zapojit do neformálního předškolního vzdělávání děti ze SVL zábavnou a hravou formou, 

propojit je s rodiči a dětmi, které navštěvují MŠ a lépe je připravit pro vstup do ZŠ. 

Indikátorem bude počet dětí ze sociálně slabých rodin a SVL zapojených do předškolního a aktivit 

neformálního vzdělávání. Do konce školního roku 2018/19 bude zapojeno 90 dětí. 

Specifický cíl 2.1.1.1 – Podpora nových forem neformálního předškolního vzdělávání  

Děti z vyloučených lokalit často nejsou připravené pro vstup do běžné základní školy, nezvládají např. 

běžné úkony osobní hygieny, sebeobsluhy, mají nedostatečné řečové a komunikativní dovednosti, 

nerozlišují dostatečně zrakové a sluchové vjemy, mají nedostatečné sociální návyky apod., kvůli 

čemuž jsou už na startu ohrožené školním neúspěchem.  Do předškolní výchovy se nezapojují, a je jim 

odkládána školní docházka, čímž se jejich handicap vůči ostatním dětem často ještě zvětšuje. 

Důvody, proč maminky neposílají své děti do školky, jsou různé, např. nedostatek financí, nedůvěra     

v mateřské školy nebo často jen nezájem rodičů o předškolní výchovu dětí, protože ji nepovažují         

za důležitou. Řešením mohou být alternativní formy zapojení, jako jsou předškolní kluby pro děti 

ohrožené školním neúspěchem, zapojení dětí ze SVL do skupin v mateřském centru či do akcí 

pořádaných mateřskou školou aj. Alternativní formy předškolního vzdělávání umožní rovněž účast     

a zapojení rodičů. Budou zde ověřovány nové metody předškolního vzdělávání. 

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.1 Zlepšení předškolní přípravy dětí ohrožených školním neúspěchem 

Specifický cíl 2.1.1.1 Podpora různých forem neformálního předškolního vzdělávání 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 
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Ověření různých 
forem neformálního 
předškolního 
vzdělávání pro děti se 
SVP se zapojením NNO 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

3 organizace se 
zapojí do 
předškolního 
vzdělávání dětí, 
které nenavštěvují 
MŠ 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
675.000,- 

Další vzdělávání 
pracovníků (nové 
metody vzdělávání) 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Proškoleno min. 10 
pedagogů MŠ a 5 
pracovníků NNO 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
350.000,- 

Vyhodnocování 
neformálních forem 
předškolního 
vzdělávání 

9/2018 Realizátoři 
projektů, ASZ 

Roční hodnotící 
zprávy 

  

 

Specifický cíl 2.1.1.2 – Růst kapacit MŠ pro práci s dětmi s potenciální SVP 

Již v mateřské škole pedagogové umí vytipovat děti, které budou pravděpodobně ve škole čelit 

obtížím kvůli některé ze specifických poruch. Cílem je usnadnit jim práci s těmito dětmi, a ty zase 

připravit na vstup na ZŠ tak, aby nedocházelo ke zbytečným odkladům školní docházky a snižovalo    

se riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu. To zahrnuje i rozvoj dovedností v tzv. 

„pregramotnostech“ a rozvoj manuální zručnosti v raném věku. 

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.1 Zlepšení předškolní přípravy dětí ohrožených školním neúspěchem 

Specifický cíl 2.1.1.2 Růst kapacit MŠ pro práci s dětmi s potenciální SVP 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků MŠ 
(inkluze ve vzdělávání) 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Proškoleno min. 10 
pedagogů MŠ 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
250.000,- 

Pomocní pedagogičtí 
asistenti v MŠ 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Zaměstnáni 
asistenti pedagoga 
ve 2 MŠ 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
1.250.000,- 

Vybavení logopedické 
učebny 

6/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

1 speciální učebna 
pro děti s řečovými 
vadami 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
312.500,- 

Vybavení 
polytechnické učebny 
pro rozvoj manuální 
zručnosti dětí 

6/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

1 speciální učebna 
pro rozvoj 
dovedností dětí 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
187.500,- 

 

Obecný cíl 2.1.2 – Posílení inkluzivní role škol a organizací působících ve vzdělávání 

Tento cíl má zajistit konkrétní podporu školám, pedagogům a žákům pro lepší realizaci inkluzívního 

vzdělávání. Systémy, kde žáci ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí dobře prospívají, 

dokážou zmírnit nerovnosti ve společnosti. 

Indikátorem bude počet škol zavádějících inkluzivní prvky do vzdělávání (4), počet podpořených 

pedagogů (90), a podpořený počet dětí se SVP (300). 
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Specifický cíl 2.1.2.1 – Podpora pedagogů zabývajících se vzděláváním dětí se SVP 

Cílem těchto opatření je zajistit pedagogům doplňkové vzdělávání, výměnu zkušeností a další 

podporu, kterou potřebují pro práci se žáky se SVP nebo se žáky, kteří spadají do SVL a sociálně 

slabých rodin.  

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do 
hlavního vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.2  Posílení inkluzivní role škol a organizací působících ve vzdělávání 

Specifický cíl 2.1.2.1 Podpora pedagogů zabývajících se vzděláváním dětí se SVP 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Individuální další vzdělávání 
(DV) pedagogických 
pracovníků ZŠ 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

90 podpořených 
pedagogů 

OPVVV KPSVL 
3.3.1; 1.500.000,- 

Skupinové DV, se zapojením 
NNO 
(semináře/konference/příklady 
dobré praxe) 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

90 podpořených 
pedagogů 

OPVVV KPSVL 
3.3.1; 1.525.000,- 

 

Specifický cíl 2.1.2.2 – Vznik odborných a poradenských center 

Pro postupné začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytné vytvořit na školách 

potřebné materiální a personální podmínky. Cílem těchto pracovišť bude diagnostika SVP a potřeba 

podpůrných a vyrovnávacích opatření, prevence rizikového chování ve školách, podpora třídních 

kolektivů a spolupráce s rodiči. V rámci této priority budou podpořeni pracovníci pro poskytnutí 

metodické podpory, další mohou být podpořeni formou „šablon“. 

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.2  Posílení inkluzivní role škol a organizací působících ve vzdělávání 

Specifický cíl 2.1.2.2 Vznik a činnost odborných a poradenských center 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vybavení pro činnost 
školního 
poradenského 
pracoviště (ŠPP) 

6/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

ŠPP fungující ve 4 
základních školách 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
625.000,- 

Zajištění vedoucích 
pracovníků, odborníků 
pro činnost ŠPP 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Zajištěni odborní 
pracovníci pro 4 
pracoviště 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
6.250.000,- 

Metodické vedení 
odborných pracovníků 
ŠPP 

9/2016-
6/2020 

Realizátoři 
projektů 

Proškoleni odborní 
pracovníci ve 4 
školách 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
250.000,- 

Zapojení NNO a 
sociálních služeb do 
vzdělávání a činnosti 
ŠPP 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Vytvořena 
partnerství s 2 
NNO pro 
vzdělávání  

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
1.855.000,- 
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Specifický cíl 2.1.2.3 – Podpora žáků se SV ve vyučování a v přípravě na vyučování 

Cílem těchto opatření je přímá podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a minimalizace 

rizika jejich školního neúspěchu zapojením neziskových organizací a pomocných pedagogických 

asistentů do vzdělávání, doučování. 

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.2  Posílení inkluzivní role škol a organizací působících ve vzdělávání 

Specifický cíl 2.1.2.3 Podpora žáků se SVP v přípravě na vyučování 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vzdělávání asistentů 
pedagoga 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Vzděláváni 
pomocní asistenti 
pro 4 školy 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
125.000,- 

Zaměstnávání 
asistentů pedagoga 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Zaměstnáni 
pomocní asistenti 
ve 4 školách 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
3.000.000,- 

Vybavení škol 
specifickými 
pomůckami 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Vybavení pro 4 
školy 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
550.000,- 

Zapojení NNO do 
doučování a přípravy 
žáků 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

2 NNO zapojené do 
doučování žáků 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
8.400.000,- 

 

Obecný cíl 2.1.3 – Prohloubení spolupráce aktérů vzdělávání a rodičů 

Zapojováním rodičů do činnosti škol spolu s propojením dalších aktérů vzdělávání se školami 

sledujeme významnější vliv konkrétních opatření pro inkluzivní vzdělávání. V rámci tohoto cíle budou 

také odstraňovány bariéry ostatních rodičů vůči začleňování dětí ze SVL do škol v hlavním 

vzdělávacím proudu. 

Indikátorem bude počet organizací zapojených do vzdělávání spoluprací se školami (4) a počet 

zapojených rodičů (200). 

Specifický cíl 2.1.3.1 – Spolupráce škol s rodiči ostatních žáků a aktéry neformálního vzdělávání 

Pro úspěšné začleňování žáků se SVP je nutné vytvářet podmínky také mezi rodiči ostatních žáků, 

kteří mají často obavy ze začleňování problémových žáků, a to z důvodu šikany, negativních jevů jako 

je kriminalita, užívání návykových látek apod. 

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.3 Odstranění komunikační bariéry mezi rodiči a školou či školkou   

Specifický cíl 2.1.3.1 
Spolupráce škol s aktéry neformálního vzdělávání a rodiči ostatních 
žáků 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Spolupráce škol 
s organizacemi 
pracujícími s rodiči ze 
SVL a dětmi se SVP 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů, ASZ 

Vytvořena 
partnerství se 4 
NNO pracujícími s 
dětmi ze SVL 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
25.000,- 

Definování potřeb pro  9/2016- Realizátoři Vytvořen seznam   
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vzdělávání rodičů ze 
SVL 

6/2020 projektů, ASZ témat a plán 
vzdělávání 

Realizace akcí pro 
rodiče, vč. zapojení 
NNO 

9/2016-
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Akce pro rodiče 
probíhají ve 4 
školách 
jednorázové i 
dlouhodobé) 

OPVVV KPSVL 3.3.1; 
950.000,- 

 

Specifický cíl 2.1.3.2 – Infrastruktura pro třídy, kde se uplatňují inkluzivní principy a začleňování 

rodičů do spolupráce se školou 

Cílem navržených opatření je vybudovat ve dvou školách prostor pro výuku, neformální akce a tyto 

prostory udržovat s pomocí rodičů. Budou zde pořádány volnočasové vzdělávací akce i pro rodiče dětí 

ze SVL. 

Oblast 2 Vzdělávání 

Priorita 2.1 
Prevence školního neúspěchu a postupné zařazování žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu 

Obecný cíl 2.1.3 Odstranění komunikační bariéry mezi rodiči a školou či školkou   

Specifický cíl 2.1.3.2 
Infrastruktura pro třídy, kde se uplatňují inkluzivní principy a 
začleňování rodičů do spolupráce se školou 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vybudování 
multifunkčního 
společenského centra 

6/2016-
6/2017 

Realizátoři 
projektů 

1 investiční akce IROP KPSVL 2.4; 
1.600.000,- 

Vybudování venkovní 
učebny/zahrady 

6/2016-
6/2017 

Realizátoři 
projektů 

1 investiční akce IROP KPSVL 2.4; 
700.000,- 

 

Priorita 2.2 – Inovace ve vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí ve školách integrujících žáky      

se SVP 

Záměry škol a neziskových organizací pro tuto prioritu nejsou obsahem projektu pro inkluzivní 

vzdělávání a začleňování Romů do hlavního vzdělávacího proudu, budou realizovány mimo KPSVL. 

Následuje pouze výčet plánovaných cílů: 

Obecný cíl 2.2.1 – Rozvoj kreativity a motivace žáků k učení 

Cílem je inspirovat se dobrými příklady z praxe doma i v zahraničí.  

Indikátorem bude počet škol, které zavedly nové metody podporující kreativitu a motivaci žáků. 

Obecný cíl 2.2.2 Rozvoj technického a polytechnického vzdělávání 

Indikátorem bude počet investičních akcí na podporu technického a polytechnického vzdělávání          

a počet SŠ, VŠ a podniků, které se zapojí do tohoto vzdělávání. 

Obecný cíl 2.2.3 Rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Indikátorem bude počet nově vzniklých a ověřených produktů v rozvoji jednotlivých klíčových 

kompetencí. 

 Obecný cíl 2.2.4 Usnadnění přechodu ze ZŠ na SŠ 

Indikátorem bude počet akcí na podporu usnadnění přechodu žáků na SŠ. 

Výše uvedený text za oblast 2 -  Vzdělávání zpracovali, údaje doplnili a odsouhlasili členové 

pracovní skupiny.  
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Oblast 3 – Bydlení 
 

V Bruntále jsou v současné době vymezovány dvě hlavní sociálně vyloučené lokality. Největší je 

lokalita v západní části města, která je tvořena v základu třemi největšími ulicemi - Dlouhá, Pěší, 

Rýmařovská, částečně také ulicí Zeyerova. V bytech na ulicích Dlouhá, Pěší a Zeyerova poskytuje 

Slezská diakonie ubytování v rámci režimu prostupného bydlení, klientům odcházejícím z azylových 

domů a domu na půl cesty, v tréninkových a podnájemních bytech. Slezská diakonie rovněž ve městě 

Bruntál provozuje sociální služby pro osoby bez domova: azylový dům pro muže BETHEL, azylový dům 

pro ženy CHANA, dům na půl cesty TIMOTEI, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dále 

návazné služby: Veřejná koupelna pro osoby bez přístřeší, Šatník pro osoby v krizi. Na řešení bytové 

problematiky se rovněž aktivně podílí oddělení sociálních věcí MěÚ Bruntál ve spolupráci 

s Hospodářskou správou města Bruntál (HSMB). 

V bytech v sociálně vyloučené lokalitě je poměrně nízká úroveň bydlení, přesto je dostatečná          

pro uspokojení potřeb nenáročných jednotlivců nebo rodin s menším počtem dětí. Jednopokojové 

bytové jednotky jsou odděleny mezi sebou pouze sádrokartonovými zdmi a chodby jsou většinou        

v horším stavu. Výhodou zůstává fakt, že je zde relativně nízký nájem a menší prostor skýtá možnost     

i nízkých nákladů na energie. Pro klienty azylových domů a domu na půl cesty jsou byty v lokalitě 

dostupné jednak finančně a také z toho důvodu, že o ně není zájem z řad obyvatel města a možnost 

přejít do bytu, byť ve vyloučené lokalitě, vnímají jako příležitost k osamostatnění a soukromí              

ve vlastním bytě. Zároveň se ale projevují obavy ze soužití s místní komunitou. Lokalita vznikla 

sestěhováváním obyvatel se sociální zátěží do jednoho místa – do panelového domu v soukromém 

vlastnictví a postupně také do malometrážních bytů v městských panelových domech.  Původní 

obyvatelé, kteří zde měli přiděleny byty, poměrně rychle lokalitu a domy opustili právě kvůli nižšímu 

komfortu bydlení. Byty často podnajímali či vraceli městu. Postupně se zde zabydlovali jedinci i celé 

rodiny s kumulovanými sociálními problémy. Bohužel se po určité době začala projevovat 

problematičnost celé situace, která vyústila ve formu vyloučené lokality. V lokalitě existuje latentní 

kriminalita, která prakticky v rámci města nevychází najevo, není předmětem trestního                       

ani přestupkového šetření a značně tak zkresluje skutečné údaje o vývoji a stavu zločinnosti na území 

celého města. Je zde zaznamenána lichva v různých formách, vysoký výskyt společensky nežádoucích 

a nebezpečných jevů v podobě nezaměstnanosti, chudoby, vandalismu, kriminality, gamblerství, 

alkoholismu, drogové závislosti a dalších. Bruntál i celý bruntálský region patří dlouhodobě                   

k oblastem s vysokou nezaměstnaností. Nejpalčivějším problémem je fakt narůstajícího počtu osob 

ohrožených ztrátou bydlení z důvodu neplacení nájmu, celkové zadluženosti rodiny a také těch, co již 

o samostatné bydlení přišli a využívají krizového ubytování nebo v horším případě pobytu                   

na ubytovnách. V Bruntále sice funguje azylový dům pro rodiny s dětmi, ale pouze tak, že otec bydlí 

odděleně v azylovém domě pro muže. Často se rodiny odmítají vzájemně odloučit, a proto zpravidla 

končí na ubytovnách, kde žije někdy již druhá generace dětí. Na ubytovnách se jim nedostane ani 

kvalitního ubytování ani podpory v podobě sociální služby. Na komerční podnájem nemá prakticky 

nikdo z řad lidí opouštějících své byty z důvodu neplacení nájmů dostatečné finanční prostředky. V 

Bruntále je zřejmé, že v oblasti bydlení dochází k postupnému zhoršování situace o čemž vypovídá       

i naplněnost azylových domů a domu na půl cesty.  Jako řešení se jeví možnost rozšíření kapacity 

azylového domu pro ženy, zvýšení počtu tréninkových bytů, vybudování azylového domu pro rodiny 

s dětmi, zřízení funkčního sociálního bydlení (formy  - získání sociálního bytu: 1. Housing first a 2. 

Prostupné bydlení), systematickou kvalitní sociální prací a stabilizací programu Návazná podpora 

terénu. Cílem všech řešení je to, aby se osoby z CS již nevracely opakovaně do krizového bydlení a 

aby se délka pobytu v krizovém bydlení zkracovala díky možnosti návazného bydlení. Dalším z cílů je 

zvýšení počtu osob, které získají opět samostatné bydlení, a dojde u nich k posílení schopnosti si 
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samostatné bydlení udržet. Problematiku sociálního bydlení bez podpory v zákoně lze uchopit jen 

stěží, a to nejen z pohledu nevymahatelnosti sociální práce. Nejasnosti v této problematice jsou 

důvodem, proč město Bruntál odstoupilo od záměru realizovat projekt 10 sociálních bytů, které mělo 

město v plánu využít pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení tak, aby nemusely využít krizového bydlení. 

Fakta s tímto související jsou důvodem, proč je preferován systém prostupného bydlení, kdy existuje 

možnost s lidmi pracovat po delší dobu, účinněji a účelněji, a výsledky tohoto systému mají vysokou 

míru úspěšnosti. Tento systém ve svých činnostech ve městě uplatňuje Slezská diakonie. Systém 

prostupného a sociálního bydlení Slezské diakonie je přílohou č. 1 SPSZ. 

Schéma a propojení projektů Slezské diakonie v rámci SPSZ 

IROP 1  BRUNTÁL 
Odkoupení a revitalizace budovy: sprch, WC, společné prostory, chodby, balkóny, stupačky, střecha, 
okolí budovy, oprava střechy koridoru - zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a řešení 
havarijního stavu stávající budovy a obnova vybavení pokojů pro uživatele v návaznosti na 
inovativnost jednotlivých projektů.  Zřízení Krizového bytu v přízemí a celková dispoziční změna 
užívání NP.                                                                                                                                                                                                    
Registrované sociální služby se sídlem v budově: (celkem 224 uživatelů ročně) 
- Azylový dům pro muže (počet lůžek 39), Slezská diakonie, Bethel Bruntál (až 115 uživatelů ročně) 
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (počet lůžek 32), Slezská diakonie, Chana Bruntál (až 55 
uživatelů ročně) 
- Dům na půl cesty (počet lůžek 14), Slezská diakonie, Timotei Bruntál (až 43 uživatelů ročně) + 
Zařízení vyžadující okamžitou pomoc (11 uživatelů ročně) 
 
Nové zázemí pro registrované sociální služby: (celkem 66 uživatelů ročně) 
- Odborné poradenství pro oběti násilí týrání a zneužívání, Slezská diakonie, Elpis Bruntál (až 26 
uživatelů ročně) 
- Sociální rehabilitace, Slezská diakonie, Rút Bruntál (až 30 uživatelů ročně) 
- Podporované bydlení (kontaktní kancelář), Slezská diakonie, Noe Bruntál (až 10 uživatelů ročně) 

OPL ZZ, OPVK    

PS_BYDLENÍ_Inovace a navýšení 
kapacity AD pro ženy 

Navýšení kapacity azylového domu pro ženy o 6 lůžek, zlepšení 
podmínek pro ubytování žen (vybudování samostatné prádelny a 
sušárny, kuchyňky, koupelny, návštěvní místnosti) Kapacita se 
uvolní v návaznosti na odchod cílové skupiny matky s dětmi, které 
by se v rámci realizace projektu Azylového domu pro rodiny 
s dětmi, přesunuli do nových, více vyhovujících prostor na Pěší 
ulici. – viz Projekt AD pro rodiny s dětmi. 

