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1. ÚVODNÍ ČÁST 
 

1.1. Předmluva 
 

Vážení občané, 

dokument Strategický plán sociálního začleňování na období let 2015 až 2018 

navazuje na předchozí koncepční dokumenty našeho města, které definovaly 

základní směr řešení problematiky sociálního vyloučení v Kolíně do roku 2014. 

Dokument je výsledkem spolupráce mnoha zainteresovaných pracovních skupin, 

odborníků z různých pracovních oblastí samosprávy, státní správy, veřejného sektoru 

i manažerů. Samotná příprava dokumentu prostřednictvím mnoha diskuzí, identifikací 

problémů, tvorby vizí, nalézání jednotlivých řešení i jejich odmítání a hledání řešení 

nových, nebyla snadná a naopak byla časově náročná. Mnohdy bylo obtížné 

dosáhnout vzájemné shody s představami všech zúčastněných partnerů.  Strategický 

plán, a především pak v dnešní sociálně nestabilní době, nemůže být nadčasovým 

dokumentem, který postihuje stávající a budoucí problémy. Přesto se snaží, a někdy 

možná méně či naopak více úspěšně, problémy identifikovat a ukázat cestu 

k nalézání přijatelných řešení pro všechny zainteresované partnery. Náš dokument 

představuje dobrou volbu k využití veřejných nástrojů pro vytváření vize vlídnějšího a 

bezpečnějšího města nabízející přátelské soužití všech jeho obyvatel. Je možné, že 

tento plán nebude snadné přijmout či schválit, ale bylo by chybou se o naplnění vize 

nepokusit právě i prostřednictvím nástrojů sociální politiky. Pro budoucnost našeho 

města je důležité přispět k zastavení „rozevírání nůžek“ mezi jednotlivými vrstvami 

obyvatel a naopak posílit jejich důvěru v budoucnost. 

Mgr. Tomáš Růžička, MPA – místostarosta města Kolín 
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1.2. Identifikace nositele strategie  

Kolín je městem s přibližně 31 000 obyvatel, které se nachází na řece Labi asi  

60 kilometrů východně od Prahy. První zmínky o osídlení Slovany se datují již do  

6. století našeho letopočtu. Za doby panování českých králů Karla IV. a Václava  

IV. byla městu udělena mnohá privilegia, která přispěla k jeho rozvoji a bohatství. 

Historické jádro města je od roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.  

V současnosti je Kolín důležitou železniční křižovatkou s rozvinutým chemickým, 

automobilový a strojírenským průmyslem.  

Ještě na začátku 90. let minulého století nebyl ve městě žádný dominantní 

průmyslový podnik, ale řada větších i menších, reprezentujících odvětví strojírenské, 

elektrotechnické, chemické, polygrafické a potravinářské. V průběhu 90. let došlo  

k částečnému útlumu výroby, což do značné míry ovlivnilo odvětvovou strukturu 

zaměstnanosti. Část zaměstnanců z průmyslu, ale i zemědělství se přesunula do 

služeb a stavebnictví, část se stala nezaměstnanými. V rámci Středočeského kraje 

patřil v této době obvod Kolín k regionům s vysokou nezaměstnaností a průměrnou 

mzdou. Ekonomický potenciál regionu změnila až výstavba továrny na výrobu malých 

osobních automobilů Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o., (TPCA) na 

jaře 2005. Automobilka s výrobní kapacitou 300 000 vozů v současnosti zaměstnává 

3 000 lidí.  V Kolíně postupně vzniklo především pro zaměstnance továrny více než 

850 nových bytů, další investice zde realizují subdodavatelé automobilky i obchodní 

řetězce.  

Město Kolín spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2011–

2014 a na základě předchozí spolupráce na jaře 2015 obnovilo spolupráci na tři roky, 

tentokrát v rámci Koordinovaného přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.  

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci 

městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel v rámci 

čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů za místní 

podpory Agentury pro sociální začleňování. Cílem KPSVL je zajištění  

co nejadresnějšího a nejkomplexnějšího využití prostředků ze tří operačních 
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programů ve prospěch sociálního začleňování v obcích ČR. Na úrovni měst dochází 

ke koordinaci všech místních aktérů, kteří spolu vytvářejí Strategický plán sociálního 

začleňování podle přesně stanovené metodiky. Schválený plán, 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). 

Ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy a Ministerstvo pro místní rozvoj) rovněž koordinují svůj postup a na 

základě připravených strategických plánů rezervují prostředky na čerpání a otevírají 

výzvy s tematickou náplní a nastavením parametrů odpovídající lokálním potřebám. 

Strategický plán se tak stává velmi přesným pojítkem mezi místními potřebami  

a možnostmi operačních programů. 
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1.3. Představení Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále KPSVL) je nástrojem 

pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel  

z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) za místní 

podpory Agentury pro sociální začleňování. Řídí se Metodikou Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, na jejímž zpracování se podílely tyto 

subjekty: Agentura pro sociální začleňování, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady 

místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou 

realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků 

Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF). Základním východiskem 

KPSVL na úrovni konkrétní obce/města je Strategický plán sociálního začleňování. 

SPSZ je široce pojatou strategií integrující oblasti vzdělávání, bydlení, 

zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně 

podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů. 

Má proto řadu styčných ploch s různými typy strategických dokumentů, v praxi 

nejčastěji s komunitními plány sociálních služeb, integrovanými plány rozvoje obcí, 

plány prevence kriminality obcí i krajů, obecními a krajskými plány integrace Romů  

a dalších menšin apod. Vzhledem k ostatním strategickým dokumentům obce se 

SPSZ nachází v pozici jisté zastřešující strategie. Zavedené dokumenty však budou 

ze strany SPSZ respektovány, pokud jej nebudou oslabovat nebo zužovat.  

 

Klíčovým aktérem SPSZ je město, které jako nositel a vlastník SPSZ vyčlení 

konkrétního pracovníka městského úřadu, optimálně v rozsahu 0,5 úvazku, který 

zajišťuje funkci manažera SPSZ. Manažer SPSZ úzce spolupracuje s lokálním 

konzultantem Agentury a v závěru spolupráce města a Agentury převezme hlavní roli 

v organizaci lokálního partnerství a implementace SPSZ. Město pro zpracování 
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SPSZ využívá plný servis Agentury, tj. metodickou podporu v plánování, 

implementaci a zajištění prostředků na realizaci opatření a aktivit, zejména  

ze strukturálních fondů. Agentura zajišťuje ve městě odborné pracovníky, a to  

tzv. lokálního konzultanta v rozsahu minimálně 0,5 úvazku, který je metodickým 

průvodcem a organizátorem SPSZ a jeho implementace. Dále je možné využít  

ze strany Agentury veškerý další poradenský servis, který Agentura nabízí. 

Veškeré tyto služby jsou hrazeny z rozpočtu Agentury a pro město a jeho partnery 

jsou poskytovány zdarma. SPSZ je zpracováván na období 3 let. Na konci tříleté 

spolupráce s Agenturou je zpracována revize SPSZ, v rámci níž se vyhodnocují 

implementovaná opatření a projekty a jsou připraveny navazující. Dále se plánují  

a připravují projekty, které se vzhledem k náročnosti nebo nízké shodě partnerů 

nepodařilo připravit pro první SPSZ.  

 

Veškeré aktivity v rámci KPSVL jsou plánovány tak, aby byly ku prospěchu všem 
obyvatelům města, přestože se primárně odvíjejí od potřeb sociálně 
vyloučených obyvatel města. Územím, které je v rámci KPSVL podporováno,  

je vždy území celého města (či více spolupracujících obcí), v níž Agentura působí. 

Oprávněnými cílovými skupinami podpory jsou tedy nejen obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit, ale také ostatní obyvatelé ve městě, kteří se nacházejí  

ve zhoršené sociální či ekonomické situaci. Sociálně vyloučení lidé mohou být 

nositeli všech nebo některých uvedených znaků, zejména jde o občany, kteří jsou 

nezaměstnaní, s nízkou kvalifikací či nedostatečným vzděláním, zadlužení  

či předlužení, v nevyhovujících bytových podmínkách, v hmotné nouzi… Mohou tvořit 

relativně ohraničenou a identifikovatelnou skupinu obyvatel na určitém území města 

nebo mohou žít rozptýleně. V periferních oblastech nemusí být možné ani vhodné 

oddělit problémy obyvatel vyloučených lokalit od ostatních obyvatel, zejména  

s ohledem na strukturální zátěž města či regionu, tj. zejména obecně vysokou 

nezaměstnanost, zatíženou vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatelstva apod. 

