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Kritérium 

 

Komentář 

 

Účinnost/úspěšnost předchozího 

strategického plánu 

Havlíčkův Brod spolupracuje s Agenturou pro 

sociální začleňování (Agentura) od června 2017. 

V tomto období vznikl Strategický plán sociálního 

začleňování Havlíčkův Brod pro období 2018 – 

2021 (SPSZ Havlíčkův Brod). Žádný předchozí 

plán nebyl zpracován vzhledem k délce spolupráce 

mezi Havlíčkovým Brodem a Agenturou. 

Soulad strategického plánu se 

strategickými dokumenty ČR 

v oblasti sociálního začleňování a se 

souvisejícími dílčími politikami, 

strategiemi a plány    

Cíle a opatření obsažená v SPSZ jsou v souladu se 

Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, a to 

v oblasti udržení se na trhu práce (zejm. opatření 

3.1a, d, e, g, j, m, k, o, p), oblasti sociálních služeb 

(zejm. opatření 3.2a, b), rodiny (na lokální úrovni 

zejm. opatření 3.3g, h, i, m), rovného přístupu ve 

vzdělávání (zejm. opatření 3.4a, b, c, d, g, h), 

přístupu k bydlení (zejm. opatření 3.5a, c, d, f, g), 

přístupu ke zdravotní péči (zejm. opatření 3.6e), 

zajištění slušných životních podmínek (zejm. 

opatření 3.7b, f, l), dalších začleňujících veřejných 

služeb (zejm. opatření 3.8c, e, f, h) a se základními 

principy Strategie.  

SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti 

sociálnímu vyloučení 2016 – 2020, zejména 

s prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti (např. 

priorita 2.1.3, 2.2.1., 2.2.2.), bydlení (priorita 3.1.1., 

3.1.2., 3.2.1.; 3.4.1.), dluhy (4.1.2); sociálních 

služeb, rodiny a zdraví (např. priorita 5.1.4., 5.1.5., 

5.2.1., 5.2.2., 5.2.3.), vzdělávání (např. priorita 

6.1.1., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5), zaměstnanosti (např. 

priorita 7.3. a 7.5.1.).  



Strategický plán navazuje na Druhý střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův 

Brod na období 2013 – 2015 a z něj vycházejících 

Akčních plánů sociálních služeb na roky 2015 a 

2016. Dalšími relevantními dokumenty města jsou 

Strategický plán rozvoje města HB na období 2014-

2024 a Program prevence kriminality Města HB na 

rok 2015.  

 

Strategický plán sociálního začleňování je také 

rámován relevantními strategiemi na krajské 

úrovni, jsou to zejména Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016– 

2018 a s dokumenty  Místní akční skupiny 

Královská stezka - Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro období 2014 – 2020 + Místní 

akční plány vzdělávání;  Strategie Kraje vysočina 

2020, Krajský plán prevence Kraje Vysočina 2016 

– 2017. Plánování SPSZ se opíralo také o výstupy 

veřejného setkání Zdravé město a místní Agenda 21 

v HB. 

 

Krom daného text vychází také z těchto národních 

koncepčních materiálů:  

Strategie sociálního začleňování 2014–2020; 

Strategie romské integrace 2015–2020; Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020; Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy 

2015–2020; Akční plán inkluzivního vzdělávání 

2016–2018; Národní strategie ochrany práv dětí; 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na roky 

2016–2020; Koncepce bydlení ČR do roku 2020; 

Koncepce sociálního bydlení do roku 2025; 

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 

2020; Národní strategie primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže na období 2013–

2018; Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k 

menšinám; Národní strategie protidrogové politiky 

na období 2010 až 2018; Koncepce boje proti 

extremismu v ČR na léta 2016 až 2020; Strategie 



politiky zaměstnanosti do roku 2020, aj. 

Kvalita procesu strategického 

plánování 

Do procesu strategického plánování byli v souladu 

s metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, 

regionální i státní správy, místních institucí, 

nestátních organizací, soukromých subjektů a osob 

se znalostí problematiky sociálního vyloučení. 

Jednání lokálního partnerství i čtyř tematických 

pracovních skupin a ad hoc místních pracovních 

skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně 

rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny 

bylo zajištěno zjišťováním názorů prostřednictvím 

vstupní analýzy, terénních pracovníků NNO a 

pracovníků sociálních odborů. V další fázi 

spolupráce budou uskutečněna focusní setkání. 

Lokální partnerství i pracovní skupiny se podílely 

na tvorbě analytické části, návrhu priorit, definici 

cílů a opatření SPSZ a sběru kvantitativních dat. 

Kvalita zpracování strategického 

plánu 

Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře 

daného aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena 

analytická část s celkovým popisem situace 

v lokalitě a principů sociálního začleňování, 

podoby lokálního partnerství a pracovních skupin. 

Souhrnná výchozí data jsou uvedena též u každé 

tematické oblasti, následuje analýza potřeb či 

analýza problému a jeho příčin, definice priorit a 

cílů. Podrobnější analýza je ve Vstupní analýze 

2017. V návrhové části jsou podrobně 

rozpracovány obecné a dílčí cíle a opatření, včetně 

odpovědných subjektů, termínů realizace a 

indikátorů. Ve Vstupní analýze 2017 jsou uvedeny 

kvantitativní ukazatele popisující výchozí stav 

sociálního vyloučení v Havlíčkově Brodu. 

V příloze je uvedený rozpis nákladů na jednotlivá 

opatření provázaných se zdroji relevantních OP. 

Respektování intervenční logiky 

(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

 

SPSZ respektuje intervenční logiku strategického 

plánování. V analytické části a ve Vstupní analýze 

2017 je podrobně popsána míra sociálního 

vyloučení a definovány příčiny problémů 

v Havlíčkově Brodě pro jednotlivé oblasti 

podléhajících strategickému plánování. Pracovní 

skupiny všechny příčiny problémů pomocí metod 

strategického plánování podrobně rozpracovaly. 



Všechny identifikované nedostatky a potřeby se 

odrážejí v navržených obecných a dílčích cílech, 

včetně výstupů jejich naplnění. Implementační fáze 

popisuje způsob realizace jednotlivých opatření a 

jejich monitoring. 

Dopady strategického plánu 

SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému 

má strategický plán přispět včetně jeho dopadů na 

cílovou skupinu. Tento popis je kvantifikován 

formou předpokládaných realizovaných opatření, 

počty podpořených osob a zavedených služeb a 

aktivit.  

Způsobilost strategického plánu pro 

čerpání dotací v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám 

Cíle, opatření a cílové skupiny obsažené v SPSZ 

odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a 

cílovým skupinám příslušných operačních 

programů zařazených do KPSVL. Čerpání 

z operačních programů zařazených do KPSVL je ve 

strategickém plánu přehledně zpracováno do 

tabulek umožňujících stanovení alokací ve 

výzvách. 

Celkový komentář 

SPSZ Havlíčkův Brod odpovídá principům a 

metodice KPSVL, navazuje na relevantní 

strategické dokumenty a je obsahově provázán 

s příslušnými operačními programy. 

Agentura pro sociální začleňování 

DOPORUČUJE Strategický plán sociálního 

začleňování Havlíčkův Brod k financování 

v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám. 

 

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval: 

 

Dne  27.6.2018         

Jméno, příjmení: Mgr. David Beňák, DiS. 

Funkce: ředitel Odboru pro sociální pro sociální začleňování (Agentura), Úřad vlády ČR 

Podpis:  
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