PS_BYDLENÍ_Zřízení krizového 
bytu  

Byt by sloužil pro účely okamžitého poskytnutí ubytování osobám 
v krizové situaci ohrožující jejich život či zdraví. (osoby bez 
přístřeší, osoby v akutní krizové situaci). Nejedná se o vznik nové 
sociální služby. Projekt bude řešen v rámci IROP 

PS_BYDLENÍ_AD pro rodiny s 
dětmi 

Přesun a navýšení kapacity cílové skupiny rodiny s dětmi bez 
domova do nových prostor, vybudovaných na Pěší 2, Bruntál, tak 
aby mohli společně sdílet ubytování a byla tak podpořena 
funkčnost rodiny. Řešeno v IROP – Liga, Slezská diakonie – vznik 
Centra sociálních služeb. 
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PS_PREVENCE, ZDRAVÍ, 
BEZPEČNOST_Programy pro 
osoby ve výkonu trestu a osoby 
opouštějící zařízení pro výkon 
trestu odnětí svobody  
 

Navázání spolupráce s osobami z cílové skupiny před 
propuštěním z výkonu trestu a následná podpora po návratu a 
resocializace.  

PS_ZAMĚSTNANOST - Prostupné 
zaměstnávání prostřednictvím 
aktivizačních činností v Dílně 
(pro osoby bez přístřeší) a 
Prádelně (pro osoby s 
mentálním či duševním 
onemocněním) 

Prostupné zaměstnávání osob z cílové skupiny, vytvoření zázemí 
pro cvičné pracoviště Prádelnu a Dílnu.  

PS_BYDLENÍ - Výstavba 
bytových jednotek sociálních 
bytů  

Výstavba BJ: Dispozičně budou byty řešeny v rozsahu od formy 
garsonky 1 + KK, až 3 + KK. Byty bude možno variabilně 
propojovat (zvětšovat či zmenšovat) formou propojovacích dveří, 
které se buď zpřístupní či nikoliv. Byty budou ve formě dvou 
režimů:                   

1. Prostupná forma bydlení  
2. V režimu Housing first 

 

PS_BYDLENÍ - Návazná a 
preventivní podpora v terénu 

Poskytování návazné terénní podpory v bydlení osobám 
opouštějícím krizové bydlení v pobytových sociálních službách. CS 
– osoby bydlící v nově zřízených sociálních bytech, v 
podnájemních bytech Slezské diakonie, nájemních bytech HSMB.  

PS_ PREVENCE, ZDRAVÍ, 
BEZPEČNOST - Aktivizační 
činnosti a preventivně 
informační program pro osoby 
bez přístřeší 

Preventivně informační program pro uživatele sociálních 
pobytových služeb, aktivity pro osoby žijící bezprostředně na ulici 
nebo v nevyhovujících podmínkách, Šatník pro osoby v krizi, 
zázemí pro poskytování: Depistáž - terénní práce s osobami bez 
přístřeší nebo žijícími v nevyhovujících podmínkách a zázemí pro 
řízení návazné služby Veřejná koupelna pro osoby bez přístřeší. 

 
Přehled průměru počtu osob, které ročně využijí krizové bydlení:  
 

 Azylový dům pro muže: 115 osob 

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi: 55 osob 

 Dům na půl cesty: 43 osob 

 Osoby zcela bez přístřeší, pohybující se na území města Bruntál: 60 osob 
 

Další fakta a informace:   
 

 Soukromé ubytovny na území města Bruntál: 3  

 Osoby ohrožené ztrátou bydlení z důvodu neplacení nájmu: pohledávky váznoucí u 40 
bytů – jedná se o pohledávky, kdy nadále nájemníci užívají bytové jednotky, z toho        
u 17 bytových jednotek bylo zahájeno soudní jednání na vyklizení bytu, u ostatních 
jsou splátkové kalendáře (z toho bylo 14 domácností osloveno sociálním odborem       
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ke spolupráci, celkově možnosti využilo 5 rodin).  

 Od roku 1993 se zadlužilo ve městě Bruntál na obecních bytech celkem 686 
domácností. Celkový dluh na nájemném u HSMB činí 17 000 000 Kč.  

 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Existence dostatečného bytového 
fondu 

2. Prázdné domy/byty v majetku města 
3. Síť služeb, které řeší krizové bydlení  

(azylové domy, dům na půl cesty) 
4. NNO s funkčním systémem 

prostupného bydlení 
5. Zájem města na řešení bytové 

problematiky 
6. Kvalitně zpracovaný komunitní plán SS 

s existencí skupiny - osoby v krizových 
situacích 

7. Úzká spolupráce pracovníků sociálního 
odboru města s pracovníky NNO 

8. Aktivní zájem HSMB na řešení 
prostupného bydlení ve městě 
 
 

 

1. Rostoucí počet osob bez přístřeší  
2. Vysoký počet osob ohrožených ztrátou 

bydlení 
3. Vysoké vstupní náklady pro dosažení bytu 
4. Pohledávky města vůči žadatelům 
5. Byty v rámci systému prostupného 

bydlení NNO jsou přidělovány pouze a 
výhradně v SVL 

6. vysoký počet bytů ve vyloučené lokalitě –  
malometrážní byty, zničené chodby, 
nefunkční schránky, okolní prostředí a další 
problémy související s SVL, běžný občan 
odmítá bydlet v tomto prostředí 
7. Nedostatečná kapacita krizového bydlení 

pro ženy 
8. Neexistující krizové bydlení pro rodiny 

s dětmi 
9. Nedostatečný počet bytů odpovídající 

velikostí pro rodiny 

Příležitosti Hrozby 

1. Snaha o udržení a navýšení krizového 
bydlení dle potřeb CS  

2. Vznik azylového domu pro rodiny s 
dětmi, aby nedocházelo k atomizaci 
rodinných vazeb 

3. Rozvoj prostupného bydlení 
4. Příprava koncepce sociálního bydlení  

- formou Housing first 
- formou prostupného přístupu 

5. Změna pravidel města pro získání 
obecních bytů 

6. Podpora sociální práce zaměřené na 
podporu bydlení a stabilizaci 
domácností 

7. Podpora programů souvisejících s 
udržením samostatného bydlení 

8. Posílení pozitivního vztahu k místu 
bydliště (údržba bytů, sousedské 
vztahy, veřejný prostor apod.) 

9. Posílení spolupráce v řešení celkového 
konceptu bydlení mezi městem, 
HSMB, NNO 

10. Možnost zisku finančních prostředků 
ze zdrojů EU přes KPSVL 
 

1. Nedostatečné finančí zdroje při realizaci 
systému řešení bydlení  

2. Obtížnost vyjednávání změn podmínek 
pro přidělování bytů  

3. Zneužívání sociální situace osob v bytové 
krizi soukromými vlastníky bytů 

4. Existence nekvalitních ubytoven 
5. Finančně nedostupné podnájmy 
6. Změna zákona o hmotné nouzi zvyšuje 

riziko ztráty bydlení 
7. Jednostranně postavený OZ, 

znevýhodňující pronajímatele bytů, který 
brání rozvoji soc. bydlení. 
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Statická část SWOT analýzy: 

V oblasti silných stránek dominuje oblast funkčního systému prostupného bydlení a zájem města 

k řešení bytové problematiky. 

Mezi největší slabé stránky se jednoznačně řadí vysoký počet osob, které jsou ohroženy ztrátou 

bydlení a nedostatečné kapacity pro řešení krizového bydlení na několika stupních ubytování (muži, 

ženy, matky s dětmi, rodiny s dětmi). 

V oblasti příležitostí dominuje snaha o řešení a navýšení krizového bydlení a posílení spolupráce mezi 

institucemi, které s konceptem bydlení mají co do činění. 

Za hlavní hrozbu bychom mohli považovat nedostatečné finanční zdroje při řešení problému 

v systému bydlení. 

 

Dynamická část SWOT analýzy: 

W-O strategie (překonání slabých stránek za použití příležitostí) 

 Příležitost snahy o udržení a navýšení krizového bydlení dle potřeb CS můžeme snížit rostoucí 

počet osob bez přístřeší, zároveň je zde i vysoká možnost snížení rizika vysokého počtu osob 

ohroženého ztrátou bydlení. Také bychom mohli najít cestu ke snížení vstupních nákladů     

pro dosažení bytu a pomoci zamezit zadlužování rodin (žadatelů) vůči městu. 

 Příležitostí vzniku azylového domu pro rodiče s dětmi kromě toho, že nebude docházet 

k atomizaci rodinných vazeb, zvýšíme kapacitu azylového domu pro ženy a zároveň získáme 

vyšší kapacitu bytů větší velikosti, která by byla ideální pro potřeby rodiny.  

 Příležitostí „Rozvoj prostupného bydlení“ můžeme odstranit slabé stránky, jako jsou byty 

v rámci prostupného bydlení, které jsou přidělovány pouze a výhradně v SVL a zároveň 

bychom tak eliminovali vysoký počet bytů v SVL, kde jsou většinou zničené chodby, nefunkční 

schránky, znečištěné okolní prostředí apod., kdy běžný občan odmítá žít v tomto prostředí. 

 Příležitost, která se nám nabízí koncepcí sociálního bydlení formou „Housing first“ nebo 

formou „prostupného bydlení“ snížíme pohledávky města vůči žadatelům o byty, dosáhneme 

snížení vstupních nákladů pro dosažení bytu. Také můžeme snížit počet osob, které jsou 

ohroženy ztrátou bydlení a počty osob, které jsou bez přístřeší. 

 Příležitost změny pravidel města pro získání obecních bytů můžeme snížit pohledávky města 

vůči žadatelům o obecní byty, snížit počet bytů ve vyloučené lokalitě a získat možnost 

dostatečného počtu bytů odpovídajících velikostí pro rodiny.  

 Příležitostí podpory programů souvisejících s udržením samostatného bydlení můžeme 

redukovat rostoucí počet osob bez přístřeší, snížit pohledávky města vůči žadatelům o byty, 

zajistit byty v rámci prostupného bydlení nejen v lokalitě a zajistit možnost bytů                     

pro obyvatele nejen v SVL.  

 Posílení pozitivního vztahu k místu bydliště je příležitostí pro snížení počtu bytů v SVL, které 

by byly devastovány, a díky tomu se může zvýšit počet obyvatel majoritní společnosti, která 

by měla zájem bydlet v lokalitě. 

 Příležitost posílení spolupráce v řešení celkového konceptu bydlení mezi městem, HSMB         

a NNO můžeme získat více bytů pro systém prostupného bydlení a zajistit tak občanovi, který 

se ocitne v tíživé sociální situaci, možnost bydlet v lepších podmínkách v SVL. 

 Příležitostí získat finanční prostředky ze zdrojů EU můžeme zajistit vybudování krizového 

bydlení pro rodiny s dětmi, také můžeme zajistit byty, které by odpovídaly svou velikostí          
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i početnějším rodinám a zároveň bychom mohli zajistit dostatečnou kapacitu krizového 

bydlení pro ženy. 

 

S–T strategie (použití silných stránek pro zamezení hrozeb) 

 

 Hrozbě „Nedostatečné finanční zdroje při realizaci systému řešení bydlení“ můžeme 

předcházet díky zájmu města na řešení bytové politiky a aktivní zájem HSMB na řešení 

prostupného bydlení, dále nám může pomoci hrozbu eliminovat dobře zpracovaný 

komunitní plán, který má aktivní skupinu – osoby v krizových situacích a úzká spolupráce 

pracovníků sociálního odboru města s pracovníky NNO. 

 Hrozbu, kterou představuje obtížnost vyjednávání změn podmínek pro přidělování bytů, 

můžeme eliminovat prázdnými byty, které jsou v majetku města, zájmem města na řešení 

bytové problematiky a aktivním zájmem HSMB na řešení prostupného bydlení ve městě. 

 Hrozbu, kterou představuje zneužívání sociální situace osob v bytové krizi soukromými 

vlastníky bytů, můžeme eliminovat díky zájmu města na řešení bytové problematiky a díky 

kvalitně zpracovanému komunitnímu plánu města. 

 Hrozbě, kdy by vznikly nové nekvalitní ubytovny, můžeme zabránit díky síti služeb, které řeší 

krizové bydlení (azylový dům, dům na půl cesty atd.), dále je zde tato hrozba eliminována 

zájmem města na řešení bytové problematiky a aktivním přístupem HSMB k řešení 

prostupného bydlení. 

 Hrozbu finančně nedostupných podnájmů, můžeme eliminovat existencí dostatečného 

bytového fondu, kterým město disponuje, a jsou zde volné bytové jednotky, které je možné 

pronajmout. 

 Hrozbu změny zákona o hmotné nouzi, které zvyšuje riziko ztráty bydlení, můžeme 

eliminovat sítí služeb, které řeší krizové bydlení a NNO s funkčním systémem prostupného 

bydlení. 
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Cílové skupiny 
 
Rodiny v KS – které mají trvalý pobyt v Bruntále nebo rodiny v KS, které bydlení ztratily nebo jsou 
ztrátou bydlení ohroženy 
Jednotlivci i rodiny s dětmi v akutní bytové nouzi, žijící na území města Bruntál nebo s trvalým 
bydlištěm v Bruntále, které bydlení ztratily nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy 
Ženy v akutní bytové nouzi žijící na území města Bruntál nebo s trvalým bydlištěm v Bruntále, které 
bydlení ztratily nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy 
Uživatelé pobytových sociálních služeb 
Osoby bez přístřeší pobývající na území města Bruntál 
Rodiny s dětmi a mládež 15 - 26 let, žijící v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožené 
 

 

Hlavní 
zjištěné 

potřeby v 
oblasti 
bydlení 

Mít možnost 
bydlet i po 
odchodu z 

vlastního bydlení 
se svou rodinou

Zmírnění 
negativních 

dopadů na osoby 
z CS při ztrátě 

bydlení

Získat možnost 
podpory  po 
odchodu z 

azylového domu 
nebo domu na 

půl cesty 

Mít prostor a čas 
před návratem 

do 
samostatného 

bydlení 
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Bydlení
Kvalitní a 

stabilní bydlení

Zvýšení ubytovací kapacity krizového 
bydlení pro ženy ve městě Bruntál a 
zlepšení stávajících podmínek pro 

ubytování

Pomoc při 
řešení ztráty 
bydlení pro 

rodiny s dětmi

Zamezení návratu osob 
opouštějících pobytové služby 

zpět do krizového bydlení

Zabránění negativného vlivu při 
vzniku akutní krizové situace na 

osoby z CS

Zajištění kvalitního zázemí pro poskytování 
pobytových služeb a návazných projektů

Zajištění kvalitního zázemí pro poskytování 
ambulantních služeb, návazných služeb a 

aktivit

Pomoc při řešení ztráty bydlení a 
poskytování sociálních služeb pro 

rodiny s dětmi

Změna prostor a navýšení kapacity AD 
pro rodiny s dětmi na ul. Pěší 2, Bruntál

Navýšení  kapacity 
AD pro ženy v 

Bruntále o 6 lůžek

Získání a udržení 
samostatného 

bydlení

Zřízení krizového bytu 
pro osoby v akutní 

krizové situaci

Odkoupení a 
revitalizace 

budovy

Odkoupení a 
revitalizace 

budovy

Vznik Centra 
sociálních služeb
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Priorita 3.1. Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.1. - Zvýšení ubytovací kapacity krizového bydlení pro ženy ve městě Bruntál                

a zlepšení stávajících podmínek pro ubytování. 

Bydlení v azylovém domě je okamžitou pomocí pro osoby v akutní bytové nouzi (tj. při ztrátě 

bydlení). Výhodou tohoto typu bydlení je okamžitá pomoc při řešení bytové krize a zároveň 

poskytování sociální služby, díky které mají uživatelé možnost podpory při řešení své situace.  Krizové 

bydlení je vnímáno jako dočasné nikoliv dlouhodobé. Této sociální služby využívají nejčastěji osoby, 

které nejsou z různých důvodů momentálně schopny řešit svoji situaci bez pomoci druhých.                 

O nedostatečné kapacitě azylového domu pro ženy a matky s dětmi vypovídá pořadník zájemkyň, 

jejichž žádosti nebylo vyhověno. Přednostně jsou ubytovávány matky s dětmi, z důvodu řešení 

situace pro vícero osob a předpokladu, že samostatná žena bude schopná řešit svoji nepříznivou 

situaci snadněji. Průměrně dojde ročně k odmítnutí až 30 žen.  

 

Specifický cíl 3.1.1.1. - Navýšení kapacity azylového domu pro ženy v Bruntále o 6 lůžek  

Opatření vedoucí k naplnění cíle je navýšení kapacity azylového domu pro ženy o 6 lůžek a zlepšení 

stávajících podmínek vybudováním samostatné prádelny, sušárny a kuchyňky, koupelny a návštěvní 

místnosti. Tímto způsobem by došlo k přiblížení běžného ubytovacího standardu a možnosti většího 

počtu žen, které získají krizové bydlení a vyřeší se tak jejich momentální bytová nouze.  

Oblast 3.   Bydlení 

Priorita 3.1. Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.1. 
Zvýšení ubytovací kapacity krizového bydlení pro ženy ve městě Bruntál a 
zlepšení stávajících podmínek pro ubytování 

Specifický cíl 3.1.1.1 Navýšení kapacity azylového domu pro ženy v Bruntále o 6 lůžek 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Realizace změn a 
navýšení kapacity 
bydlení 

7/2017 Realizátoři 
projektu 

Rozšíření kapacity o 6 
lůžek a zlepšení 
standardu bydlení 
(vybudování 
prádelny, sušárny a 
kuchyňky, koupelny a 
návštěvní místnosti) 

IROP KPSVL – 7 
000 000 Kč 

Změna kapacity 
jednotlivých pokojů a 
užívání místností. 

6/2016 Realizátor 
projektu 

Projektová 
dokumentace 

IROP KPSVL– viz op. 1 

Zajištění dostatečné 
kapacity krizového 
bydlení pro ženy  

9/2017 Realizátor 
projektu 

Kapacita 12 lůžek  OPZ  KPSVL – 
2 305 000 Kč 
IROP KPSVL – viz op. 
1 
 

 

Obecný cíl 3.1.2. – Pomoc při řešení ztráty bydlení pro rodiny s dětmi 

Momentálně ve městě Bruntál existuje azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ve kterém                     

je realizován individuální projekt – azylový dům pro rodiny. Tato služba je velmi potřebná a v praxi         

se osvědčila, jedná se však o pomoc v krizové situaci - nynější prostory a kapacita totiž neumožňuje 

rodině společné bydlení, a proto jsou muži ubytovaní zvlášť. Tento status nabourává komplexnost 

rodiny a i přes možnost vzájemných celodenních návštěv nelze hovořit o zachování rodiny. Důvodem 

pro vznik takové situace bývá platební neschopnost hradit náklady na bydlení, vystěhování z důvodu 

 

- Bývalí uživatelé 

AD nebo DPC 

- Nahlášení 

trvalého bydliště  

- Účast v programu 

Návazná podpora 

v terénu 

- aktivní splácení 

dluhu na HSMB 

nebo šetření na 

kauci, vybavení 

- momentálně 

celkem 12 BJ (14 

osob) 

 

- BJ, kterou 

původně obýval 

podnájemník v 

rámci podnájemní 

smlouvy s SD 

- byt a smlouva s 

HSMB 

- i nadále může 

využívat podpory v 

rámci programu 

Návazná podpora 

v terénu, 

minimálně ze 

startu při 

vyřizování všech 

náležitostí 

- momentálně 

celkem 3 BJ 
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neplacení nájmu, porušení domovních řádů či jiných smluvních ujednání v předchozím místě pobytu. 

V azylovém domě pro ženy a matky s dětmi je každoročně převis žádostí o poskytnutí služby kolem 

25 rodin.  

 

Specifický cíl 3.1.2.1. – Změna prostor a navýšení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi       

na Pěší 2, Bruntál 

Opatření vedoucí k naplnění cíle je realizace samostatného bydlení pro rodiny s dětmi.  Oddělením 

cílové skupiny a umožněním samostatného ubytování, poskytneme službu nejen matkám s dětmi,    

ale také novým cílovým skupinám, tj. kompletním rodinám s dětmi a otcům s dětmi. Cílem je 

poskytovat sociální službu „azylový dům pro rodiny s dětmi“ na Pěší ulici v Bruntále, který bude 

umožňovat ubytování v krizové situaci rodinám s dětmi (2 dospělí a max. 4 děti) a jednotlivcům 

s dětmi (1 dospělý - matka, otec, příp. jiná osoba s dětmi svěřenými do péče - a max. 6 dětí).  Projekt 

umožní rozšíření cílové skupiny, navýšení kapacity, zvýšení komfortu bydlení (vytvoření samostatných 

bytových jednotek s WC, sprchou a kuchyňkou, prádelna a sušárna), možnost ubytovat rodinu            

až se 6 dětmi.  Díky navýšení kapacity bude azylové bydlení pro osoby v krizové situaci dostupnější. 