V rámci KPSVL jsou města a obce podpořeny především ze tří operačních programů 

– Operačního programu Zaměstnanost (OP Z, řídicí orgán Ministerstvo práce  

a sociálních věcí), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, řídicí 
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orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP, řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj). 

1.4. Postup tvorby Strategického plánu sociálního začleňování  

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro město Kolín, který má za cíl aktivizaci 

místních kapacit, podporu místních organizací, maximální využití dostupných 

místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních atd.). Na přípravě plánu  

se podílejí všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury a členové Lokálního 

partnerství Kolín. Role ASZ je v podobě koordinace tvorby strategického plánu 

sociálního začleňování a podpory partnerům v procesu jeho přijetí radou  

a zastupitelstvem města jako závazného rozvojového dokumentu. 

 

Strategické plánování je proces, který odpovídá na tři základní otázky: 

 

- Kde jsme? – tudíž probíhá tzv. analýza současného stavu 

Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu ASZ do lokality, 

během prvních setkání s členy LP. Úkolem Lokálního partnerství je shromáždit 

dostatek informací o situaci v oblasti sociálního vyloučení, identifikovat potenciál 

dalšího rozvoje, současné problémy a ohrožení, která hrozí v případě,  

že neproběhne žádná intervence. 

- Kam se chceme dostat? – probíhá tedy formulace vize, priorit, cílů a opatření 

Představa o budoucnosti města, hlavní oblasti zájmu a návrh dlouhodobých cílů  

a vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál a řešit 

problémy sociálního vyloučení v obci. 

- Jak se tam dostaneme? - nastane proces implementace 

Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti partnerů.  

 

SPSZ je živý dokument, který bude alespoň jednou za rok doplňován a vyhodnocován  

a na konci své platnosti revidován a aktualizován pro další období.  I v tomto procesu 

bude nutná úzká spolupráce všech partnerů. Cílem je synergický efekt spolupráce všech 
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poskytovatelů sociálních služeb a zainteresovaných institucí. Není žádoucí, aby 

jednotlivé služby byly klientům poskytovány duplicitně a nekoncepčně. Naopak, 

žádoucím stavem je důkladně propojená síť, která je schopna klientovi zajistit návazné 

sociální služby v komplexní šíři.  

Je zcela zřejmé, že není možné vše řešit současně. Proto bylo nutné vybrat priority a s 

ohledem na časové a personální kapacity je smysluplně rozložit do tří následujících let. 

Vodítkem nám k tomu byla již zmíněná metoda tzv. SWOT analýzy,  

z které bylo patrné, o jaké silné stránky se můžeme opřít a jakých příležitostí se máme 

chopit s cílem eliminovat rizika a slabé stránky. Jde o analytický nástroj zaměřený  

na strukturovaný popis aktuálního stavu věcí ve vnímání zúčastněných. V jednotlivých 

skupinách jsme pracovali formou brainstormingu – shromažďovali jsme tedy co největší 

množství podnětů a komentářů bez hodnocení přítomných. SWOT analýza posloužila 

jako podklad pro úvahy o volbě celkové strategie. Především je však SWOT analýza 

určená k identifikaci priorit. 

Na základě potřeb, absorpční kapacity města a jeho partnerů pro realizaci projektů 

byl sestaven zásobník projektových záměrů s typovými aktivitami pro operační 

programy OP Z, OP VVV a IROP. Základem zásobníku jsou projektové záměry 

jednotlivých partnerů. Dále se v jednotlivých pracovních skupinách a v jednání 

s vedením města byly sestaveny další projektové záměry, které reflektují potřeby 

občanů  

a které by rovněž mohly být řešeny prostřednictvím projektů z ESIF. Projektové 

záměry byly konzultovány s pracovníky ASZ. 

Po vypořádání připomínek Řídících orgánů prošel SPSZ schvalovacími procesy 

lokálního partnerství a následně zastupitelstvem města. Dokument bude  

po dokončení a schválení vedením města předán k posouzení Agentuře, která SPSZ 

doporučí k realizaci, a tedy také k otevření čerpání prostředků z výzev jednotlivých 

programů. Schválený SPSZ, včetně usnesení zastupitelstva města zašle nositel 

(město) v tištěné a elektronické podobě jednotlivým Řídícím orgánům. 