Předpoklad vytíženosti zařízení cca 75 % (mohou být ubytovány rodiny s menším počtem dětí,       

nebo samostatný rodič s dítětem). Nejedná se o novou registrovanou službu, ale o změnu cílové 

skupiny a navýšení kapacity stávající registrované služby CHANA Bruntál, číslo registrace 2348043. 

Služba bude poskytována v nepřetržitém režimu, tj. 24 hodin denně, kdy bude v objektu AD dohled 

zajištěný pracovníky služby. 

Oblast 3.   Bydlení 

Priorita 3.1. Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.2 Pomoc při řešení ztráty bydlení pro rodiny s dětmi 

Specifický cíl 3.1.2.1 
Změna prostor a navýšení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi 
na ul. Pěší 2, Bruntál 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Přesun sociální služby 
azylového domu pro 
rodiny s dětmi do 
nově zrekonstruované 
budovy na Pěší 2, 
Bruntál – návaznost na 
projekt IROP 

8/2017 Realizátor 
projektu, 
partner 
projektu 

Příprava objektu a 
zahájení poskytování 
krizového bydlení 
v nových prostorech 
pro rodiny s dětmi 

IROP KPSVL – 
7 105 300 Kč 

Navýšení kapacity  9/2017 Realizátor 
projektu, 
partner 
projektu  

Vybavenost a 
navýšená kapacita o 
7 lůžek pro dospělé 
osoby,(celkem 12 
lůžek pro dospělé) 
celkem 25 lůžek 
včetně dětí 
s možností přistýlky 
na přechodnou dobu  

IROP KPSVL – 
1 000 000 Kč 

Zajištění dostatečné 
kapacity krizového 
bydlení pro CS 

 9/2017 Realizátor 
projektu 

Kapacita 25 lůžek  IROP KPSVL – viz op. 
1 

Prevence ztráty 
bydlení pro rodiny s 
dětmi 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátor 
projektu 

Počet rodin - 25 OPZ KPSVL – 
3 640 000 Kč 
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Obecný cíl 3.1.3 – Zamezení návratu osob opouštějící pobytové služby zpět do krizového bydlení  

Klienti opouštějící pobytovou sociální službu – krizové bydlení (azylové domy, dům na půl cesty)          

a odcházejí do samostatného bydlení jsou vystaveni různým rizikům, která se pojí s obavami 

z opakovaného selhání (neschopnost hradit nájem, ostatní služby nebo své jiné závazky apod.), dále 

z problémů pojících se s životem ve vyloučené lokalitě a také z toho, že zůstanou v bytě zcela sami 

bez možnosti se na někoho obrátit. Samotu zvládají nejhůře mladí dospělí, kteří odešli z domu na půl 

cesty a předtím žili v dětském domově. Nejsou tak zvyklí na to, že by byli v prostorech zcela sami. 

Bývalí uživatelé potřebují rovněž podporu k tomu, aby zvládli své případné závislosti (alkohol, drogy, 

gamblerství).  Vzhledem k tomu, že se jedná o systematickou individuální práci, která je započatá již 

v krizovém bydlení, je výše podpory dobře odhadnutelná a vždy vychází z potřeb podporované osoby. 

Z toho důvodu je právě tento nástroj tak významnou a účinnou podporou. Návazným stupněm 

krizového bydlení v režimu prostupného bydlení je tréninkový byt. Z potřeb CS vyplývá, že není nutné 

navyšovat kapacitu tréninkových bytů u azylového domu pro muže ani domu na půl cesty, ale u žen 

je nedostatečná. Prostupné bydlení, které realizuje Slezská diakonie na území města Bruntál               

je komplexní, hierarchicky uspořádaná soustava postupných forem bydlení, kterými klient a následně 

ubytovaná osoba prochází. Silnou a osvědčenou stránkou tohoto systému se jeví nejen konečná fáze 

– získání samostatného bydlení, ale zejména posílená schopnost si jej udržet a řešit své problémy. 

Proto je významnou součástí prostupného bydlení jeho provázání s individuální sociální prací, která 

začíná již v úrovni krizového bydlení a navazuje na ni doprovodný program – Návazná podpora              

v terénu. V tréninkovém bytě ubytovaná osoba je stále klientem pobytové služby a sociální práce       

se řeší v rámci individuálního plánu (např.: naspoření kauce a dalších finančních prostředků                      

či vybavení bytu, po dobu pobytu, k tomu, aby mohl dotyčný odejít do návazného stupně bydlení, 

čímž je podnájemní byt, kde není vybavení a váže se na něj kauce na energie, motivace k řešení 

případných dluhů a plán splátek). V tréninkovém bytě setrvávají klienti zpravidla rok.  Cílem je, že 

osoby z CS získají bydlení a posílí své kompetence k tomu, aby nejen získaly návazné bydlení ve formě 

sociálního bydlení – podnájemní, nájemní byt, ale aby byly schopny si jej dlouhodobě udržet. Osoby 

z CS, tak mají možnost získat bydlení i přes nedostatek finančních prostředků (komerční podnájem) 

nebo překážkám, kterými jsou dluh na nájmu městského bytu. Prostupné bydlení se realizuje              

ve službách azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy a matky s dětmi a v domě na půl cesty. 

Tento proces návratu osob z CS zpět do samostatného bydlení se velmi osvědčil. Od roku 2013          

se podařilo podpořit celkem 20 osob z azylového domu, z nichž 18 si stále drží samostatné bydlení. 

Realizací tohoto projektu formou KPSVL vnímáme jako příležitost pro zajištění stability financování 

celého programu. Program je vázaný na rozšíření kapacity o 9 BJ sociálních bytů v Bruntále. Touto 

osvědčenou a účinnou metodou chce azylový dům podpořit vyšší počet osob a také získat lepší 

zázemí i personální zajištění.  

Specifický cíl 3.1.3.1. – Získání a udržení samostatného bydlení 

Díky této aktivitě budou moci uživatelé, kteří mají obavy z přechodu do vlastního bydlení, odcházet 

do bytů po kratší době pobytu v krizovém bydlení, protože jim bude poskytnuta návazná podpora       

a s problémy nezůstanou sami.  Návazná podpora v terénu je poskytována po nezbytně nutnou dobu 

tak, aby se minimalizovalo riziko toho, že se osoby z CS ocitnou opět ve složité sociální situaci, která 

vyústí ve ztrátu bydlení. Díky udržení vlastního bydlení dojde k sociálnímu začlenění bývalých 

uživatelů pobytových sociálních služeb. Celý proces se odehrává v rámci prostupného bydlení, kde po 

tréninkovém bytě následuje bydlení v podnájemním bytě a následně nájemním nebo přímou formou 

získání sociálního bytu v režimu Housing first.  
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Klíčová aktivita č.1: - Pomoc a podpora při vyřizování běžných záležitostí a komunikace s ostatními 

organizacemi 

Klienti opouštějící pobytovou sociální službu – krizové bydlení (azylové domy, dům na půl cesty)         

a odcházejí do samostatného bydlení - jsou vystaveni různým rizikům, která se pojí s obavami 

z opakovaného selhání (neschopnost hradit nájem, ostatní služby nebo své jiné závazky, apod.) 

 

Klíčová aktivita č. 2: - Pomoc a podpora při řešení problémů v SVL 

Lokalita vznikla sestěhováváním obyvatel se sociální zátěží do jednoho místa – do panelového domu   

v soukromém vlastnictví a postupně také do malometrážních bytů v městských panelových domech 

ulic Dlouhá, Pěší, Zeyerova. Původní obyvatelé, kteří zde měli přiděleny byty, poměrně rychle lokalitu 

a domy opustili právě kvůli nižšímu komfortu bydlení, byty často podnajímali či vraceli městu. 

Postupně se zde zabydlovali jedinci i celé rodiny s kumulovanými sociálními problémy. Bohužel          

se po určité době začala projevovat problematičnost celé situace, která vyústila ve formu vyloučené 

lokality. Uživatelé, kteří opouštějí krizové bydlení, mají obavy z problémů, které se na SVL pojí.  

Nejčastější obavou je obava z ohrožení zdraví či majetku, dále problémové sousedské vztahy               

a dostupnost drog či lichvářství.  

Opatřením vedoucím k naplnění cíle je poskytnutí vstupních informací o rizicích života v SVL                 

a seznámení s konkrétním prostředím, do kterého uživatelé budou odcházet.  Jedná se převážně          

o vstupní fázi před odstěhováním a při prvních měsících života v novém bytě. Opět se zde osvědčila 

metoda poskytování kvalitní sociální práce a individuální podpora při řešení jednotlivých problémů. 

Po čase se zpravidla osoby z CS začlení do místní komunity a jsou zde schopny fungovat bez větších 

problémů.  

Oblast 3.   Bydlení 

Priorita 3.1. Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.3. 
Zamezení návratu osob opouštějící pobytové služby zpět do krizového 
bydlení 

Specifický cíl 3.1.3.1 Získání a udržení samostatného bydlení 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Zajištění dostatečné 
informovanosti osob 
z CS o existenci 
programu Návazná 
podpora v terénu 

2016 - 
2018 

Realizátor 
projektu 

Informovanost 
klientů z AD pro 
muže, ženy a matky 
s dětmi a DPC, 
celkem 120 osob 
ročně 

OPZ KPSVL – 
2 879 000 Kč 

Zahájení spolupráce a 
podpory na úrovni 
krizového bydlení před 
přechodem do 
podnájemního bytu 

2016 - 
2018 

Realizátor 
projektu 

Spolupráce a 
podpora 12 osob za 
rok  

OPZ KPSVL – viz op. 1 

Příprava osob z CS a 
získání BJ do pronájmu 
od HSMB  

2016 - 
2018 

Realizátor 
projektu 

Předpoklad 4 BJ 
ročně 

OPZ KPSVL – viz op. 1 

Příprava osob z CS a 
získání BJ do pronájmu 
od Slezské diakonie – 
sociální byty  

2016 - 
2018 

Realizátor 
projektu 

12 BJ v režimu 
sociálních bytů 

OPZ KPSVL – viz op. 1 
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Realizace programu 
Návazná podpora v 
terénu 

2016 - 
2018 

Realizátor 
projektu 

Podpora dle potřeb 
CS, 25 osob za rok  

OPZ KPSVL – viz op. 1 

Podpora při přechodu 
osob z CS do 
Nájemních bytů HSMB 

2016 - 
2018 

Realizátor 
projektu 

Předpoklad 4 BJ – 
přechod do 
nájemních bytů 
ročně 

OPZ KPSVL – viz op. 1 

 

Obecný cíl 3.1.4. – Zabránění negativního vlivu při vzniku akutní krizové situace na osoby z CS 

Před 8 lety bylo k dispozici krizové lůžko pro osoby v akutní krizi v AD pro muže i v AD pro ženy              

a matky s dětmi. Bohužel lůžko bylo v pokoji, který byl součástí vždy celého střediska, a rovněž zde 

nebyla možnost samostatného hygienického zázemí. Z toho důvodu byli všichni ubytovaní klienti 

vystaveni rizikovým faktorům, jako je např. možná infekce, kterou mohl případně akutně ubytovaný 

člověk ostatní nakazit, protože neměl lékařské potvrzení o bezinfekčnosti.  V roce 2008 nám bylo 

azylovému domu Krajskou hygienickou stanicí doporučeno, abychom krizová lůžka zcela zrušili, jinak 

neschválí Domovní řád na další období. Lůžka byla v azylovém domě zrušena a od té doby                    

je pravidelně řešeno, jak pomoci lidem, kteří jsou mnohdy ohroženi na zdraví či životě např. v zimním 

období.  

 

Specifický cíl 3.1.4.1 – Zřízení krizového bytu pro osoby v akutní krizové situaci 

Samostatný byt by sloužil pro účely okamžitého poskytnutí ubytování osobám v krizové situaci 

ohrožující jejich život či zdraví. CS: osoby bez přístřeší, osoby v akutní krizové situaci. Nejedná              

se o vznik nové sociální služby, ale pouze o návaznou službu. Krizový byt by byl situovaný jako jedna 

bytová jednotka vhodná k ubytování jednotlivce a maximálně 3 přistýlek pro děti. Vzhledem k tomu, 

že je služba AD poskytována nepřetržitě, bylo by možné ubytování v tomto bytě poskytnout 

okamžitě.  Byt by sloužil k okamžitému ubytování osob z CS na nezbytně nutnou dobu, než by se 

jejich situace vyřešila jiným způsobem.  Ubytované osobě by bylo poskytnuto základní sociální 

poradenství, jehož cílem by bylo řešení momentálních potřeb ubytovaného, zejména podpora          

při řešení bytové problematiky – návazného bydlení či jiných kumulovaných problémů. Sociální práce 

by byla realizována prostřednictvím sociálního pracovníka z AD po muže a případně návaznými 

sociálními službami. 

Oblast 3.   Bydlení 

Priorita 3.1. Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.4 
Zabránění negativního vlivu při vzniku akutní krizové situace na osoby z 
CS 

Specifický cíl 3.1.4.1 Zřízení krizového bytu pro osoby v akutní krizové situaci 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Změna účelu užívání 
části budovy  

2016 Realizátor 
projektu 

Nový nákres přízemí 
a přípojek 

IROP KPSVL – 
10 720 000 Kč 

Zřízení krizového bytu 
včetně vybavení  

 2016-
2017 

Realizátor 
projektu 

1 BJ, 1 lůžko + 
přistýlka 

IROP KPSVL – viz op. 
1 

Poskytování ubytování 
a základního 
sociálního poradenství 

 2016-
2017 

Realizátor 
projektu 

10 osob ročně Náklady NNO 
Dotace na 
registrované sociální 
služby 
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Obecný cíl 3.1.5 – Zajištění kvalitního zázemí pro poskytování pobytových služeb a návazných 

projektů  

Registrované sociální služby: (celkem 224 uživatelů ročně): - Azylový dům pro muže (počet lůžek 39), 

Slezská diakonie, Bethel Bruntál (až 115 uživatelů ročně), - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

(počet lůžek 32), Slezská diakonie, Chana Bruntál (až 55 uživatelů ročně) - Dům na půl cesty (počet 

lůžek 14), Slezská diakonie, Timotei Bruntál (až 43 uživatelů ročně) + Zařízení vyžadující okamžitou 

pomoc (11 uživatelů ročně). V budově mají dále sídlo a tréninkové pracoviště ambulantní sociální 

služby: (celkem 66 uživatelů ročně) - Odborné poradenství pro oběti násilí týrání a zneužívání, Slezská 

diakonie, Elpis Bruntál (až 26 uživatelů ročně), - Sociální rehabilitace + tréninkové pracoviště, Slezská 

diakonie, Rút Bruntál (až 30 uživatelů ročně), - Podporované bydlení (kontaktní kancelář), - Slezská 

diakonie, Noe Bruntál (až 10 uživatelů ročně). Nyní je poskytováno zázemí pro až 300 uživatelů ročně 

a 6 sociálních služeb, které se významným způsobem podílí na sociálním začleňování obyvatel 

Bruntálu v přímém propojení na vyloučenou lokalitu.  

 

Specifický cíl 3.1.5.1 – Odkoupení a revitalizace budovy. 

Opatření vedoucí ke splnění cíle spočívají v odkoupení a celkové revitalizaci budovy.                       

Tímto by se zajistila dlouhodobá udržitelnost, zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb               

a celkové řešení s vybudováním nového zázemí pro ambulantní služby v návaznosti na inovativnost 

jednotlivých projektů, zřízení 9 BJ v režimu sociálního bydlení a zázemí pro provoz cvičného 

pracoviště Prádelna a Dílna a jiných projektů a aktivit (viz Schéma a propojení projektů Slezské 

diakonie v SPSZ). 

Oblast 3.   Bydlení 

Priorita 3.1 Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.5 
Zajištění kvalitního zázemí pro poskytování pobytových služeb a 
návazných projektů  

Specifický cíl 3.1.5.1 Odkoupení a revitalizace budovy  

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Odkup nemovitosti a 
revitalizace objektu  

2016 Realizátor 
projektu 

Změna vlastníka 
nemovitosti, opravy a 
kolaudace budovy  

IROP KPSVL – 
40 970 000 Kč 

Obnova některého 
vybavení sociálních 
služeb 

2016 -
2017 

Realizátor 
projektu 

Obnova vybavení 
zázemí pro pobytové 
sociální služby 

IROP KPSVL – viz op. 
1 

Poskytování sociálních 
služby Azylové domy 
pro jednotlivce, Domu 
na půl cesty, Zařízení 
pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 

2016 - 
2018 

Poskytovatel 
sociální 
služby 

Azylový dům pro 
muže – počet lůžek 
39, Azylový dům pro 
ženy počet - lůžek 38, 
Dům na půl cesty - 
počet lůžek 14, 
Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou 
pomoc - počet lůžek 
5 

Dotační a grantové 
zdroje financující 
registrované sociální 
služby 

Zřízení 9 BJ – cvičné 
byty 

2016 - 
2017 

Realizátor 
projektu 

9 BJ sociálních bytů IROP KPSVL – viz op. 
1 

Obnova některého z 
vybavení sociálních 
služeb a zakoupení 
vybavení návazných 

2016 -
2017 

Realizátor 
projektu 

Obnova některého 
vybavení zázemí pro 
3 ambulantní sociální 
služby, 2 cvičných 

IROP KPSVL – viz op. 
1 
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projektů a sociálních 
bytů 

pracovišť (Dílna, 
Prádelna) a pořízení 
vybavení pro 9 BJ 
sociálních bytů 

Poskytování ubytování 
v sociálních bytech a 
Návazné podpory 
v terénu, sociální 
rehabilitace, 
podporovaného 
bydlení a odborného 
poradenství 

2016 - 
2018 

Poskytovatel 
sociální 
služby 

Odborné poradenství 
pro oběti násilí týrání 
a zneužívání (až 26 
uživatelů ročně), 
Sociální rehabilitace 
+ tréninkové 
pracoviště (až 30 
uživatelů ročně), 
Podporované bydlení 
(kontaktní kancelář), 
(až 10 uživatelů 
ročně), cvičné 
pracoviště Dílna (až 
50 uživatelů ročně). 

IROP KPSVL - viz op. 1 
Dotační a grantové 
zdroje financující 
registrované sociální 
služby 

 

Obecný cíl 3.1.6 – Pomoc při řešení ztráty bydlení a poskytování sociálních služeb pro rodiny a děti 

Rodiny s dětmi žijící v těžké životní situaci jsou ohroženy ztrátou bydlení, vysokým zadlužením, 

nestabilitou a ztrátou dobré životní perspektivy. Rodiny s dětmi potřebují pomoci překlenout 

nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomáhat jim v posílení sociálních 

dovedností a návyků vedoucích k začlenění zpět do běžné společnosti. Cílem je řešení zadluženosti 

rodin, pomoc při řešení tíživé sociální situace rodin, pomoc při upevňování kompetencí rodičů, 

podpora společného a smysluplně tráveného času rodičů a dětí. Děti a mládež žijící v sociálním 

vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením jsou často vystaveny značnému ohrožení sociálně 

patologickými jevy a výraznými problémy – zvýšená latentní i prokázaná kriminalita, chudoba, 

gamblerství, užívání drog, dluhy, lichva, nedostatečná školní příprava, nevhodné návyky, absence 

pozitivních vzorců chování. Značné problémy plynou také z nestabilního rodinného zázemí.  

 

Specifický cíl 3.1.6.1 – Vznik Centra sociálních služeb  

Opatření vedoucí ke splnění cíle spočívají v navýšení kapacity azylového domu pro umístění rodin 

s dětmi a v zajištění zázemí pro poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi                 

a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Cílem je pomoci rodičům v tísni, docílit nerozdělování 

rodičů a dětí. Služby budou poskytnuty také osamělým rodičům s dětmi, mužům s dětmi. 

V případech, kdy přichází do azylových domů žádat o poskytnutí sociální služby rodina s dětmi, rodina 

je rozdělena, muž je ubytován na azylovém domě pro muže, žena s dětmi na azylovém domě           

pro ženy a matky s dětmi. Rozdělení rodině v mnoha ohledech neprospívá. Na matku padá veškerá 

péče o děti. Otec/partner se rodině vzdaluje, má omezený přístup k dětem, v mnoha případech         

se vyhýbá plnění rodičovské úlohy. Rozdělení rodiny do dvou azylových zařízení totiž obvykle nevede 

k sanaci rodiny, ale naopak přináší další negativní jevy, které následně brání vstupu rodiny                  

do běžného „nechráněného“ bydlení. Rodinám s dětmi je také třeba poskytovat účinnou pomoc 

směřující k jejich aktivizaci, k řešení jejich problémů a specifik s cílem stabilizace rodiny, stabilizace 

její vnitřní harmonie, stabilizace její finanční situace, stabilizace jejího bydlení.  Děti a mládež 

potřebují vhodný prostor pro aktivní a smysluplné trávení volného času, pro řešení vlastních 

problémů a specifik, prostředí důvěryhodné a bezpečné, s nabídkou aktivit a činností pro jejich 

podporu a prospěch. 
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Oblast 3.   Bydlení 

Priorita 3.1. Kvalitní a stabilní bydlení 

Obecný cíl 3.1.6 
Pomoc při řešení ztráty bydlení a poskytování sociálních služeb pro rodiny 
a děti 

Specifický cíl 3.1.6.1 Vznik Centra sociálních služeb 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Odkup nemovitosti a 
rekonstrukce objektu 
Centra sociálních 
služeb 

8/2016 Realizátor 
projektu, 
majitel 
nemovitosti 

Nemovitost určená 
pro poskytování tří 
sociálních služeb ve 
prospěch rodin a děti 

IROP KPSVL – 12 994 
446 Kč 

Vybavení Centra 
sociálních služeb 

7/2017 Realizátor 
projektu, 
partner 
projektu 

Vybavení tří 
sociálních služeb 
poskytovaných 
v objektu  

IROP KPSVL – 1 
100 000 Kč 

Poskytování sociální 
služby Azylový dům 
pro rodiny s dětmi bez 
přístřeší v Centru 
sociálních služeb 

9/2017 Poskytovatel 
sociální 
služby 

12 lůžek pro dospělé 
osoby, celkem 25 
lůžek s možností 
přistýlky na 
přechodnou dobu 

Dotační a grantové 
zdroje financující 
registrované sociální 
služby 

Poskytování sociální 
služby nízkoprahové 
zařízení pro děti a 
mládež v Centru 
sociálních služeb 

9/2017 Poskytovatel 
sociální 
služby 

Počet uživatelů 
služby - 120 

Dotační a grantové 
zdroje financující 
registrované sociální 
služby 

Poskytování sociálně 
aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi 
v Centru sociálních 
služeb 

9/2017 Poskytovatel 
sociální 
služby 

Počet uživatelů 
služby – 50 rodin s 
dětmi 

Dotační a grantové 
zdroje financující 
registrované sociální 
služby 

 

Výše uvedený text za oblast 3 -  Bydlení zpracovali, údaje doplnili a odsouhlasili členové pracovní 

skupiny.  

 

- Bývalí uživatelé 

AD nebo DPC 

- Nahlášení 

trvalého bydliště  

- Účast v programu 



 
 

Oblast 4 – Zdraví, prevence a bezpečnost 
Problematikou bezpečnosti a prevence se v Bruntále aktivně zabývají organizace neziskové sféry        

a subjekty veřejné správy již od roku 2003 v rámci komunitního plánování sociální služeb a návazných 

činností, kde nyní vznikl aktuální Komunitní plán sociálních služeb na území města Bruntálu, a to       

na období 2015 – 2017. Členové pracovní skupiny v rámci KPSVL v oblasti Zdraví, prevence                    

a bezpečnost jsou zároveň členy všech pracovních skupin Komunitního plánu města Bruntál, což 

znamená určitou záruku za provázanost stanovených priorit SPSZ s KPSS .  

Dlouhodobá a účinná prevence napomáhá širší informovanosti o možných sociálně patologických 

jevech a jejich důsledcích. Za velmi důležitou je považována prevence cílená na rodiny s dětmi.            

V Bruntále byl realizován v základních a středních školách v roce 2013 výzkum, jehož cílem bylo zjistit, 

zda a v jaké míře žáci v předchozích třech letech užívali návykové látky, jaký byl jejich průměrný věk      

a o které návykové látky se jednalo nejčastěji. Další část průzkumu byla zaměřena na zmapování 

stavu a průběhu preventivních aktivit škol, které byly školami realizovány v aktuálním školním roce 

2012/2013. Průzkum byl realizován na všech devíti školách, nacházejících se na území města Bruntál. 

Jednalo se o pět základních škol a čtyři střední školy. Z průzkumu dále vyplynulo, že v rámci realizace 

minimálních preventivních programů se školy v oblasti drogových preventivních aktivit soustředily 

především na informovanost o způsobech zdravého životního stylu a předávání informací                     

o škodlivosti kouření a drog. V rámci průzkumu uvedli čtyři ze sedmi školních metodiků prevence, že 

formy ani četnost preventivních aktivit za dostatečné nepovažují. Postrádají větší koncepčnost             

a pomoc ze strany příslušných institucí a snadnější přístup k potřebným finančním prostředkům. Dále 

bylo ověřeno, že na žádné ze škol nebyly na téma drogové problematiky realizovány vzdělávací akce, 

které by byly určeny pro všechny pedagogické pracovníky.  

Město Bruntál a jeho okolí patří mezi jeden z ekonomicky nejslabších regionů v České republice, což 

má za následek kumulaci narůstajících problémů jak v rodinách, tak i u jednotlivců. Nejzásadněji        

se tento faktor promítá do stoupající zadluženosti obyvatel města, kdy současní poskytovatelé 

finančního poradenství nejsou schopni naplnit požadavky všech zájemců o službu a jejich kapacity 

jsou již nyní několikanásobně překročeny.  

V roce 2012 byla vytvořena Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje.1 Cílem 

Analýzy potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje bylo získat informaci o spokojenosti 

obyvatel se současnými sociálními službami, identifikovat chybějící služby a zjistit, jak je veřejnost  

informována o procesu komunitního plánování. Závěrečná doporučení pro Město Bruntál byla 

následující: 

 Zvýšit informovanost občanů o možnosti využívat sociální služby a zajistit pravidelnou 

informovanost o sociálních a návazných službách. 

 Jako vhodné informační zdroje používat ty, které jsou již pro občany Bruntálska obvyklé 

(sociálního pracovníka, nebo poskytovatele sociální služby, internet, lékaře).  

 Možnost bezplatného přístupu k internetu např. na specifických místech obcí ORP Bruntál. 

 Podporovat rozšíření specifických programů pro mladé rodiny s dětmi (např. hlídání dětí, 

mateřská centra).  

 Rozšířit služby pro seniory - centra sociálních služeb pro seniory, malometrážní byty, klubové 

aktivity seniorů. 

                                                           
1 Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Olomouc, Sociotrendy, 2012. ISBN 978-80-904888- 
9-2. Dostupné na: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/eu/analyza_potreb_ss.pdf 
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 Zachovat a případně rozšířit služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách, zejména rozšířit nabídku služeb ambulantní léčby alkoholismu (svépomocné skupiny, 

poradenství). 

 Zajistit/podpořit vybudování bydlení pro seniory se specifickými potřebami.  

 Rozšířit služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním (zvážit možnost zřízení 

denního stacionáře, domova pro osoby se zvláštním režimem, službu chráněného bydlení       

v Bruntále). 

 Rozšířit kapacitně služby pro osoby bez přístřeší. 

 Rozšířit služby pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

(kapacitní rozšíření a využití domů na půli cesty). 

 Vytvořit a realizovat program „sociálního bydlení“ pro rodiny s dětmi, zejména zachování 

stávajících služeb pro cílové skupiny rodič s dětmi a osoby bez přístřeší (azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi, azylový dům pro muže). 

 Pokračovat v odstraňování architektonických bariér, zejména v budovách institucí.  

 Podporovat služby nasměrované na možnosti uplatnění na chráněném trhu práce, zejména 

pro osoby se zdravotním postižením. 

 Podporovat služby finančního poradenství. 

 

Dalším důležitým zdrojem informací a potřeb je Plán protidrogové politiky města Bruntál na období 

2014 – 2015. Z uvedeného plánu vyplývá, že město Bruntál není v otázce nejčastěji zneužívaných 

drog v celorepublikovém srovnání výjimkou. Mezi nejčastěji zneužívané drogy patří marihuana             

a metamfetamin (zvaný též pervitin).  

V oblasti protidrogové politiky je za velký problém považována vysoká tolerance společnosti k užívání 

marihuany, což má za následek její snadnou dostupnost. Jak již bylo výše uvedeno, po marihuaně je 

další oblíbenou drogou pervitin, již si uživatelé nejčastěji aplikují intravenózně, což je spojeno               

s mnoha zdravotními riziky (abscesy, infekční onemocnění – hepatitida typu A, B a především typu C, 

či HIV). Problematika bezdomovectví je na území města Bruntál řešena formou azylového ubytování 

a návazných služeb. Jako jeden z nástrojů sociálního začleňování osob, které přišly o bydlení, je 

prevence formou zvýšení informovanosti a to individuálními a skupinovými aktivitami. Vzhledem 

k tomu, že se momentálně na území města Bruntál pohybuje přibližně 60 osob (40% z tohoto počtu 

se pohybuje ve vyloučené lokalitě) zcela bez přístřeší, tak zde citelně chybí služba denního centra        

a noclehárny. Na potřeby osob z této cílové skupiny reagovala Slezská diakonie v roce 2013 zřízením 

návazné služby Veřejná koupelna pro osoby bez přístřeší a Šatník pro osoby v krizové situaci. Obě 

služby se velmi osvědčily. Bohužel je financování každoročně nejasné a jeho výše neumožňuje rozsah 

služeb v dostatečném rozsahu vyplývajících z potřeb osob z cílové skupiny. Na Bruntálsku není žádný 

terénní program pro osoby bez přístřeší a vzhledem k již zmíněným aktivitám, díky kterým lze 

odhadnou potřeby a počty osob z CS, je zřejmé, že je této činnosti velmi potřeba. Chybí posílení 

informovanosti a celková depistážní činnost. Cílem všech činností je zmírnění negativního dopadu       

a zabránění prohloubení sociálního vyloučení osob bez přístřeší nebo žijících v nevyhovujících 

podmínkách. 
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SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Existence sociálních služeb v oblasti 
prevence na území města.  

2. NNO zaměřené na prevenci kriminality. 
3. Existence preventivně vzdělávacího 

centra a certifikovaných programů VPP 
(všeobecně primární prevence) 

4. Existence dotačních titulů, zaměřených 
na prevenci rizikového chování. 

5. Existence adiktologické poradny. 
6. Existence APK. 
7. Fungující komunitní plán 
8. Aktuálně fungující dluhové poradny. 
9. Existující rodinná poradna. 
10. Aktuálně fungující:  Veřejné koupelny a 

Šatníku pro osoby v krizové situaci. 
11. Aktuálně fungující adiktologická 

poradna. 
12. Existence služeb pracujících s rodinami 

v rozvodu a rozchodu. 
13. Fungující poradna pro oběti násilí, 

týrání a zneužívání. 
 

1. Vysoká míra výskytu sociálních rizik 
(nezaměstnanost, nízká mzda, chudoba, 
alkoholismus, užívání návykových látek) 
na území města Bruntál. 

2. Absence efektivní koncepce prevence 
rizikového chování (nestabilní finanční 
prostředí, nedostatek lidských zdrojů). 

3. Absence supervizí ve školách, práce 
s pedagogickými týmy - metodická 
podpora, zvládání stresových a krizových 
situací. 

4. Nedostatečná spolupráce škol a NNO. 
5. Chybějící komplexní preventivní programy 

pro děti a mládež. 
6. Vyšší míra rizikového chování u dětí a 

mládeže. 
7. Narůstající počet osob ohrožených 

ztrátou bydlení. 
8. Nárůst osob bez přístřeší. 
9. Absence terénního programu pro osoby 

bez přístřeší. 
10. Existence heren na území města. 
11. Problematické soužití obyvatel lokalit. 
12. Zakládání černých skládek v okolí SVL. 
13. Nárůst počtu závislých osob v pobytových 

službách. 
14. Nedostatek služeb a podpůrných aktivit 

pro navrátilce z výkonu trestu. 
15. Nedostatečná kapacita dluhových 

poraden na území města Bruntál. 
16. Nedostatečný počet APK. 

 

Příležitosti Hrozby 

1. Dotační programy OPZ. 
2. Podpora kapacit organizací, které se 

osvědčily. 
3. Vznik návazných programů NNO 

řešících problematiku osob ohrožených 
sociálním vyloučením (bydlení, 
informovanost, prevence rizikového 
chování, zadluženost). 

4. Zvýšení podpory města při  řešení 
problematiky v oblasti prevence. 

5. Vznik návazné aktivity - terénní 
program pro osoby bez přístřeší. 

6. Vznik návazné aktivity – program pro 
osoby vracející se z výkonu trestu. 

7. Zajištění dostatečné podpory při řešení 

1. Vysoký počet osob, které se opakovaně 
vracejí do výkonu trestu odnětí svobody. 

2. Vysoký výskyt závislostního chování. 
3. Zvyšující se počet rodin ohrožených svým 

rozpadem. 
4. Narůstající míra zadluženosti občanů. 
5. Zhoršující se stav prostředí ve vyloučené 

lokalitě. 
6. Snižovaní hranice věku uživatelů a 

experimentátorů návykových látek. 
7. Nejisté financování a tím i činnosti 

adiktologické poradny. 
8. Nejisté financování a tím i činnosti 

Veřejné koupelny a Šatníku pro osoby 
v krizové situaci. 
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zadluženosti ve městě Bruntál. 
8. Efektivnější spolupráce mezi školskými 

zařízeními a oddělením školství MěÚ 
Bruntál. 

9. Zlepšení spolupráce mezi NNO a 
školskými zařízeními.   

10. Vznik komplexního preventivního 
programu, který zahrnuje děti, rodiče a 
pedagogy. 

11. Udržení úklidových služeb v lokalitě. 
12. Vznik preventivně informačního 

programu pro CS uživatelů pobytových 
služeb. 

13. Zvýšení počtu APK. 

9. Nejisté financování a tím i činnosti 
asistentů prevence kriminality. 

10. Ztráta možnosti řešení domácího násilí 
v obecné rovině. 
 

 

Statická část SWOT analýzy: 

 

V oblasti silných stránek dominují aktuální existence organizací a programů, které v tuto chvíli fungují 

na území města Bruntál. 

Mezi slabé stránky jednoznačně můžeme zařadit nedostatek finančních prostředků k udržení všech 

poraden a návazných aktivit.  

V oblasti příležitostí dominuje možnost zisku finančních prostředků za pomoci různých dotačních 

programů. 

Za největší hrozbu můžeme považovat zvyšování míry zadluženosti občanů a nejisté financování 

poraden a návazných programů. 

 

Dynamická část SWOT analýzy: 

 

W-O strategie (překonání slabých stránek za použití příležitostí) 

 Příležitostí, kterou nám nabízí dotační programy OPZ můžeme eliminovat slabé 

stránky, které nám vyvstávají z vysoké míry výskytu sociálních rizik, jako jsou např. 

nezaměstnanost, nízká mzda, chudoba atd. Byli bychom také schopni zefektivnit 

koncepci prevence rizikového chování (nestabilní finanční prostředí, nedostatek 

lidských zdrojů) a také by bylo možné zajistit chybějící komplexní preventivní 

programy pro děti a mládež. NNO si také můžou díky dotačním titulů zajistit návazné 

aktivity, kterými můžou i v dalších letech pomoci CS. 

 Příležitostí podpořit kapacitu organizací, které se osvědčily, můžeme eliminovat 

slabou stránku, absencí supervizí na školách a práce s pedagogickými týmy a zároveň 

eliminovat nedostatečnou kapacitu dluhových poraden na území města Bruntál. 

Zároveň můžeme zvýšit počet APK a zajistit tak větší bezpečnost. 

 Příležitostí vzniku návazných programů NNO, které řeší problematiku osob 

ohrožených sociálním vyloučením, můžeme eliminovat vysokou míru výskytu 

sociálních rizik, dále můžeme podpořit komplexní preventivní programy pro děti          

a mládež a zajistit vznik terénního programu pro osoby bez přístřeší, který zde velmi 

chybí. Také bychom mohli zvýšit kapacitu dluhových poraden na území města. 

 Příležitostí zvýšení podpory města, při řešení problematiky v oblasti prevence, 

můžeme eliminovat slabou stránku, kterou představují chybějící komplexní 
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preventivní programy pro děti a mládež a můžeme také snížit míru rizikového 

chování u dětí a mládeže. Také můžeme eliminovat slabou stránku existujících heren 

na území města a za pomoci vyhlášky vypudit herny a jejich provoz z města.  

 Příležitostí vzniku návazných aktivit, jako jsou např. terénní program pro osoby       

bez přístřeší, můžeme právě podpořit vznikem tohoto terénního programu a zároveň 

eliminovat slabou stránku nedostatku služeb a podpůrných aktivit pro navrátilce 

z výkonu trestu.  

 Příležitostí dostatečné podpory při řešení zadluženosti ve městě Bruntál můžeme 

eliminovat slabou stránku, kterou představuje nedostatečná kapacita dluhových 

poraden ve městě Bruntál, a také můžeme dosáhnout úplného zamezení provozu 

hracích automatů ve městě.  

 Příležitostí zefektivnění spolupráce mezi školskými zařízeními, oddělením školství 

města Bruntál a NNO, můžeme eliminovat slabou stránku absencí supervizí                

ve školách a práce s pedagogickými týmy a také můžeme snížit míru rizikového 

chování u dětí a mládeže také můžeme eliminovat nedostatečnou spolupráci 

školských zařízení s NNO. 

 Příležitostí vzniku komplexního preventivního programu, který zahrnuje jak děti, tak 

rodiče, eliminujeme slabou stránku absence efektivní koncepce prevence rizikového 

chování a supervizí na školách. Také můžeme eliminovat chybějící komplexní 

preventivní programy pro děti a mládež a snížit míru rizikového chování u dětí            

a mládeže. Příležitostí udržení úklidových služeb v lokalitě můžeme eliminovat 

možností zvýšení APK a také můžeme zamezit zakládání černých skládek v okolí SVL. 

 Příležitostí, kterou by přinesl vznik preventivně informačního programu pro CS 

uživatelů pobytových služeb, můžeme eliminovat počet osob závislých na pobytových 

službách a snížit počet osob, které jsou ohroženy ztrátou bydlení. 

 Příležitostí zvýšení počtu APK můžeme eliminovat slabou stránku problematického 

soužití obyvatel lokalit, dále můžeme eliminovat zakládání černých skládek                   

a zajistit bezpečnost v hernách na území města Bruntál. 

 

S-T strategie (použití silných stránek k zamezení hrozeb) 

 

 Hrozbě „Vysoký počet osob, které se opakovaně vracejí do výkonu trestu odnětí 

svobody“ můžeme zamezit silnou stránkou NNO za měřené na prevenci kriminality      

a existencí APK. 

 Hrozbě „Vysokého výskytu závislostního chování“ můžeme zamezit silnými 

stránkami, jako jsou existence sociálních služeb v oblasti prevence na území města      

a NNO zaměřené na prevenci kriminality. Také této hrozbě můžeme zamezit existencí 

preventivně vzdělávacího centra a certifikovaných programů všeobecně primární 

prevence a existencí dotačních titulů zaměřených na prevenci rizikového chování.  

 Hrozbě „Narůstající míry zadluženosti občanů“ můžeme zabránit díky fungující 

dluhové poradně. 

 Hrozbě „Zhoršující se stav prostředí ve vyloučené lokalitě“ můžeme zabránit asistencí 

APK, také díky fungujícímu komunitnímu plánu. 

 Hrozbě „Snižování hranice věku uživatelů a experimentátorů návykových látek“ 

můžeme zabránit díky silným stránkám, které představují existence sociálních služeb 
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v oblasti prevence a NNO zaměřené na prevenci kriminality. Dále pak můžeme také 

zabránit hrozbě pomocí existence preventivně vzdělávacího centra a certifikovaných 

programů všeobecné primární prevence a existence dotačních titulů, zaměřených    

na prevenci rizikového chování. 