Tvorba Strategického plánu sociálního začleňování navazuje na dostupné strategie  

a analýzy, které již byly k relevantním tématům zpracovány.  Ve spolupráci s Agenturou 
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se jedná zejména o Situační analýzu Kolín z roku 2011 a Strategický plán lokálního 

partnerství Kolín pro období 2012 – 2014, které v úvodu popisují podoby sociálního 

vyloučení, charakteristiky vyloučených lokalit a poté se zabývá jednotlivými tématy, které 

se týkají bydlení, zadlužení, zaměstnanosti, sociálních dávek, sociálních služeb, 

vzděláváním, rodinou a bezpečností. Navazující dokument Hodnocení aktivit v oblasti 
sociální integrace za dobu působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně 
(srpen 2011 - červen 2014) zhodnocuje aktivity v oblasti sociální integrace a současné 

předkládá doporučení, které jsou zohledňování právě i v tomto dokumentu.  

 

V neposlední řadě proces plánování úzce navazuje na strategické dokumenty města, 

zejména pak na Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 
2015–2019 (dále jen KPSS), který je v těsném propojení s prioritami a cíli Strategického 

plánu sociálního začleňování (SPSZ). Dalšími relevantními dokumenty jsou Strategický 

plán prevence kriminality města Kolína 2013 – 2015, Plán rozvoje rodinné politiky na 

období 2015 – 2018. 

 
Strategický plán sociálního začleňování je také rámován relevantními strategiemi na 

krajské úrovni, zejména Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského 

kraje, a na té národní Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, Koncepcí romské 

integrace na období 2014 - 2020 , Strategií politiky zaměstnanosti do roku 2020, Strategií 

regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů 

na období let 2014 – 2020 a Programem rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 

Národní strategií protidrogové politiky na období 2013 až 2015, Koncepcí boje proti 

extremismu pro rok 2015, Koncepcí boje proti organizovanému zločinu na období let 

2011 - 2014 , Národní strategií boje proti obchodování s lidmi 2012 - 2015 , Strategií 

prevence kriminality 2012 - 2015 , Koncepcí bydlení ČR do roku 2020, Strategií pro práci 

Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2013 - 2014 . V oblasti 

vzdělávání vše zastřešuje Strategie vzdělávání do roku 2020. 

 

                                                            
1 Situační analýza Kolín a Strategický plán lokálního partnerství Kolín pro období 2012 – 2014, 
dostupné zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-kolin 
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1.5. Představení Lokálního partnerství Kolín 

Lokální partnerství je základní platformou spolupráce města, Agentury a dalších 

partnerů, kteří se setkávají v rámci tematicky zaměřených pracovních skupin při přípravě 

a zavádění SPSZ. Zástupci partnerů se v rámci PS pravidelně (popř. situačně) setkávají 

několikrát ročně a společně připravují a realizují politiku, strategii a konkrétní projekty pro 

podporu sociálního začleňování v obci.  

 

Město Kolín spolupracovalo s Agenturou od jejího odchodu z města na bázi tzv. 

vzdálené podpory od 1. 7. 2014. V lednu 2015 Agentura nabídla městům a obcím  

v ČR účast v tzv. koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně 

vyloučených lokalit (KPSVL), který pro města a její partnery sestavila Agentura 

společně s řídícími orgány tří operačních programů. Rada města usnesením  

č. 7/216/2015 ze dne 19. 1. 2015 schválila podání žádosti ve spolupráci s Agenturou. 

Na základě podání uvedené žádosti se dne 19. 2. 2015 zúčastnili zástupci města 

Kolín zasedání Monitorovacího výboru ASZ, na kterém prezentovali důvody pro 

navázání spolupráce. Následně město dne 18. 2. 2015 obdrželo informace  

o výsledku výběrového řízení, ve kterém město uspělo. 

 

Obnovené Lokální partnerství Kolín vzniklo na základě Memoranda o spolupráci 

mezi Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Kolín, které bylo 

schváleno na zasedání Zastupitelstva města Kolína 29. 6. 2015. 