 Hrozbě „Nejistého financování a tím i činnost adiktologické poradny“ zabráníme díky 

aktuálně fungující adiktologické poradny a fungujícího komunitního plánu. 

 Hrozbě “Nejisté financování a tím i činnost Veřejné koupelny a Šatníku“ můžeme 

zamezit aktuálně fungující veřejnou koupelnou a Šatníkem pro osoby v krizové 

situaci. 

 Hrozbě „Nejistého financování a tím i činnost APK“ můžeme zabránit existencí APK. 

 Hrozbě „Ztráty možnosti řešení domácího násilí v obecné rovině“ můžeme zamezit 

fungující poradnou pro oběti násilí, týrání a zneužívání a také fungujícím komunitním 

plánem. 
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Cílové skupiny: 

 Uživatelé sociálních pobytových služeb v Bruntále 

 Osoby bez přístřeší pobývajících na území města Bruntál. 

 Osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Bruntále, které jsou ve výkonu trestu odnětí 

svobody nebo se z tohoto výkonu vracejí 

 Studenti 1. ročníku SŠ, žáci II. stupně ZŠ 

 Rodiče dětí s indikací 

 Zadlužené osoby s trvalým pobytem v Bruntále, které nejsou schopny splácet dluhy 

 Obyvatelé města Bruntál 

 

 

Identifikované
potřeby v oblasti 

zdraví, prevence a 
bezpečnosti 

Zajištění 
programu pro 

osoby opouštějící 
výkon trestu 

odnětí svobody 

Zvýšit kapacitu 
MP k intenzivní 

hlídkové činnosti 
na veřejných 

prostranstvích 

Zajištění 
informačního 
systému pro 

městskou policii 

Zvýšit kapacitu 
MP k zajištění 

pořádku v 
lokalitách i mimo 

lokality 

Snížit míru 
zadlužování 

sociálně slabých 
občanů a osob ze 

SVL

Snížení výskytu 
problémových a 
nebezpečných 

míst 
Zvýšit povědomí 

o zdravotní 
prevenci a péči o 

zdraví 

Nedostatečná 
prevence a 

osvěta v 
problematice 

rozchodů a 
rozvodů či jiných 

krizových 
situacích v 
rodinách 

Nízká prevence 
rizikového 

chování u dětí a 
mládeže 

Řešení závislostí 
napříč cílovými 

skupinami              
(návykové látky, 

alkohol, hrací 
automaty) 

Absence 
terénního 

programu pro 
osoby bez 
domova 

Zajistit fungování 
ohrožených rodin 

a zvýšení 
rodičovských 
kompetencí s 
cílem předejít 

ohrožení zdraví a 
vývoje dítěte
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Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel 
města Bruntál 

Programy prevence na 
podporu rodin a dětí 

Programy prevence sociálně 
patologických jevů, prevence 

kriminality a zvýšení 
informovanosti osob bez přístřeší 

Zvýšení právní a finanční 

gramotnosti a řešení zadluženosti a 

předluženosti obyvatel města 

Bruntál  

Podpora aktivit pro rodiny s dětmi 

ohrožené rozpadem rodiny a 

jinými nežádoucími jevy 

Realizace komplexního programu 

prevence rizikového chování 

bruntálských dětí a mládeže  

Koordinace prevence a preventivní 

programy pro osoby sociálně 

vyloučené nebo sociálním 

vyloučením ohrožené 

Prevence kriminality a programy 

prevence pro osoby ohrožené 

závislostmi nebo závislé na 

návykových látkách  

Zajištění programů pro osoby 

opouštějící zařízení pro výkon 

trestu odnětí svobody a osoby, 

které vykonávají trest odnětí 

svobody 

Zajištění programu sekundární 

prevence pro osoby ohrožené 

závislostmi nebo závislé na 

návykových látkách   

Zapojování osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených do prevence 

a zajištění jejich komplexní 

podpory  
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Priorita 4.1. - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.1. – Programy prevence na podporu rodin a dětí 

Cílem je stabilizace rodin v krizi a jejich podpora prostřednictvím programů komplexní primární 

prevence na školách a dále programy na podporu finanční gramotnosti a řešení zadluženosti                

a předluženosti rodin, také podpora návazný aktivit na služby pro rodiny s dětmi a předcházení 

rozpadu rodin. Mimoto je plánováno posílení informovanosti na všech úrovních veřejné správy           

a dalších institucí na území města Bruntál a zefektivnění komunikace v problematice sociálního 

vyloučení u všech relevantních aktérů a zástupců města. 

 

Specifický cíl 4.1.1.1. – Zvýšení právní a finanční gramotnosti a řešení zadluženosti a předluženosti 

obyvatel města Bruntál 

Cílem je reagovat na zadluženost a předluženost obyvatel a zajištění programů právní a finanční 

gramotnosti. V rámci tohoto cíle bude vypracován manuál „Standardy finanční gramotnosti“, který 

podpoří zvýšení finanční gramotnosti u CS a zároveň projde CS výcvikem zaměřeným na odolnost vůči 

reklamě. Vysoká zadluženost a nástrahy dluhových pastí jsou velmi častým jevem zejména v rodinách 

žijících v sociálním vyloučením nebo tímto vyloučením ohrožených. Jde především o rodiny, v nichž 

některý z rodičů nebo oba rodiče nemají práci a zadluženost a exekuce jim brání v pracovním 

uplatnění. 

 

Oblast 4. Zdraví, prevence a bezpečnost 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.1. Programy prevence na podporu rodin a dětí 

Specifický cíl 4.1.1.1 Zvýšení právní a finanční gramotnosti a řešení zadluženosti a předluženosti 
obyvatel města Bruntál 

Opatření 
Termín: 

Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Řešení zadluženosti 
a zvýšení finanční 
stability v 
domácnosti 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Manuál „Standardy 
finanční 
gramotnosti“ – 1 
Interaktivní 
seminář – 1 
Prezentace pro ZŠ a 
SŠ – 1 

OPZ KPSVL – 
2 191 920 Kč 

Poradenství v oblasti 
finanční gramotnosti 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Počet podpořených 
osob – 120  

OPZ KPSVL – viz op. 
1 

Prevence zaměřená 
na zvyšování 
finanční gramotnosti 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Počet akcí – 6 
(minivýcvik 
odolnosti vůči 
reklamě, semináře)  

OPZ KPSVL – viz op. 
1 

 

Specifický cíl 4.1.1.2 - Podpora aktivit pro rodiny s dětmi ohrožené rozpadem rodiny a jinými 

nežádoucími jevy 

Cílem je podpora aktivit pro rodiny s dětmi v rozvodových a rozchodových situacích či jiných 

krizových situacích a zvyšování rodičovských kompetencí s cílem předcházet sociálnímu vyloučení 

ohrožených rodin. Cílem je za pomoci zážitkových motivačních programů dosáhnout u rodin naučit se 

zvládat zátěže běžného života a také přijímat odpovědnost jedince za své jednání. 
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Specifický cíl 4.1.1.3 – Realizace komplexního programu prevence rizikového chování bruntálských 

dětí a mládeže 

Cílem je za pomoci preventivních programů snížit míru výskytu rizikového chování u bruntálských dětí 

a mládeže. Aby byla prevence účinná a efektivní, je potřeba pracovat kontinuálně nejen s žáky              

a studenty, ale i pedagogickými týmy a rodiči/rodinami. Cílem směrem k pedagogům je pracovat 

s pedagogickými týmy na systémových změnách v oblasti projevů RCH u dětí a mládeže, včetně 

realizace případových a týmových supervizních setkání, zefektivnit přístup pedagogů k účinnému 

řešení předcházení a projevů RCH a konkretizovat metodické přístupy ke kázeňsky problematickým 

dětem a třídám. Cílem směrem k rodičům/rodinám je, prostřednictvím realizace svépomocných 

skupin, posílit rodičovské kompetence směrem k účinnému řešení předcházení a projevů RCH. 

 

Oblast 4 - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.1. Programy prevence na podporu rodin a dětí 

Specifický cíl 4.1.1.3 Realizace komplexního programu prevence rizikového chování 
bruntálských dětí a mládeže 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Mapování výskytu, míry 
ohrožení a potřeb 
školní mládeže ve 
vztahu k rizikovému 
chování 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Analýza výskytu 
rizikového chování pro 
žáky 9. tříd a 1. ročníků 
SŠ - 3 
Analýza SURPS pro 
zjištění rizikových 
skupin - 3 
Počet podpořených 
žáků - 1320 

OPZ KPSVL 
– 10 625 175 Kč 

Oblast 4 - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.1. Programy prevence na podporu rodin a dětí 

Specifický cíl 4.1.1.2 Podpora aktivit pro rodiny s dětmi ohrožené rozpadem rodiny a jinými 
nežádoucími jevy 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vytvoření Centra 
komplexní 
poradenské pomoci 
rodinám s dětmi 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Počet podpořených 
rodin - 90 

 

OPZ KPSVL – 
4 390 000 Kč 

Preventivní aktivity 
v oblasti práce 
s rodinami a péče o 
ohrožené děti a 
mládež 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektů 

Počet akcí – 40 
(interaktivní semináře, 
workshopy, pobyty) 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Vytvoření sítě 
spolupracujících 
subjektů v péči o 
rodinu a dítě 

1/2017 
Realizátoři 
projektů 

Síť spolupracujících 
organizací – 1 
Vytvoření metodiky - 1 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 
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Realizace programů 
všeobecné primární 
prevence rizikového 
chování 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Program zaměřený na 
prevenci rizikového 
chování a zdravého 
klima ve třídě - 1 
Program „Úvod do 
problematiky“ - 1 
Metodický dokument 
popisující preventivní 
programy - 1 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Realizace programů 
selektivní a indikované 
primární prevence 
rizikového chování 

7/2016 – 
6/2019 

 
Realizátoři 
projektu 

Počet realizací 
programů - 45 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Práce s pedagogickými 
týmy 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Setkání pro pedagogické 
týmy - 24  
Metodika - 1 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Práce s rodiči/rodinami 
indikovaných dětí 

7/2016 – 
6/2019 

 
Realizátoři 
projektu 

Počet podpořených 
rodičů - 20 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

 

 

Specifický cíl 4.1.1.4 - Koordinace prevence a preventivní programy pro osoby sociálně vyloučené 

nebo sociálním vyloučením ohrožené 

Cílem je posílit informovanost a zefektivnit komunikaci v problematice sociálního vyloučení u všech 

relevantních aktérů a zástupců města, a to formou kulatých stolů, které budou pořádány klíčovým 

pracovníkem, který pracuje s CS etnické menšiny jako romský poradce; dále za pomoci realizace 

motivačních výcvikových programů předcházet rizikovému chování u osob nad 15 let věku, tj. žáků 9. 

tříd ZŠ a studentů SŠ.  

 

Oblast 4. Zdraví, prevence a bezpečnost 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.1. Programy prevence na podporu rodin a dětí 

Specifický cíl 4.1.1.4 Koordinace prevence a preventivní programy pro osoby sociálně 
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené 

Opatření 
Termín: 

Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Realizace kulatého stolu 
směřující k začlenění 
romských komunit do 
sociálních vazeb města 

Průběžně 
od 7/2016 

Město 
Bruntál 

Metodika 
začleňování – 1 
Počet uspořádaných 
kulatých stolů – 6 
 

Nevyžaduje 
financování 

Integrační motivační 
programy pro osoby z 
CS 

7/2016 – 
6/2019 

Město 
Bruntál  

Počet podpořených 
osob – 250 
Počet akcí – 9  
Počet preventivních 
výcvikových 
programů - 117 

OPZ KPSVL – 
7 500 761 Kč 
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Metodické dny  
7/2016 – 
6/2019 

Město 
Bruntál 

Počet setkání aktérů 
LP (metodický den) – 
3 
Počet akcí – 9 
(semináře) 

OPZ KPSVL – viz op. 
3 

Koordinace dle 
platformy lokálního 
partnerství a metodiky 
KPSVL 

Průběžně 
od 4/2015 

Město 
Bruntál 

Evaluace plnění 
SPSZ, pořádání 
schůzek pracovních 
skupin, sběr 
informací pro revizi 
SPSZ pro další 
období 

OPZ KPSVL – viz op. 
3 

 

Obecný cíl 4.1.2 -  Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a zvýšení 

informovanosti osob bez přístřeší 

Cílem je zajistit programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality na území 

města Bruntál, dále pak programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody        

a osoby závislé na návykových látkách. Nedílnou součástí této oblasti je také komplexní prevence 

rizikového chování a zvýšení informovanosti osob bez přístřeší. Problematika bezdomovectví je         

na území města Bruntál řešena formou azylového ubytování a návazných služeb. Jeden z nástrojů 

sociální inkluze osob z pobytových služeb je zvýšením jejich kompetencí řešit svoji nepříznivou 

sociální situaci. Ve městě Bruntál je citelná absence denního centra pro osoby bez přístřeší                   

a noclehárny. Na Bruntálsku není žádný terénní program pro osoby bez přístřeší a vzhledem 

k vytíženosti již zmíněných aktivit je zřejmé, že je této činnost velmi potřeba. Odhad počtu osob, 

které se nacházejí zcela bez přístřeší nebo žijících v nevyhovujících podmínkách, je 60 osob (40%         

z tohoto počtu se pohybuje ve vyloučené lokalitě). Cílem všech činností je zmírnění negativního 

dopadu a zabránění prohloubení sociálního vyloučení osob bez přístřeší nebo žijících v nevyhovujících 

podmínkách.  

Specifický cíl 4.1.2.1 - Prevence kriminality a programy prevence pro osoby ohrožené závislostmi 

nebo závislé na návykových látkách 

Cílem je vytvoření týmu asistentů prevence kriminality, který zajistí zvýšení bezpečnosti a šíření 

preventivních opatření na území města Bruntál. Vytvořením týmu asistentů budou zapojeny osoby 

ohrožené sociálním vyloučení nebo sociálně vyloučené do procesu zajištění veřejného pořádku a 

osvěty a preventivní činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zároveň budou 

začleněny na trh práce. V rámci zajištění drogové prevence budou využity inovativní metody a 

nástroje pro účinnou práci s cílovými skupinami osob závislých na návykových látkách a osob 

ohrožených závislostí na těchto látkách. 

 

Oblast 4 - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.2. Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a 
zvýšení informovanosti osob bez přístřeší  

Specifický cíl 4.1.2.1 Prevence kriminality a programy prevence pro osoby ohrožené závislostmi 
nebo závislé na návykových látkách 
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Opatření 
Termín: 

Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Vytvoření týmu 
asistentů prevence 
kriminality  

7/2016 – 
6/2019 

Město Bruntál Počet asistentů 
prevence kriminality – 
10 
Koordinátor - 1 

OPZ KPSVL 
– 10 192 320 Kč 

Statistika 
bezpečnosti  

7/2016 – 
6/2019 

Město Bruntál  Každoroční statistika 
bezpečnosti, trestných 
činů atd. - 3 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Vzdělávání a 
supervize týmu 
asistentů prevence 
kriminality 

7/2016 – 
6/2019 

Město Bruntál Počet  kurzů/školení – 
8 
(vstupní vzdělávání, 
školení týmu APK a 
MP)  

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 
Vstupní vzdělávání 
– dotace MV ČR 
Školení průběžné 
OPZ KPSVL 

Programy drogové 
prevence na území 
města Bruntál 

7/2016 – 
6/2019 

Město Bruntál Akce testování HIV a 
žloutenky A, B, C - 12 
Časopis „Preventista“ 
(bezplatná vydání) - 6 
 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

 

 

Specifický cíl 4.1.2.2 – Zajištění programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí 

svobody a osoby, které vykonávají trest odnětí svobody 

Cílem je působit na cílové skupiny preventivně v několika fázích rozvoje trestné činnosti – od počátku 

páchání trestné činnosti přes podporu v rámci VTOS až po návazné programy po opuštění VTOS. 

Dílčími cíli jsou zajistit kvalitní preventivní programy zaměřené na snižování rizik opakování trestné 

činnosti, zamezení delikvence, zajistit kvalitní programy pro osoby, které vykonávají trest odnětí 

svobody a dále pak podpořit tyto osoby při opouštění výkonu trestu. 

Oblast 4 - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.2. Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a 
zvýšení informovanosti osob bez přístřeší  

Specifický cíl 4.1.2.2 Zajištění programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí 
svobody a osoby, které vykonávají trest odnětí svobody 

Opatření 
Termín: 

Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Realizace 
motivačně-
vzdělávacích 
programů ve 
věznicích 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet programů - 10 
Manuál „ Vystup 
z kruhu“ - 1 

OPZ KPSVL – 
4 315 700 Kč 

Podpora rodinných 
a sociálních vazeb  

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Setkání s rodinnými 
příslušníky ve VTOS - 
30 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Podpora klientů 
prostřednictvím 
multidisciplinární 
spolupráce 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet 
multidisciplinárních 
týmů - 5 
Počet hodnocení 
procesů - 5  

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 
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Podpora klienta po 
opuštění VTOS 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet podpořených 
osob - 8 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Probační program 
pro mladistvé a 
mladé dospělé 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet podpořených 
osob - 36 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Resocializační 
program pro 
dospělé po VTOS 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet podpořených 
osob - 36 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

 

Specifický cíl 4.1.2.3 - Zajištění programů sekundární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 

nebo závislé na návykových látkách 

Cílem je rozšíření služeb a cílové skupiny adiktologické poradny pro osoby ohrožené závislostmi, nebo 

závislé na návykových látkách, vzdělávání a poradenství, aktivizační a motivační programy zvládání 

běžného života a na učení se hodnotám v oblasti svobody, odpovědnosti jednotlivce. Zvýšení 

povědomí o problematice v rámci široké veřejnosti. 

 

Oblast 4 - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.2. Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a 
zvýšení informovanosti osob bez přístřeší  

Specifický cíl 4.1.2.3 Zajištění programů sekundární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo 
závislé na návykových látkách 

Opatření 
Termín: 

Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Rozšíření služeb 
Poradny pro 
závislosti 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet diagnostických 
metod – 4 
Sborník příběhů dobré 
praxe - 1 

OPZ KPSVL – 
2 330 000 Kč 

Poskytování 
poradenství pro 
závislé nebo 
ohrožené 
závislostmi 

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet podpořených 
osob - 90 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Konference a 
přednášky v oblasti 
práce s 
patologickými jevy  

7/2016 – 
6/2019 

Realizátoři 
projektu 

Počet akcí - 57 
(přednášky, 
konference, 
informativní kampaně)  

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

 

 

Specifický cíl 4.1.2.4. – Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených do prevence a zajištění jejich komplexní podpory 

Cílem je poskytnutí komplexní podpory pro CS, a to prostřednictvím specifických nástrojů prevence, 

např. preventivní programy, provoz Veřejné koupelny a Šatníku a prováděním depistáží. 

A) Preventivně informační program: cílem Preventivně informačního programu je zajistit snížení 

rizikového chování a zvýšení informovanosti uživatelů AD pro muže, AD pro ženy a matky 

s dětmi a DPC.  V letošním roce byla zahájena realizace v AD pro muže a díky realizaci tohoto 

projektu je zájem rozšířit tuto aktivitu i na ostatní zmíněná střediska a zároveň posílit kvalitu 

a způsob předaných informací prostřednictvím zkušených lektorů.  

Jednotlivá témata programu:  
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 dopady a prevence z oblasti závislostí (na alkoholu, gamblerství) 

 dopady a prevence drogové problematiky 

 problematika bydlení - možnosti návazného bydlení po pobytu v AD, DPC (podnájemní 
bydlení, prostupné bydlení středisek, nájemní byty, příspěvek na bydlení) 

 dluhové a finanční poradenství  - exekuce, možnost osobního bankrotu, celkové posílení 
finanční gramotnosti 

 problematika zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – podpora v návratu na pracovní trh 
(návazné činnosti v rámci středisek jsou pracovní aktivity a činnost na cvičném pracovišti 
Dílna) 

B) Veřejná koupelna: cílem je poskytnutí možnosti udržení základních hygienických návyků 

lidem žijícím v provizorních podmínkách prostřednictvím provozu zařízení Veřejná koupelna 

(včetně možnosti vyprání prádla a využití mobilního šatníku obnošeného šatstva), informovat 

o zařízení odbornou veřejnost, zprostředkovat informaci o zařízení potenciálním uživatelům    

a zároveň jim nabídnout možnost ubytování v AD nebo DPC. Momentálně není kapacita 

poskytované návazné služby dostatečná. 