 

Následně bylo dohodnuto, že činnost Lokálního partnerství Kolín bude rovněž 

zajišťována prostřednictvím tematicky zaměřených pracovních skupin. Jedná se  

o pracovní skupiny (dále PS): 

 

- ZAMĚSTNANOST 

- BYDLENÍ 

- SOCIÁLNÍ SLUŽBY (funguje pod KPSS) 

- VZDĚLÁVÁNÍ 
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- BEZPEČNOST (funguje v rámci programu Bezpečný Kolín) 

- PROJEKTY A IMPLEMENTACE (koordinační skupina)  

 
Prvních pět skupin je tematických a věnují se jednotlivým částem plánování 

v předmětných oblastech. Pracovní skupina Projekty a implementace je dle Metodiky 

KPSVL složena vždy z vedení města, projektového manažera města (manažera SPSZ), 

zástupce Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní vzdělávání)  

a významných předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat 

indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích práce  

a dopadech na cílové skupiny). Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, 

které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, 

efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci 

projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování, včetně dopadů 

na cílové skupiny a včetně speciálně Romů. 

 

Platforma sdružuje zástupce všech institucí působících ve Městě Kolín a okolí na poli 

sociálního začleňování a je samozřejmě otevřená laické i odborné veřejnosti. Jmenovitě 
se jedná o následující instituce: 

 

• Město Kolín 

• Městský úřad Kolín – odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), odbor správy 

bytových a nebytových prostor (OSBN), odbor dotací a veřejných zakázek (ODVZ), 

odbor školství kultury a sportu (OŠKS) 

• Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor sociálních věcí 

• Úřad práce ČR - Krajská pobočka Příbram – Kontaktní pracoviště Kolín 

• Probační a mediační služba Kolín 

• Prostor plus o.p.s. 

• RUBIKON Centrum 

• MELA, o.p.s. 

• Farní charita Kolín 

• Městská policie Kolín 

• Policie ČR, územní odbor Kolín 
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• Agentura pro sociální začleňování 

• Školy a školská zařízení v Kolíně 

Pracovní skupiny LK Kolín 
 

PS ZAMĚSTNANOST 

Jan Máslík ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Kolín 

Lucie Růžková Rybárová Farní charita Kolín 

Martin Prokop Městský úřad Kolín, OSVZ (SPSZ) 

Jiří Franc Social Trade s.r.o. 

Ivan Černovský Městský úřad Kolín, OSVZ 

Tomáš Růžička Město Kolín, místostarosta 

Veronika Simonová Agentura pro sociální začleňování 

Kristýna Makovcová RUBIKON Centrum 

Martina Černá PMS Kolín 

Zuzana Jarošová Prostor plus o.p.s. 

 

PS BYDLENÍ 

Josef Michalčík Městský úřad Kolín, OSBN 

Tomáš Růžička Město Kolín, místostarosta 

Ivan Černovský Městský úřad Kolín, OSVZ 

Romana Paňková Městský úřad Kolín, OSVZ (OSPZ) 

Martin Prokop Městský úřad Kolín, OSVZ (SPSZ) 

Michaela Partlová Městský úřad Kolín, OSVZ (SAS) 
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Lucie Růžková Rybárová Farní charita Kolín 

Veronika Simonová Agentura pro sociální začleňování 

Jiří Franc Social Trade s.r.o. 

Eliška Křivánková ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Kolín 

(OHN) 

Zuzana Jarošová Prostor plus o.p.s. 

 

PS SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Marcela Rusková Městský úřad Kolín, OSVZ (KPSS) 

Alena Krchová Městský úřad Kolín, OSVZ (OSPO) 

Ivan Černovský Městský úřad Kolín, OSVZ 

Tomáš Růžička Město Kolín, místostarosta 

Martin Prokop Městský úřad Kolín, OSVZ (SPSZ) 

Lucie Růžková Rybárová Farní charita Kolín 

Milan Kratina MELA o.p.s. 

Michaela Partlová Městský úřad Kolín, OSVZ (SAS) 

Veronika Simonová Agentura pro sociální začleňování 

Zuzana Jarošová Prostor plus o.p.s. 