C)  Šatník pro potřebné:  jedná se o poskytnutí ošacení či obutí, získané z darů místních občanů 

lidem ve finanční tísni, kteří nemají finanční prostředky na to, aby si je sami zakoupili. Cílem 

je možnost zajištění základních lidských potřeb osob z CS a tím zmírnění tak negativního 

dopadu jejich finanční tísně. 

D) Depistáž - terénní práce s osobami bez přístřeší nebo žijícími v nevyhovujících podmínkách: 

Obsahem terénního programu by bylo individuální poradenství pro cílovou skupinu, roznos 

zdravotnického materiálu, 2x v týdnu poskytnutí polévky, podpora a předání informací            

o možnostech řešení tíživé životní situace a možností využití služeb Veřejné koupelny, Šatníku 

pro osoby bez přístřeší. Je záměrem do této činnosti zapojit i dvě osoby z cílové skupiny, 

které by se podílely přímo na realizaci. Jedním z dalších cílů je snížení počtu osob žijících 

bezprostředně na ulici či v nevyhovujících podmínkách prostřednictvím posílení jejich 

informovanosti o možnostech ubytování v AD nebo DPC. 

 

Oblast 4 - Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Priorita 4.1. Zdraví, prevence a bezpečí obyvatel města Bruntál 

Obecný cíl 4.1.2. Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a 
zvýšení informovanosti osob bez přístřeší  

Specifický cíl 4.1.2.4 Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených 
do prevence a zajištění jejich komplexní podpory. 

Opatření 
Termín: 

Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Zvýšení 
informovanosti 
osob z CS o 
rizikovém chování a 
jeho dopadu 

2016 - 2018 Realizátor 
projektu 

Počet podpořených 
osob – 100 
Počet realizovaných 
PIP – 12 
Metodika PIP - 1 

OPZ KPSVL – 
3 674 000 Kč 

Zvýšení 
informovanosti 
osob z CS a zajištění 
provozu zařízení 
Veřejná koupelna a 
Šatník pro osoby 
bez přístřeší 

2016 - 2018 Realizátor 
projektu 

Počet osob užívajících 
Veřejnou koupelnu a 
Šatník – 50 
Počet informativních 
letáků – 1 000 ks 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 
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Posílení 
informovanosti 
odborné veřejnosti 
o provozu služeb 
pro osoby z CS 

2016 - 2018 Realizátor 
projektu 

Vytvoření a distribuce 
propagačních 
materiálů – 1000 ks 
Tiskové zprávy - 3 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

Depistáž s osobami 
bez přístřeší 

2016 - 2018 Realizátor 
projektu 

Počet podpořených 
osob - 150 

OPZ KPSVL – viz 
op. 1 

 

Výše uvedený text za oblast 4 - Zdraví, prevence, bezpečnost zpracovali, údaje doplnili a 

odsouhlasili členové pracovní skupiny. 
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Oblast 5 – Volnočasové aktivity 
 

Ve městě Bruntále zajišťuje volnočasové aktivity několik zařízení. Jedná se především o Středisko 

volného času, které je zřízeno právě za účelem poskytování neformálního vzdělávání a volnočasových 

aktivit, dále se o volný čas starají zejména nestátní neziskové organizace, jako je Liga o.p.s., Open 

House o.p.s. a další menší organizace, soukromé osoby a skupiny, které se zaměřují na určitou oblast 

(např. tanec, výtvarné činnosti). Volnočasové aktivity jsou především poskytovány široké veřejnost    

a jsou určeny dětem od mateřských škol až po dospělé. Tyto aktivity však jsou méně dostupné         

pro skupiny obyvatel města žijících v sociálním vyloučení nebo tímto vyloučením ohrožených. 

V sociálně vyloučených a ohrožených rodinách, s nízkými příjmy, s obtížně uspokojovanými 

základními potřebami (ohrožené bydlení, zajištění financí na jídlo) není dostatek podnětů a motivace 

vést děti a mládež ke smysluplnému trávení volného času, věnovat se přípravě do školy, rozvíjet své 

zájmy a koníčky, nehledě na fakt, že dostupné volnočasové aktivity jsou prakticky všechny 

zpoplatněny, pokud nejsou součástí nabídky sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti                

a mládež. 

Výraznou skupinou, jež potřebuje nabídku vhodných volnočasových aktivit, jsou mladí lidé, 

středoškoláci, kteří jsou ve svém bezprostředním okolí ohroženi zvýšeným výskytem sociálně 

patologických jevů, zejména pak distribucí různých typů drog. Mládež vesměs odmítá organizovanou 

činnost, hlavně pokud je organizována školami nebo na ně přímo navazujícími subjekty (družiny, 

internáty). Pro tuto cílovou skupinu v Bruntále chybí dostatečná nabídka možných aktivit, které by 

tito lidé využívali, trávili tak volný čas smysluplným způsobem a snižovali tak riziko sociálně 

patologických jevů ve svém okolí. Další výraznou skupinou jsou rodiče, děti a mládež žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách města, zejména v Západní lokalitě. Vhodná nabídka pro aktivní trávení 

volného času směřující ke zvyšování znalostí, schopností a dovedností, zvyšování rodičovských 

kompetencí, zvyšování kompetencí vhodných pro trh práce, trénink a získávání znalostí z oblasti 

pracovní gramotnosti by pomohla zvýšit kvalitu života v rodinách, nasměrovat rodiče k řešení potřeb 

dětí a mládeže s cílem jejich možného dalšího kvalitnějšího života ve společnosti. 

Důležitým cílem je také vzdělávání pedagogické veřejnosti, zejména v oblasti aktivit ve volném čase     

a jejich následnému předání informací žákům, podpora různých forem „mateřského centra“ a jejich 

další rozvoj. Důležitá je i podpora zdravého životního stylu, rozšíření služeb mateřských škol                  

a ostatních zařízení ve městě, která mají za svůj cíl podpořit plnohodnotné trávení volného času dětí, 

mládeže a veřejnosti. Rozšířenou nabídkou volnočasových aktivit uvedeným skupinám (včetně 

mládeže a pedagogů), zajištěním informací, správnou motivací a rozšířením nabídky je zájem 

dosáhnout vytýčeného cíle a podpořit tak rovný přístup všem a inovativní přístup k formálnímu 

a neformálnímu vzdělávání. 

 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
 

1. Existence NNO realizující zájmové 
aktivity. 

2. Aktivní přístup terénního pracovníka a 

 
1. Nedostatek volnočasových aktivit 

zaměřených na děti a mládež žijících 
v sociálním vyloučení či tímto 
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oddělení sociálních služeb k zapojení se 
do volnočasových aktivit. 

3. SVČ – pořádání táborů a velký výběr 
kroužků. 

4. Silná podpora Města Bruntál. 
5. Zkušenosti a znalosti pracovníků 

organizací NNO a SVČ. 
6. Fungující komunitní plánování 

sociálních a návazných služeb. 
 
 
 

vyloučením ohrožených. 
2. Nízká úroveň znalostí obyvatelstva z 

pracovněprávní, sociální a finanční 
gramotnosti. 

3. Nedostatek příležitostí k využití volného 
času. 

4. Špatná finanční situace rodin. 
5. Příliv sociálně slabých rodin, zvýšená 

rizika sociálně patologických jevů. 
6. Nedostatečná spolupráce mezi obcí, 

SVČ, NNO, MŠ a ZŠ. 
7. Málo prostoru k pořádání 

volnočasových aktivit. 
8. Nedostatek finančních prostředků na 

volnočasové aktivity. 
9. Nízká úroveň rodičovských kompetencí. 

 

Příležitosti Hrozby 
 

1. Financování z více zdrojů EU. 
2. Financování v rámci KPSVL. 
3. Příležitost ke zvýšení kompetencí 

pracovněprávní, sociální a finanční 
gramotnosti. 

4. Zlepšení rodičovských kompetencí. 
5. Prevence sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže. 
6. Zlepšení komunikace mezi 

organizacemi. 
7. Zvýšení rodičovských kompetencí. 
8. Vytvoření mateřských center. 

 
1. Prohlubování sociálního vyloučení. 
2. Hrozba šikany. 
3. Nezájem o nabízené aktivity ze strany 

klientů. 
4. Změna legislativy ohrožující financování 

VČA. 
5. Prohlubování stigmatizace sociálně 

vyloučených lokalit na území Města 
Bruntál. 

 

Statická část SWOT analýzy: 

V oblasti silných stránek dominuje aktivní podpora a přístup jak vedení města Bruntál a pracovníků 

odboru sociálních věcí MěÚ Bruntál, tak velmi aktivní přístup všech neziskových organizací a střediska 

volného času.  

Mezi největší slabé stránky se jednoznačně řadí nedostatečné finanční prostředky ze strany rodin, 

život v sociálním vyloučení a ruku v ruce s tím i nedostatečná gramotnost v oblastech finančních, 

sociálních ta i pracovněprávních. Poměrně velkým problémem se jeví i nedostatečná spolupráce mezi 

obcí, SVČ, NNO, ZŠ a MŠ.  

V oblasti příležitostí dominuje možnost definovat priority v oblasti financování. Další velmi 

významnou příležitostí je zlepšení a zvýšení rodičovských kompetencí jak v životě, tak i při výchově 

dětí.  

Za hlavní hrozbu bychom mohli považovat obavu z nezájmu klientů o nabízené aktivity a v neposlední 

řadě změnu legislativy ohrožující financování VČA. 
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Dynamická část SWOT analýzy: 

W-O strategie (překonání slabých stránek za použití příležitostí) 

 Slabá stránka „Nedostatek finančních prostředků na volnočasové aktivity“ může být 

překonána projekty, na které získáme finance ze zdrojů EU, a také nám může v odstranění 

této stránky pomoci financování v rámci KPSVL. 

 Slabé stránky „Nízká úroveň znalostí obyvatelstva z pracovněprávní, sociální a finanční 

gramotnosti“ a „ Špatné finanční situace rodin“ eliminujeme podporou při výuce základních   

a sociálních návyků, kde se zaměříme na zvýšení gramotností u těchto rodin. Zaměříme se    

na finanční, právní, pracovní a sociální gramotnost a díky tomu naučíme i rodinu 

hospodárněji pracovat s financemi. 

 Slabou stránku „Nízká úroveň rodičovských kompetencí“, můžeme překonat zvýšením a 

zlepšením rodičovských kompetencí, a to např. posílením komunikace mezi matkou 

(rodičem) a dítětem. Rodiče zde můžeme podpořit v sebevzdělávání a zároveň můžeme 

nabádat rodinu k vlastním aktivním výsledkům. 

 Slabou stránku „Příliv sociálně slabých rodin, zvýšená rizika sociálně patologických jevů“ je 

možné eliminovat prevencí těchto sociálně patologických jevů u dětí a mládeže formou 

různých volnočasových aktivit jako jsou výlety, soutěže, doučování apod. 

 Slabou stránku „Nedostatečná spolupráce mezi obcí, SVČ, NNO, ZŠ a MŠ“ odstraníme 

zlepšením komunikace mezi organizacemi, a to např. vytvořením mateřského centra, které 

by mohlo být službami propojeno napříč. 

 Slabé stránky „Nedostatek příležitostí k využití volného času“ a „Málo prostoru k pořádání 

volnočasových aktivit“ eliminujeme vytvořením mateřského centra, které by bylo otevřeno 

celé populaci, různým sociálním vrstvám, lidem s různými handicapy, cizincům a dalším. 

 

S-T strategie použití silných stránek pro zamezení hrozeb) 

 Hrozbě „Prohlubování sociálního vyloučení“ můžeme předcházet existencí a fungováním 

NNO, které realizují plno zájmových aktivit.  

 Hrozbě „Nezájem o nabízené aktivity ze strany klientů“ můžeme předejít aktivním přístupem 

terénního pracovníka a zaměstnanců oddělení sociálních služeb, kteří jsou zapojeni               

do volnočasových aktivit, jako např. pořádání sportovních dnů nebo prohlubování tradic 

v rodinách. 

 Hrozby „Prohlubování sociálního vyloučení a šikany“ můžeme eliminovat díky práci 

zaměstnanců SVČ, kteří pořádají jak společné tábory a výlety, tak nabízejí velké množství 

zájmových kroužků. 

 Hrozbě „Změna legislativy ohrožující financování VČA“ a Prohlubování stigmatizace SVL          

na území Města Bruntál“ můžeme zamezit velkou podporou ze strany Města Bruntál, kdy 

město ze svého rozpočtu pamatuje i na volnočasové akce, které jsou SVČ pořádány. 

 Za silnou stránku, která může eliminovat hrozbu „Prohlubování sociálního vyloučení“               

a „Šikanu“, považujeme zkušenosti a znalosti pracovníků organizací NNO a SVČ, kteří s dětmi 

pracují. 

 Stejně tak je možné za silnou stránku považovat „Fungující komunitní plánování sociálních      

a návazných služeb“, které nám eliminuj jak hrozba prohlubování sociálního vyloučení, tak 

zabraňuje prohlubování stigmatizace sociálně vyloučených lokalit na území Města Bruntál. 
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Cílové skupiny:  

 Děti, mládež, mladí lidé a rodiny s dětmi 

 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučení 

 Osoby vyloučené z důvodu jejich zdravotního postižení (duševní postižení) 

Hlavní zjištěné 
potřeby

Širší využití 
volnočasových 

aktivit v lokalitě 
(v období 
prázdnin)

Snížení trestné 
činnosti za 

pomoci VČA

Snížení počtu 
dětí 

potloukajících 
se v ulicích

Chybějící 
kroužky týkající 

se romské 
kultury

Nedostatek 
finančních 

prostředků rodin 
na VČA

Nedostatečné 
vzdělání v 

oblasti kultury a 
zeměpisu 

našeho okolí
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Priorita 5. 1. – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí 
 
Obecný cíl 5.1.1. – Podpora rodiny v kvalitě života 
Rodiny na území města Bruntál jsou několika typů, od běžně žijících rodin mimo sociální vyčlenění,   
po rodiny žijící v hlubokém sociálním vyloučení nebo bezprostředně sociálním vyloučením 
ohrožených. Vysoký počet rodin ohrožených chudobou nebo žijících v chudobě, ohrožených 
výskytem sociálně patologických jevů souvisejících se životem v sociálním vyčlenění, nedokáže 
samostatně bez vnější pomoci řešit svou vlastní specifickou situaci, dospělí členové rodin upadají             
do apatie, rezignují na vidinu lepšího života, často jsou zadlužení nebo předlužení, hrozí jim ztráta 
bydlení a ztráta posledních životních jistot. Rodiče se nevěnují svým dětem a výchova dětí v těchto 
rodinách zaostává, rodiče potřebují řešit pro ně důležitější problémy související s financemi, bydlení, 
obživou. Na běžnou výchovu v rodinách nezbývá příliš místa. Děti se tak dostávají na okraj zájmu 
rodičů, rodiče s nimi neřeší jejich problémy. 
Dlouhodobým cílem je zlepšit kvalitu života v rodinách, podpořit rozvoj rodičovských kompetencí, 
podpořit aktivní trávení společného času dětí a rodičů, podpořit tradiční rodinný život. V rámci 
smysluplného naplňování volného času lze dosáhnout hmatatelného prospěchu pro dospělé členy 
rodiny i pro děti v rodinách. Lze dosáhnout také nastartování respektu k rodinným hodnotám, k práci, 
ke zvyšování vlastní životní úrovně. 
 
 
 
 

Aktivní začleňování, včetně začleňování s 

ohledem na podporu rovných příležitostí 

Podpora rodiny a osob v kvalitě 

života 

Motivační programy na zvládání 

zátěží běžného života, programy na 

učení se hodnotám v oblasti svobody 

a odpovědnosti jednotlivce 

 

Zvyšování schopností sociálního 

fungování v přirozeném prostředí 

Zvýšení kvality neformálního vzdělávání a 

přípravy včetně posílení jejich relevance 

pro trh práce 

Podpora rovného přístupu ke 

kvalitním programům a možnostem 

formálního a neformálního vzdělávání 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání 

včetně usnadnění přechodu dětí do 

základních škol 

Aktivní začleňování, včetně začleňování s 

ohledem na podporu rovných příležitostí 
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Specifický cíl 5.1.1.1. – Motivační programy na zvládání zátěží běžného života, programy na učení 
se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce 
Cílem je podpora rodiny v kvalitě života včetně  přípravy k zvládání každodenních situací a problémů. 
Cílem jsou motivační programy pro rodiny s dětmi a mladé osoby bez rozdílu zdravotního handicapu, 
které upevňují jejich schopnosti zvládat běžné životní situace a pomáhají upevňovat hodnotovou 
orientaci, rozvíjí vztahy mezi generacemi, podporují integraci sociálně vyloučených i zdravotně 
postižených obyvatel města. 
 

Oblast 5.   Volnočasové aktivity 

Priorita 5.1. 
Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných 
příležitostí 

Obecný cíl 5.1.1 Podpora rodiny a osob v kvalitě života 

Specifický cíl 5.1.1.1 
Motivační programy na zvládání zátěží běžného života, programy na učení 
se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Rozvoj a zkvalitnění 
podmínek pro práci 
s CS 

2016 - 2018 
Realizátoři 
projektů 

Zrekonstruované 
podlaží pro návaznou 
činnost CS - 1 

IROP KPSVL 
- 1 180 000 Kč 

Příprava zázemí pro 
dílnu 

2016  
Realizátoři 
projektů 

2 nové návazné 
programy (Tvořivá dílna 
Radost – 20 osob, 
Vaření pro děti – 10 
osob) 

IROP KPSVL - viz 
op. 1 

Zvyšování, 
upevňování a rozvoj 
dovedností a 
schopností 

2016 - 2018 Realizátoři 
projektů 

Počet zapojených rodin 
– 60 
Počet motivačních 
programů – 2 (Tvořivá 
dílna Radost a Kurz 
vaření pro děti) 
Klub vaření pro ženy ze 
SVL  
Vytvořené produkty – 5 
(Kuchařka pro děti, 
Manuál pro děti 
„Šikovné ruce“ a 
interaktivní DVD, 
Kuchařka pro ženy ze 
SVL a DVD) 

OPZ  KPSVL 
- 3 181 000 Kč 
 
 

Učení se novým 
věcem pomocí 
cílených 
terapeutických 
programů 

2016 - 2018 Realizátoři 
projektu 

Počet podpořených 
osob z CS – 16 
Počet 
muzikoterapií/programů 
– 4 
Přednášky a akce - 6 
Interaktivní DVD - 3 

OPZ KPSVL 
– 1 229 000 Kč 

 
 
Specifický cíl 5.1.1.2 – Zvyšování schopností sociálního fungování v přirozeném prostředí 
Tento specifický cíl je zaměřen na rodiny s dětmi a mládež s cílem pomoci jim získat či upevnit 
schopnosti, dovednosti a znalosti potřebné k jejich lepšímu sociálnímu fungování v prostředí, kde žijí. 



65 
 

Rodiny, děti a mládež žijící v sociálním vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením mají malou 
možnost rozvíjet své vlastní schopnosti a dovednosti tak, aby jejich život byl smysluplněji, aktivněji        
a účelněji naplňován. U cílové skupiny dospělých osob je kladen důraz na zvyšování finanční 
gramotnosti a snižování celkové zadluženosti rodin, ve zvyšování sociálních dovedností směřujících 
k lepšímu hospodaření v domácnostech, hospodárnému vaření, plánování časového harmonogramu 
chodu rodin. Potřebné je také podporovat možnosti neformální péče pomocí mateřského centra        
či obdobně fungujícího místa nebo pomocí neformální vzájemné podpory rodin mezi sebou                
se zaměřením na předškolní přípravu dětí a rodičů, zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti 
vzdělávání dětí a přípravy na budoucí samostatný život a na práci. Zároveň je třeba také poskytnout 
vhodnou nabídku rodičům pro aktivní trávení volného času s cílem naučení se dovedností, díky nimž 
mohou uspět na volném pracovním trhu. 
Cílem je rovněž podpora místních samospráv při zajišťování služeb pro rodiny a děti, které pomohou 
při sociálním začleňování osob v jejich přirozeném prostředí, pomáhají udržovat sociální vztahy, 
vzájemnost a soudržnost v místě, rovné příležitosti a nediskriminaci, a také nastavit a společně 
s cílovými skupinami naplánovat vhodné smysluplné aktivity pro trávení společného volného času 
dětí, mládeže a rodičů. 
 

Oblast 5.   Volnočasové aktivity 

Priorita 5.1. 
Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných 
příležitostí 

Obecný cíl 5.1.1 Podpora rodiny a osob v kvalitě života 

Specifický cíl 5.1.1.2 Zvyšování schopností sociálního fungování v přirozeném prostředí 

Opatření Termín: 
Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Zdroje: 

Zvyšování právní a 
finanční gramotnosti 

2016 - 2018 Realizátoři 
projektů, NNO 

Počet zapojených 
rodin – 50 
Program právní a 
finanční 
gramotnosti - 1 
 

OPZ KPSVL – 4 794 
820 Kč 
 

Zvyšování a 
upevňování sociálních 
dovedností 

2016 - 2018 Realizátoři 
projektů, NNO 

Skupinová setkání 
na různá témata - 
30 

OPZ KPSVL – 
3 779 000 Kč 
Náklady NNO 

Prevence výskytu 
sociálně patologických 
jevů 

2016 - 2018 Realizátoři 
projektů, 
NNO, Město 
Bruntál 

Přednášky (domácí 
násilí, asertivita) - 2 

OPZ KPSVL – viz op. 
1 a 2 
Náklady NNO 
Dotace RVZRM 

Generační soužití, 
aktivní a zdravé 
stárnutí 

7/2016 – 
6/2018 

Realizátoři 
projektů, NNO 

AGE Program - 1 OPZ KPSVL – viz op. 
1 
Náklady NNO 

Rovné příležitosti, 
nediskriminace, učení 
se hodnotám 

2016 - 2018 Realizátoři 
projektů 

Přednášky - 10 OPZ KPSVL – viz op. 
1  
 

Aktivní trávení 
volného času se 
zaměřením na 
společný rodinný život 

7/2016 – 
6/2018 

Realizátoři 
projektů, 
Město Bruntál 

Besedy s odborníky 
- 24 
Výjezdové akce - 6 
Interaktivní DVD – 
1 
Programy  

OPZ KPSVL – viz op. 
1 a 2 
 

Aktivní trávení 
volného času se 

7/2016 – 
6/2018 

Realizátoři 
projektů 

Počet aktivit - 3 OPZ KPSVL – viz op. 
1 
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zaměřením na 
pracovní dovednosti 

 

Podpora neformální 
péče 

7/2016 – 
6/2018 

Realizátoři 
projektů 

Metodika pro 
Předškolní klub pro 
děti a rodiče – 1 
Počet zapojených 
rodin – 20 
Počet přednášek - 5 

OPZ KPSVL – viz op. 
1 
 

 

Výše uvedený text za oblast 5 – Volnočasové aktivity zpracovali, údaje doplnili a odsouhlasili 

členové pracovní skupiny.  
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Čerpání 
 
Oblast 1 - Zaměstnanost 

Fond Operační 
program 

Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Alokace  

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 25 905 000 Kč 

ESF OPZ 2 2.1 2.1.2 30 823 560 Kč 

EFRR IROP 2 9c 2.2 18 020 240 Kč 

Celkem za oblast 74 748 800 Kč 

 
 
Oblast 2 – Vzdělávání 

Fond Operační 
program 

Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Alokace  

ESF OPVVV 3  3.1 28 330 000 Kč 

EFRR IROP 2 10 2.2 2 300 000 Kč 

Celkem za oblast 30 630 000 Kč 

 
 
Oblast 3 – Bydlení 

Fond Operační 
program 

Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Alokace  

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 8 824 000 Kč 

EFRR IROP 2 9a 2.2 80 889 746 Kč 

Celkem za oblast 89 713 746 Kč 

 
 
Oblast 4 – Zdraví, prevence a bezpečnost 

Fond Operační 
program 

Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Alokace  

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 45 219 876 Kč 

Celkem za oblast 45 219 876 Kč 

 
 
Oblast 5 – Volnočasové aktivity 

Fond Operační 
program 

Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Alokace  

ESF OPZ 2 2.1 2.1.1 12 983 820 Kč 

EFRR IROP 2 9a 2.2 1 180 000 Kč 

Celkem za oblast 14 163 820 Kč 
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Čerpání podle cílů 
 
Oblast  Priorita  Obecný 

cíl 
Specific. 
cíl 

Opatření  OPZ IROP OPVVV 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 4 6 305 220 Kč - - 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 
1.1.1.4 

4 
6 

 
40 963 560 Kč 

 
18 020 240 Kč 

 
- 

1 1.1 1.2.1 1.2.1.1 
1.2.1.2 

6 
4 

 
9 459 780 Kč 

 
- 

 
- 

2 2.1. 2.1.1 2.1.1.1. 3   1 025 000 K4 

2 2.1 2.1.1 2.1.1.2 4   2 250 000 Kč 

2 2.1 2.1.2 2.1.2.1 2   3 025 000 Kč 

2 2.1 2.1.2 2.1.2.2 4   8 980 000 Kč 

2 2.1 2.1.2 2.1.2.3 4   12 075 000 Kč 

2 2.1 2.1.3 2.1.3.1 3   975 000 Kč 

2 2.1 2.1.3 2.1.3.1 2  2 300 000 Kč  

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3 2 305 000 Kč 7 000 000 Kč - 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.1 4 3 640 000 Kč 8 105 300 Kč - 

3 3.1 3.1.3 3.1.3.1 6 2 879 000 Kč - - 

3 3.1 3.1.4 3.1.4.1 3 - 10 720 000 Kč - 

3 3.1 3.1.5 3.1.5.1 7 - 40 970 000 Kč - 

3 3.1 3.1.7 3.1.7.1 5 - 14 094 446 Kč - 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.1. 3 2 191 920 Kč - - 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 3 4 390 000 Kč - - 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.3 5 10 625 175 Kč - - 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.4 4 7 500 761 Kč - - 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.1 5 10 192 320 Kč - - 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.2 6 4 315 700 Kč - - 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.3 3 2 330 000 Kč - - 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.4 4 3 674 000 Kč - - 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.1. 4 4 410 000 Kč 1 180 000 Kč - 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.2 8 8 573 820 Kč - - 

 123 756 256 Kč 102 389 986 Kč 28 330 000 Kč 

Čerpání podle Operačních programů 
 
Operační program Zaměstnanost 
 

Oblast  Priorita  Obecný 
cíl 

Specifický 
cíl 

Specifický cíl operačního 
programu 

Alokace  

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1  
 
 
 
 
 
 
2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
92 932 696 Kč 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.3 

1 1.1 1.2.1 1.2.1.1 

1 1.1 1.2.1 1.2.1.2 

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.1 

3 3.1 3.1.3 3.1.3.1 
4 4.1 4.1.1 4.1.1.1. 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.3 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.4 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.1 
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4 4.1 4.1.2 4.1.2.2 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.3 

4 4.1 4.1.2 4.1.2.4 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.2 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 

30 823 560 Kč 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.4 

Celkem OPZ 123 756 256 Kč 

 
Integrovaný regionální operační program 
 

Oblast  Priorita  Obecný 
cíl 

Specifický 
cíl 

Specifický cíl operačního 
programu 

Alokace  

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 9a: Investice do zdravotnické a 
sociální infrastruktury, které 
přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji, 
snižování nerovností, pokud jde o 
zdravotní stav, podporou 
sociálního začlenění díky lepšímu 
přístupu k sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a přechodem 
od institucionálních ke komunitním 
službám 

 
 
 
 
82 069 746 Kč 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.1 

3 3.1 3.1.4 3.1.4.1 

3 3.1 3.1.5 3.1.5.1 

3 3.1 3.1.6 3.1.6.1 

3 3.1 3.1.7 3.1.7.1 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 9c: Poskytování podpory sociálním 
podnikům 

18 020 240 Kč 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.4 

2 2.1 2.1.3 2.1.3.2 

10: Investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, včetně 
odborné přípravy pro získání 
dovedností a do celoživotního 
učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 

2 300 000 Kč 

    

    

 102 389 986 Kč 

 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

Oblast  Priorita  Obecný 
cíl 

Specifický 
cíl 

Prioritní osa 3 Alokace  

2 2.1 

2.1.1 
 
2.1.2 
 
2.1.3 

2.1.1.1 
2.1.1.2 
2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.3.1 

3.1 Sociální integrace dětí a žáků 
včetně začleňování romských dětí 
do vzdělávání  

28 330 000 Kč 

 28 330 000 Kč 
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Seznam členů lokálního partnerství 
 

 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Vladimír Jedlička – MěÚ Bruntál 
Mgr. Bc. Ivana Májková – MěÚ Bruntál 
Mgr. Pavla Sohrová – MěÚ Bruntál 
Bc. Romana Dudušová – MěÚ Bruntál 
Mgr. Tereza Raabová – MěÚ Bruntál 
Bc. Vendula Bradová – MěÚ Bruntál 
Bc. Věra Puková – MěÚ Bruntál 
Bc. Marcela Kutláková – MěÚ Bruntál 
Ing. Radek Štoller – MěÚ Bruntál 
Milada Kaperová, DiS. – MěÚ Bruntál 
Bc. Miluše Jurášová – MěÚ Bruntál 
Bc. Luděk Holan – Hospodářská správa města Bruntál 
Věra Štěpaníková – Liga o.p.s. 
Bc. Jana Juřenová, MSc. – Aperkom o.p.s. 
Ing. Václav Mores – Zelená dílna o.p.s. 
Bc. Marcela Matúšů – Domov Pohoda 
Bc. Monika Medková – Dům Mariany Berlové 
Barbora Gavendová – Slezská diakonie 
Jakub Holčapek – STD Polárka 
Bc. Romana Daněčková – Open House o.p.s. 
Mgr. Jana Hančilová – Help-in o.p.s. 
Mgr. Hana Sobková – Eurotopia o.p.s. 
Aurelie Balážová – Drom 
Ludmila Herotková – SONS 
Mgr. Stanislav Toman – Citadela o.s. 
Ing. Anna Kodeda – ZŠ Jesenická Bruntál 
Mgr. Leoš Sekanina – ZŠ Okružní Bruntál 
Mgr. Milena Zatloukalová, PhDr. – ZŠ Školní Bruntál 
Mgr. Petr Novotný – ZŠ Amos Bruntál 
Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek – ZŠ Cihelní Bruntál 
PaeDr. Eva Nedomlelová – SOŠ Bruntál 
Irena Vochyánová – MŠ Komenského 
Jaroslava Fidlerová – MŠ U Rybníka 
Ivana Stuchlíková – MŠ Okružní 
Ing. Jiří Unverdorben – ÚP Bruntál 
Mgr. Petra Vaňková – Komunitní práce – MSK 
Mgr. Zdeněk Macrineanu – MAS Hrubý Jeseník 
Mgr. Jana Franková – ředitelka SVČ 
Jaroslav Kala – neformální uskupení obyvatel SVL Dlouhá 
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Seznam členů pracovních skupin 
 

1 – Zaměstnanost 
 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Bc. Jana Juřenová, MSc. – garant PS 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Mgr. Pavla Sohrová 
Ing. Jiří Unverdorben 
Mgr. Zdeněk Macrineanu 
Barbora Gavendová 
Věra Štěpaníková 
Ing. Václav Mores 
Dana Šťuková 
Bc. Romana Dudušová 
Petra Turčová 
Bc. Romana Daněčková 
Lucie Paráková 
Mgr. Hana Sobková 
Mgr. Petra Večerková 

2 – Vzdělávání 
 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Mgr. Leoš Sekanina – garant PS 
Bc. Jana Juřenová, MSc. 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Mgr. Pavla Sohrová 
Bc. Veronika Žáková 
Ing. Anna Kodeda 
Věra Štěpaníková 
Bc. Monika Medková 
Mgr. Jana Franková 
Ivana Stuchlíková 
Mgr. Milena Zatloukalová, PhDr. 
Ing. Radek Štoller 
Mgr. Petr Novotný 
Mgr. Miroslava Mohrová 
Bc. Šárka Gaudková 
Marcela Bonková 
Jaroslava Fidlerová 
Bc. Marcela Kutláková 
Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek 
Bc. Romana Daněčková 
Irena Vochyánová 
 

3 – Bydlení 
 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Barbora Gavendová – garant PS 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Bc. Jana Juřenová, MSc. 
Mgr. Pavla Sohrová 
Jitka Zapletalová 
Milan Swider 
Bc. Věra Puková 
Věra Štěpaníková 
Dana Šťuková 
Bc. Romana Dudušová 
Šárka Grečmalová 
Ing. Libor Jurčák 
 
 
 
 

4 – Zdraví, prevence, bezpečnost 
 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Bc. Kateřina Hymonová – garant PS 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Bc. Jana Juřenová, MSc. 
Mgr. Pavla Sohrová 
Bc. Monika Medková 
Věra Štěpaníková 
Barbora Gavendová 
Bc. Romana Dudušová 
Mgr. Tereza Raabová 
Ing. Pavel Petr 
Markéta Brziaková 
Bc. Romana Daněčková 
Mgr. Stanislav Toman 
Mgr. Jana Hančilová 
Bc. Dana Matějková 
Mgr. Petra Večerková 
Mgr. Hana Sobková 
Mgr. Veronika Blažková 
Aurelie Balážová  
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5 – Volnočasové aktivity 
 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Mgr. Jana Franková – garant PS 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Bc. Jana Juřenová, MSc. 
Mgr. Pavla Sohrová 
Věra Štěpaníková 
Bc. Monika Medková 
Věra Odstrčilová 
Kristýna Kopecká 
Milada Kaperová, DiS. 
Bc. Marcela Matúšů 
Jakub Holčapek 
Tomáš Vaněk 
Mgr. Petra Vaňková 
Stanislav Mižigar 
Jaroslav Kala 
Kristina Rajsová 
Věra Bandyová 

6 – Projekty a implementace 
 
Rozálie Zlámalová – manažer SPSZ 
Ing. Martina Čaputová – lokální konzultant ASZ 
Bc. Jana Juřenová – garant PS1 
Mgr. Leoš Sekanina – garant PS2 
Barbora Gavendová – garant PS3 
Bc. Kateřina Hymonová – garant PS4 
Mgr. Jana Franková – garant PS5 
Mgr. Bc. Ivana Májková 
Mgr. Pavla Sohrová 
Ing. Petr Rys, MBA 
Ing. Alena Skácelová, PhD. 
Vladimír Jedlička 
Ing. Hana Zouharová 
Ing. Radek Štoller 
Ing. Vojtěch Kubíček 
Ing. Pavel Hrda 
Ing. Jiří Unverdorben 
Bc. Luděk Holan 
Mgr. Zdeněk Macrineanu 
Bc. Vendula Bradová 
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Kvantitativní indikátory 
 

1. Oblast zaměstnanosti 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP 

Počet uchazečů (celkově a ze 
sociálně vyloučených lokalit - 
pokud lze určit) v evidenci 
úřadu práce v posledním 
kalendářním roce (únor a září 
kvůli sezónnosti); celkem, déle 
než 5 měsíců, déle než 1 rok, z 
toho se základním vzděláním, 
muži/ženy 

uchazeč 

uchazeči v evidenci ÚP – 
únor/září 2 049/1 799 
déle než 5 měsíců – 
únor/září  
1 503/1 371 
déle než 1 rok – únor/září       
1 124/1 070 
se základním vzděláním – 
únor/září 651/596  
muži – 1 090/865 
ženy – 959/934 

Počet uchazečů 
vyřazených ze 
sankčních důvodů z 
evidence ÚP 

Počet uchazečů ze sociálně 
vyloučených lokalit obce/města 
kteří byli za poslední 3 roky 
vyřazeni z evidence úřadu 
práce. 

uchazeč 

Město Bruntál 
rok 2012 – 144 
rok 2013 – 102 
rok 2014 – 119 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP, kteří 
využili nástrojů APZ 

Počet uchazečů (za město 
Bruntál), kteří za poslední 
kalendářní rok prošli 
aktivizačními programy (rozdělit 
na VS, APP, VPP, SÚPM a podle 
činnosti/ oboru/ 
zaměstnavatele) 

uchazeč - 
účastník 
programu 

 
VS - 2 
APP-13 
VPP – 46 
SÚPM – 82 (všeobecný 
administrativní pracovník, 
švadleny, šičky, vyšívači, 
účetní, číšníci a servírky, 
kuchaři, řidiči tahačů) 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP, kteří 
úspěšně prošli 
poradenskými a 
tréninkovými 
programy 

Počet uchazečů (za město 
Bruntál), kteří za poslední 
kalendářní rok úspěšně prošli 
poradenskými a tréninkovými 
programy (motivace, 
diagnostika, poradenství, 
trénink, zprostředkování) 

uchazeč - 
účastník 
programu 

28 (13 mužů, 15 žen) 

Počet uchazečů v 
evidenci ÚP, kteří 
dokončili rekvalifikace 

Počet uchazečů (za město 
Bruntál), kteří za poslední 
kalendářní rok úspěšně 
dokončili rekvalifikaci 
(programy ÚP, projekty dalších 
organizací), z toho muži/ženy, 
rekvalifikační obory (výčet) 

uchazeč - 
účastník 
kurzu 

51 UoZ, z toho 40 žen/11 
mužů 
(Pracovník v sociálních 
službách, Základy 
podnikání, Základy 
obsluhy osobního 
počítače, Administrativní 
pracovník s praxí, 
Skladník, Účetnictví a 
daňová evidence 
s využitím VT, Strážný) 
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Počet uchazečů v 
evidenci ÚP 
zařazených do 
systému prostupného 
zaměstnávání 

Počet uchazečů, kteří za 
poslední kalendářní rok 
postoupili v systému 
prostupného zaměstnávání 
(např. z APP do VPP, nebo z VPP 
do SÚPM nebo podporovaného 
pracovního místa/na volný 
trh/sociální firmy/vrátil se ke 
studiu) 

uchazeč 
blížící se 
trhu práce 

3 (projekt „Příležitost 
dělá zaměstnance“) 

Počet uchazečů, kteří 
získali zaměstnání (jen 
výstupní) 

Počet účastníků programů a 
projektů (ÚP, NNO, obec), kteří 
získali zaměstnání 
(podporované místo z projektu, 
volný trh, sociální firma) v rámci 
SPSZ 

zaměstnan
ý 

 

Počet dostupných 
pracovních 
poradenských a 
tréninkových 
programů 

Počet programů dostupných pro 
uchazeče ze sociálně 
vyloučených lokalit města za 
poslední kalendářní rok (vč. 
výčtu realizátorů a oborů) 

program  
Výstup - 2  
(LIGA, Slezská diakonie) 

Počet rekvalifikací 

Počet rekvalifikačních kurzů 
dostupných pro uchazeče ze 
sociálně vyloučených lokalit 
města za poslední kalendářní 
rok, obor a realizátor 

rekvalifikac
e 

Žádný kury určený pouze 
pro CS. Kurzy byly určeny 
pro UoZ pro celý okres 
Bruntál. Proběhlo 28 
kurzů (administrativní 
pracovník s praxí, 
pracovník v sociálních 
službách, obsluha 
osobního počítače, 
základy podnikání, 
skladník, účetnictví, 
obsluha VZV) 

Kapacita pracovních a 
tréninkových 
programů 

Počet účastníků zařazených do 
programů za poslední 
kalendářní rok 

účastník 0 

Kapacita aktivizačních 
míst 

Počet uchazečů, kteří byli za 
poslední kalendářní rok zařazeni 
na VS, APP, VPP, SÚPM (včetně 
počtu účastníků prostupného 
systému) 

účastník 

VS- 2 
APP-13 
VPP – 49 
SÚPM – 84 

Kapacita rekvalifikací 
Počet uchazečů, kteří byli za 
poslední kalendářní rok zařazeni 
do rekvalifikací. 

uchazeč 46 
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Počet pracovních míst 
pro nízkokvalifikované 

Počet volných pracovních míst 
na lokálním trhu práce 
(obec/město a okolí), z toho 
počet volných pracovních míst 
vhodných pro CS, volných míst 
na uchazeče (únor a září kvůli 
sezónnosti), z toho v rámci 
"podporovaných pozic" (např. v 
sociální firmě, u 
spolupracujících subjektů s 
poradenskou podporou apod.) 

pracovní 
místo 

Celkem:  
k 28. 2. 2014 75 volných 
míst na trhu práce 
k 30. 9. 2014 149 volných 
míst na trhu práce 
k 28. 2. 2014   7 míst pro 
CS 
k 30. 9. 2014   11 míst pro 
CS 
 

Počet sociálních 
podniků 

Počet sociálních podniků 
(vstupní rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ) 

sociální 
podnik 

Vstup – 2 
Výstup - 9 

Kapacita sociálních 
podniků 

Počet pracovních míst v 
sociálních podnicích (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ). 

pracovní 
místo 

Vstup – 36 
Výstup - 80 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k zaměstnanosti 
v Bruntále (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky plnění 
SPSZ, včetně výčtu). 

produkt 

Vstupní: 
2 - projekt úřadu práce 
„Příležitost dělá(t) 
zaměstnance“, Metodika 
práce s dlouhodobě 
nezaměstnanými se 
zaměřením na osoby 
pečující o děti do 15 let – 
LIGA Bruntál 

2. Oblast vzdělávání 

Počet podpořených 
dětí a žáků 

Počet podpořených dětí a žáků 
ve školách/školkách, které 
zavádějí inkluzivní vzdělávání 

osoba 
2000 – podpořených 
osob 

Počet podpořených 
dětí a žáků se SVP 

Počet dětí a žáků (vč. žáků) 
s potřebou podpůrných 
opatření 

osoba 300 – podpořených osob 

Počet podpořených 
pracovníků v DV 

Počet pracovníků ve vzdělávání, 
kteří v praxi uplatňují nově 
získané poznatky 

osoba 90 – podpořených osob 

Počet podpořených 
organizací 

Počet organizací (škol, školek, 
NNO), v nichž se zvýšila kvalita 
vzdělávání a proinkluzivnost 

organizace 13 - organizací 

Počet nově 
vytvořených 
partnerství 

Vytvořená partnerská síť škol, 
školek a NNO 

partnerství 1 - partnerství 

3. Oblast bydlení 

Počet příjemců dávek 
na bydlení 

Počet příjemců dávek (příspěvků 
a doplatků) na bydlení v obci za 
poslední kalendářní rok. 

příjemce 

PnB – 11 347 vyplacených 
dávek 

DnB – 6 534 vyplacených 
dávek 
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Výše vyplacených 
dávek na bydlení 

Výše vyplacených dávek 
(příspěvků a doplatků) na bydlení 
za poslední kalendářní rok. 