 

PS VZDĚLÁVÁNÍ 

Michael Kašpar Město Kolín, místostarosta 

Petr Kesner Městský úřad Kolín, OŠKS 

Ivan Černovský Městský úřad Kolín, OSVZ 
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Zdenka Filipová I. ZŠ 

Hana Holcmanová II. ZŠ 

Irena Kaurová III. ZŠ 

Bohumil Herčík IV. ZŠ 

Miroslava Průšová V. ZŠ 

Lukáš Kačer VI. ZŠ 

Petr Strejček VII. ZŠ 

Ladislava Vavrincová ZŠ, MŠ a PŠ 

Martin Prokop Městský úřad Kolín, OSVZ (SPSZ) 

Veronika Simonová Agentura pro sociální začleňování 

Michaela Michlová Prostor plus o.p.s 

Jolana Němcová Prostor plus o.p.s. 

 

PS BEZPEČNOST (Bezpečný Kolín) 

Vít Rakušan Město Kolín, starosta 

Michael Kašpar Město Kolín, místostarosta 

Tomáš Růžička Město Kolín, místostarosta 

Tomáš Žák Městský úřad Kolín, prevence kriminality 

Jiří Fejfar Policie ČR, územní odbor Kolín 

Viktor Prokeš Městská policie Kolín 

Ivan Černovský Městský úřad Kolín, OSVZ 

Gabriela Malá Městský úřad Kolín, OMP 

Tomáš Pospěch Městský úřad Kolín, OOKŘ 
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Kamila Fantová PMS Kolín 

 

 

PS PROJEKTY A IMPLEMENTACE (koordinační skupina) 

Vít Rakušan Město Kolín, starosta 

Michaela Kašpar Město Kolín, místostarosta 

Tomáš Růžička Město Kolín, místostarosta 

Ivan Černovský Městský úřad Kolín, OSVZ 

Martin Prokop Městský úřad Kolín, OSVZ (SPSZ) 

Veronika Simonová Agentura pro sociální začleňování 

Pavla Brožková Městský úřad Kolín, ODVZ 

Zuzana Jarošová Prostor plus o.p.s. 

Jiří Franc Social Trade s.r.o. 

Milan Kratina MELA o.p.s. 

Lucie Růžková Rybárová Farní charita Kolín 
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1.6. Souhrn Strategického plánu sociálního začleňování 

(řešené území a cílová skupina, hlavní problémy, popis/schéma intervenční logiky 

SPSZ)  

Cílová skupina – celkem 1200 - 1300 osob ohrožených sociálním vyloučením, z toho:   

a) Osoby s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu práce (např. 

podle pohlaví, postavení na trhu práce, věku, znevýhodnění, dosaženého 

vzdělání):  648 dlouhodobě nezaměstnaných2 z Kolína ohrožených sociálním 

vyloučením  

b) osoby ohrožené dluhy, exekucemi a finanční negramotností (cca 500 osob) 

c) rodiny s dětmi dlouhodobě ohrožené krizovou sociální situací 

(nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá 

sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi), kterou rodiče nedokáží 

sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte 

(cca 200 rodin) 

d) mládež ve věku 15-26 let ohrožená soc. patologickými jevy a soc. vyloučením 

(cca 250 osob) 

e) obyvatelé sociálně vyloučených lokalit: cca 700 

f) cca 1099 osob ohrožených ztrátou bydlení (347 žadatelů o dávky pomoci 

v hmotné nouzi osob v hmotné nouzi – včetně společně posuzovaných osob 

719, 55 osoby propuštěné z výkonu trestu, 5 osoby opouštějící azylový dům, 

40 rodiny/ 250 osob bydlících v přelidněném bytě, 5 rodiny/ 20 osob 

ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího 

bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, 20 rodina/ 40 osob ohrožených domácím 

násilím) 

 

                                                            
2 V tomto kontextu je za dlouhodobě nezaměstnaného považována osoba evidována na ÚP déle než 12 měsíců. 
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1. hlavní problémy: 

a) nezaměstnanost v Kolíně cca 7,1 % z toho cca 40 % dlouhodobě 

nezaměstnaných (nad 1 rok) 

b) vysoká míra zadluženosti a probíhající exekuce, zejm. spotřebitelské úvěry 

u bankovních i nebankovních společností 

c) často nepříznivá rodinná situace, vysoká míra migrace CS 

d) špatný technický stav některých budov pro bydlení 

e) vysoký počet ubytoven 

f) závislost na velkých zaměstnavatelích v regionu 

 