Kč PnB – 32 327 321 Kč 

DnB – 16 920 011 Kč 

Počet osob/rodin, které 
přišly o bydlení 

Počet osob/rodin, které přišly v 
posledním kalendářním roce o 
bydlení v obecním bytovém 
fondu. 

osoba/rodin
a 

V roce 2014 bylo soudně 
vyklizeno 10 BJ – 18 osob, 
V roce 2015 je u 75 rodin 
je evidována pohledávka 
za 2 a více měsíců  

Počet osob/rodin bez 
domova nebo kterým 
hrozí ztráta bydlení 

Počet osob, které a) mají alespoň 
2 měsíční dluh na nájemném u 
obce b) žijí v různých formách 
krizového a nevyhovujícího 
bydlení vč. ubytoven c) jsou bez 
přístřeší d) využívají služeb 
azylových domů, nocleháren, 
krizových bytů 

osoba 
/rodina 

Osoby bez přístřeší na 
území města Bruntál – 60 

 

 

Počet osob/rodin, které 
úspěšně procházejí 
programy 
podporovaného/prostu
pného bydlení 

Počet osob/rodin, které byly v 
posledním kalendářním roce 
zařazeny v programu 
prostupného/podporovaného 
bydlení (nejméně v 
"tréninkovém" stupni) 

osoba/rodin
a 

Celkem 24 osob: 
18 osob – program 
Návazná podpora v terénu 
– Slezská diakonie   
6 osob tréninkové bydlení 

Počet osob/rodin, u 
kterých bylo zamezeno 
ztrátě bydlení 

Počet osob/rodin, kterým se 
podařilo v posledním 
kalendářním roce bydlení si 
udržet (pomocí preventivního 
nástroje např. splátkového 
kalendáře nebo vstupu do 
programu tréninkového bydlení s 
dohodnutým splácením dluhu 
apod.) 

osoba 
/rodina 

 splátkové kalendáře - 25 u 
obecních bytů 
 
 
 
 
 

Počet programů 
podporovaného/prostu
pného bydlení 

Počet programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení v posledním kalendářním 
roce (vč. výčtu, charakteristiky, 
realizátorů, cílových skupin). 

program  1 – Slezská diakonie 
 
 
 

Počet programů 
domovnictví a 
domovních samospráv 

Počet programů domovnictví a 
domovních samospráv 
zaměřených na obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit v 
posledním kalendářním roce (vč. 
výčtu, charakteristiky, 
realizátorů, cílových skupin). 

program  
 1 – HSMB – existence 
funkce domovníka 
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Počet sociálních služeb 
zaměřených na krizi 
bydlení 

Počet sociálních služeb 
zaměřených na krizi bydlení 
(noclehárny, azylové domy, 
tréninkové bydlení, prevence 
bezdomovectví apod.) 
dostupných obyvatelům sociálně 
vyloučených lokalit v posledním 
kalendářním roce. 

služba 
3 
 
 
 
 

Počet poskytovatelů 
krizového bydlení 

Výčet nocleháren, azylových 
domů, krizových bytů, domů na 
půl cesty (vč. poskytovatele a 
cílové skupiny), vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ 

objekt 

  
Vstup 0 – 
noclehárny/výstup 
0,  Vstup 1 - Azylový dům 
pro muže Slezská 
diakonie/Výstup 1 azylový 
dům, vstup 1 – azylový 
dům pro ženy a matky 
s dětmi + rodiny Slezská 
diakonie/ Výstup 1 - 
Azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi (CS se 
rozdělí na ženy zvlášť – 
zůstanou na  jiné adrese a 
oddělí se CS rodina 
s dětmi - přestěhování do 
samostatného objektu na 
Pěší), Vstup 1 – Dům na 
půl cesty/ Výstup 1 – Dům 
na půl cesty, Slezská 
diakonie, Vstup celkem 3 / 
výstup celkem 3 

Počet ubytoven 

Počet ubytoven, kde jsou 
ubytovaní sociálně vyloučení 
(podle provozovatele - město, 
NNO, soukromý majitel a cílové 
skupiny: rodiny s dětmi vs. 
jednotlivci bez dětí), vstupní rok 
a výstupní tj. po třech letech 

objekt/byt 
Vstup 3 -  soukromé 
ubytovny 
 
 
 

Kapacita programů 
podporovaného/prostu
pného bydlení 

Kapacita programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení v posledním kalendářním 
roce (počet bytů v jednotlivých 
stupních u každého 
provozovatele, cílová skupina) 
 
 
 
 
 

objekt 

Program prostupného 
bydlení a návazná 
podpora v terénu Slezské 
diakonie:  
Vstup 7 tréninkových 
bytů/ výstup 7 
tréninkových bytů, Vstup 
12 podnájemních bytů 
Slezské diakonie/ výstup 
15 podnájemních bytů 
Slezské diakonie, Vstup 4 
Nájemní byty/ výstup 16 
Nájemních bytů 
s dočasnou podporou 



78 
 

Slezské diakonie, Vstup 0 
sociálních bytů/ výstup 9 
sociálních bytů. Cílová 
skupina: – viz Popis 
v textech SPSZ 

Kapacita sociálních 
služeb zaměřených na 
krizi bydlení 

Kapacita sociálních služeb 
zaměřených na krizi bydlení 
(noclehárny, azylové domy, 
tréninkové bydlení, prevence 
bezdomovectví apod.) v 
posledním kalendářním roce 
(počty úvazků a klientů podle 
jednotlivých služeb a 
poskytovatelů) 

uživatel 

V 2014: 224 uživatelů  
V roce: 
- Azylový dům pro muže 
(počet lůžek 39), Slezská 
diakonie, Bethel Bruntál 
(115 uživatelů ročně) 
- Azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi (počet 
lůžek 32), Slezská 
diakonie, Chana Bruntál 
(55 uživatelů ročně) 
- Dům na půl cesty (počet 
lůžek 14), Slezská 
diakonie, Timotei Bruntál 
(43 uživatelů ročně) + 
Zařízení vyžadující 
okamžitou pomoc (11 
uživatelů ročně) 

Kapacita sociálních 
bytů podle jednotlivých 
kategorií 

Kapacita sociálních bytů ve 
vlastnictví obce/NNO/třetích 
osob podle provozovatele, druhu 
a cílových skupin (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ) 
 

osoba/rodin
a 

 Vstup 0 – Sociální 
byty/Výstup 9 sociálních 
bytů – Slezská diakonie  
 
 

Kapacita krizového 
bydlení 

Kapacita nocleháren, azylových 
domů, krizových bytů, domů na 
půl cesty (vč. poskytovatele a 
cílové skupiny), vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osoba/rodin
a 

Vstup Noclehárna – 0/ 
výstup noclehárna 0, 
Vstup – 1 Azylový dům pro 
muže (počet lůžek 39), 
Slezská diakonie/ Výstup  - 
1 Azylový dům pro muže 
(počet lůžek 39), Vstup 
1 - Azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi, rodiny 
(počet lůžek 32), Slezská 
diakonie/ výstup 1 – 
Azylový dům pro ženy a 
rodiny s dětmi (počet 
lůžek 37), Vstup 1 - Dům 
na půl cesty (počet lůžek 
14), Slezská diakonie 
výstup 1 – Dům na půl 
cesty, Slezská diakonie 
(počet lůžek 14) + vstup 1 
– ZDVOP Slezská diakonie 
(počet lůžek 5) / výstup 1 
– ZDVOP (počet lůžek 5) 
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Kapacita ubytoven 

Kapacita ubytoven, kde jsou 
ubytovaní sociálně vyloučení 
(podle provozovatele: město, 
NNO, soukromý majitel a cílové 
skupiny: rodiny s dětmi vs. 
jednotlivci bez dětí), vstupní rok 
a výstupní tj. po třech letech 

osoba/rodin
a 

Vstup - 3 soukromé 
ubytovny 
 
 
 

Počet domů/bytů 
vyžadujících 
rekonstrukci 

Počet domů/bytů v obci v 
nevyhovujícím stavu (technickém 
či hygienickém), které si vyžadují 
rekonstrukci (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ) 

dům/byt  Vstup - 3 budovy/ Výstup 
- 0 budov 
 
 

Počet sociálních bytů 
podle jednotlivých 
kategorií 

Počet sociálních bytů ve 
vlastnictví obce/ve vlastnictví 
třetích (pronajímajících) osob vč. 
NNO (podle provozovatele, 
druhu a cílových skupin), vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 roky plnění 
SPSZ 

byt 
 Vstup 0 bytů/ výstup 9 
bytů – Slezská diakonie 
 
 
 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k bydlení v 
obci/městě (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ, 
včetně výčtu). 

produkt 

Vstup 1 - Lokální strategie 
sociálního a 
ekonomického rozvoje a 
sociálního začleňování v 
Bruntále v letech 2015 – 
2018 – oblast bydlení 

4. Oblast zdraví, prevence, bezpečnost 

Počet pachatelů 
trestných činů a 
přestupků 

Počet pachatelů trestných činů a 
přestupků v obci (z toho mládež) 
za poslední kalendářní rok 

pachatel Počet pachatelů TČ 389 (z 
toho 20 pachatelů mládež) 

Počet navrátilců 
z výkonu trestu odnětí 
svobody  

Počet navrátilců z výkonu trestu 
odnětí svobody za poslední 
kalendářní rok 

Počet 
navrátilců 

12 osob 

Míra drogové závislosti 

Kvalifikovaný odhad terénních 
pracovníků o povaze drogové 
závislosti v sociálně vyloučené 
lokalitě za poslední kalendářní 
rok 

podíl 
200 osob/ 17 tis. Obyvatel 
města 

Počet programů 
prevence kriminality 

Počet a druh programů prevence 
kriminality zaměřených na 
sociálně vyloučené lokality za 
poslední kalendářní rok 

program 

5 programů (Asistenti 
prevence kriminality, 
Venkovní posilovna, 
Domovník, NKDS - 
Kamery) 

Počet probačních a 
mediačních programů 

Počet a druh probačních a 
mediačních programů 
zaměřených na sociálně 
vyloučené lokality za poslední 

program 
2 programy (program K2 a 
Resocializační program 
MSK) 
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kalendářní rok 

Kapacita probačních a 
mediačních programů 

Kapacita probačních a 
mediačních programů 
zaměřených na SVL za poslední 
kalendářní rok (počet 
podpořených osob podle 
jednotlivých programů a cílové 
skupiny) 

osoba 

K2 – 15 klientů, pro děti 
mladší 15 let, mladistvé a 
mladé dospělé; 
Resocializační program – 
12 klientů, pro mladistvé a 
dospělé 

Počet metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k bezpečnosti a 
prevenci kriminality v obci/městě 
(vstupní rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ, včetně výčtu) 

produkt 

2 – IV. Komunitní plán 
sociálních služeb na území 
města Bruntál 2015 – 
2017;(Plán protidrogové 
politiky města Bruntál na 
období 2014 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, 
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Indikátory účinnosti  
 

Celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ 

Indikátor - Zaměstnanost Hodnota 

Počet absolventů kurzů zaměřených na pracovní dovednosti 75 

Počet akcí (workshopy, semináře, přednášky) 32 

Počet klientů poradenství 85 

Počet osob absolvujících tréninkovou práci či praxi 30 

Celkový počet osob z CS umístěných na pracovní místa 103 

Počet osob z CS umístěných na pracovní místa v sociálních podnicích 44 

Celkový počet pracovních míst v sociálních podnicích v Bruntále po 
ukončení realizace projektů 

80 

Počet nových sociálních podniků 7 

Počet podpořených stávajících sociálních podniků 2 

Počet nových OSVČ (metoda BEC) 2 

Počet poradenských programů specializovaných na poradenství pro 
dlouhodobě nezaměstnané a související problematiku 

2 

Indikátor - Vzdělávání Hodnota 

Počet zapojených organizací do předškolního vzdělávání 3 

Proškolení pedagogů MŠ 10 

Proškolení pracovníků NNO 5 

Počet zaměstnaných asistentů pedagoga 6 

Počet nově zřízených speciálních učeben 2 

Počet podpořených osob ze skupinového a individuálního vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

90 

Počet vybavených učeben pro činnost ŠPP 4 

Počet odborných pracovníků ŠPP 4 

Počet vytvořených partnerství 6 

Počet zapojených NNO do doučování žáků 2 

Počet nově vybudovaných společenských center 1 

Počet nově vybudovaných zahrad v MŠ 1 

Indikátor - Bydlení Hodnota 

Koupě a rekonstrukce budovy 1  

Počet navýšené kapacity lůžek 13 

Zajištění kapacity krizového bydlení (lůžka) 25 

Prevence ztráty bydlení (rodiny) 25 

Zajištění informovanosti osob z CS – Návazná podpora v terénu 
(osob/rok) 

120 

Spolupráce s klientem před přechodem do podnájemního bytu 
(osob/rok) 

12 

Příprava osob z CS na přechod do pronájmu bytu od HSMB (BJ/rok) 4 

Příprava osob z CS pro získání BJ v režimu sociálního bytu (BJ/rok) 12 

Zřízení krizového bytu (BJ) 1 

Poskytování ubytování včetně sociálního poradenství (osoba/rok) 10 

Počet zřízených cvičných bytů (BJ) 9 

Poskytování služby AD pro rodiny s dětmi (dospělá osoba) 12 

Poskytování SS NZDM v Centru (osob) 120 

Poskytování SS SAS v Centru (rodiny) 50 

Poradna pro oběti násilí týraní a zneužívání (osoba/rok) 26 
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Sociální rehabilitace + tréninkové pracoviště (osoba/rok) 30 

Dílna (osoba/rok) 50 

Indikátor – Zdraví, prevence, bezpečnost Hodnota 

Počet podpořených osob v oblasti poradenství finanční gramotnosti 120 

Prevence ke zvyšování finanční gramotnosti (akce minivýcvik, semináře) 6 

Počet podpořených rodin v rámci komplexní poradenské péče 90 

Počet akcí preventivních aktivit (workshopy, přednášky, interaktivní 
semináře) 

40 

Počet vytvořených sítí spolupracujících subjektů 1 

Počet podpořených žáků při mapování výskytu míry ohrožení a potřeb 
školní mládeže od 15 let  

1320 

Počet realizovaných programů primární prevence  45 

Počet podpořených rodičů při práci s jejich indikovanými dětmi  20 

Počet kulatých stolů k začlenění romských komunit 6 

Integrační a motivační programy pro osoby z CS (počet podpořených 
osob) 

250 

Integrační a motivační programy pro osoby z CS (počet akcí) 9 

Počet metodických dnů LP a seminářů k LP 12 

Počet vytvořených pracovních míst pro pozici APK 11 

Počet statistik bezpečnosti 3 

Počet programů drogové prevence (Testování HIV a žloutenka) 2 

Počet vytvořených multidisciplinárních týmů 5 

Počet podpořených klientů po opuštění VTOS 8 

Počet podpořených rodinných a sociálních vazeb 30 

Počet realizovaných motivačních programů ve věznicích 10 

Počet realizovaných přednášek a konferencí 57 

Sborník dobré praxe – Poradna pro závislosti 1 

Počet osob využívajících Veřejnou koupelnu a Šatník 50 

Zvyšování informovanosti formou PIP (osoby) 100 

Počet realizovaných PIP 12 

Počet podpořených osob při depistáži s osobami bez přístřeší  150 

Indikátor – Volnočasové aktivity Hodnota 

Počet nových návazných programů  2 

Počet podpořených osob v návazných programech  30 

Počet zapojených rodin při zvyšování a upevňování rozvoje dovedností  60 

Počet cílených terapeutických programů  10 

Počet skupinových setkání při zvyšování sociálních dovedností  30 

Počet provedených přednášek k prevenci výskytu sociálně patologických 
jevů  

2 

Počet provedených akcí na téma aktivní trávení volného času (besedy, 
přednášky a výjezdní akce) 

30 

Počet podpořených rodin u neformální péče  20 
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Seznam použitých zkratek 
 
AD – azylové domy 
ADHD – hyperkinetická porucha (porucha pozornosti) 
APK – asistent prevence kriminality 
ASZ – Agentura pro sociální začleňování 
BJ – bytová jednotka 
CS – cílová skupina 
DPC – dům na půl cesty 
EU – Evropská unie 
HSMB – hospodářská správa města Bruntál 
IROP – integrovaný regionální operační program 
KPSVL – koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
KPSS – komunitní plán sociálních služeb 
LP – lokální partnerství 
MAP – místní akční plán 
MAS – místní akční skupina 
MěÚ – Městský úřad 
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
MSK – Moravskoslezský kraj 
MŠ – mateřská školka 
MŠMT – Ministerstvo školství a tělovýchovy 
NNO – národní nezisková organizace 
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OP VVV – operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 
OPZ – operační program zaměstnanost 
ORP – obec s rozšířenou působností 
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
OSS – oddělení sociálních služeb 
OSV – odbor sociálních věcí 
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 
OZ – občanský zákoník 
OZP – osoby se zdravotním postižením 
PIP – preventivně informační program 
PO – podpořené osoby 
PnB – příspěvek na bydlení 
PS – pracovní skupina 
RCH – rizikové chování 
SAS – sociálně aktivizační služby 
SDP – služby drogové prevence 
SPSZ – strategický plán sociálního začleňování 
SPUCH – specifické poruchy učení a chování 
SS – sociální služby 
SŠ – střední škola 
SVČ – středisko volného času 
SVL – sociálně vyloučená lokalita 
SVP – speciální vzdělávací potřeby 
ŠPP – školní poradenské pracoviště 
ÚP – úřad práce 
VČA – volnočasové aktivity 
VTOS – výkon trestu odnětí svobody 
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
ZŠ – základní škola 
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Závěr 
 

Tento strategický plán je dokumentem, který je výsledkem kvalitní práce všech členů pracovních 

skupin za každou oblast, která je v Lokálním partnerství obsažena.   

Strategický plán sociálního začleňování byl vytvořen na základě spolupráce mezi Odborem pro 

sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Městem Bruntál. Strategický plán sociálního začleňování je 

dostupný v písemné podobě na Městském úřadu Bruntál, Odboru sociálních věcí, Nádražní 20, 

v kanceláři koordinátora inkluze SPSZ a v elektronické podobě na internetových stránkách Města 

Bruntál – www.mubruntal.cz. 

 

 

 

 

 

 
 
                    Zdroj: http://www.mubruntal.cz/panoramaticke-snimky-bruntal-foto-jan-stradal/gs-6249/p1=39792 
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