2. popis/schéma intervenční logiky SPSZ: 

1. Priorita 
1.1. Obecný cíl 

1.1.1. Specifický cíl 

2. (…) 

Pozn.: V analytické části jsou v každé jednotlivé oblasti definovány jednotlivé 

priority, obecné a specifické cíle pod SWOT analýzou 
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1.7. Vize Lokálního partnerství Kolín (do roku 2025) 

Kolín je přitažlivým a bezpečným městem nabízejícím přátelské soužití všech jeho 

obyvatel. Lokalita Zengrova tvoří plnohodnotnou součást města, není vnímána jako 

špatná adresa a její obyvatelé se zapojují do života Kolína a pomáhají ho 

spoluutvářet. Ubytovny ve městě nevytváří sociálně vyloučené lokality. 

Ve městě je plně rozvinuta spolupráce mezi státními institucemi, samosprávou, 

neziskovými organizacemi a ziskovým sektorem za účelem eliminace sociálního 

vyloučení a chudoby. Město nabízí široké spektrum veřejných a sociálních služeb 

v odpovídající kvalitě, rozsahu a dostupnosti.  
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1. Kvalitativní charakteristika lokality  

Kolín je dlouhodobě díky své poloze a dopravní obslužnosti tradičním městem, které 

vykazuje vysoký počet a vysokou míru migrace sociálně vyloučených obyvatel 

z území ČR a SR, konkrétně lidí bez přístřeší, uživatelů omamných a psychotropních 

látek a dále národnostních a etnických menšin (zejména Romů). Kolínské ubytovny 

se v poslední době stávají cílem migrujících Romů z okolních měst (např. Čáslav, 

Nymburk). V jiných lokalitách je dostupnost ubytoven omezována, či na ně již 

sociálně vyloučení nejsou přijímáni z důvodu neplacení plateb za ubytování, 

konfliktům či dluhům vůči provozovatelům ubytovacích zařízení. Dále je sociálními 

pracovníky Prostor plus o.p.s., kteří s touto cílovou skupinou intenzivně pracují, 

vysledována vysoká migrace jejich klientů (zejména Romů) z důvodu tzv. „dávkové 

turistiky“. Důvodem je získání trvalého pobytu na kolínských ubytovnách kvůli nároku 

na získání sociálních dávek.  

Nejrizikovější lokalita z hlediska sociálního vyloučení se nachází v okolí Zengrovy  

a Havlíčkovy ulice, místními obyvateli nazývaná Zengrovka a vnímána jako 

„cigánské ghetto“. Historie vzniku této lokality se datuje do roku 1993, kdy město 

vystěhovalo nájemníky z jednoho domu v Zengrově ulici. Následně se však vedení 

města rozhodlo do tohoto domu umístit sociálně slabé rodiny. Ty často mívají 

problémy s nezaměstnaností, s dluhy a placením nájemného a souvisejících úhrad 

za služby, posléze s výpověďmi z nájmů, popř. exekucemi. V lokalitě Zengrovka se 

zejména od roku 2005 zvýšilo zastoupení etnických Romu na cca 90 %, které 

z celkového počtu cca 600 obyvatel (včetně dětí). Od roku 2012, kdy byl ze strany 

města Kolína vyhlášen dočasný stopstav na přidělování uvolněných bytů a tím se 

snížil počet obyvatel v lokalitě na cca 200. 

Dalšími SVL jsou ubytovny, kterých se území města Kolína nachází celkem 27 

s celkovou kapacitou 958 lůžek. Dle sociálních pracovníků MÚ Kolín lze tyto 

ubytovny typizovat dle zaměření na klientelu (zaměstnanci firem, jako je TPCA, 
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pouze muži, pouze ženy, sociálně vyloučené rodiny, uživatelé omamných  

a psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu, 

jednotlivci apod.). Vzhledem k vysokému počtu těchto ubytovacích zařízení byla  

v roce 2014 schválena zastupitelstvem stavební uzávěra na tento typ ubytovacích 

zařízení. S platností uzávěry se počítá i pro rok 2015. Na cca 15 ubytovnách jsou 

ubytováni klienti, jejichž ubytování je hrazeno z dávek pomoci v hmotné nouzi. Pokud 

bychom tedy za kritérium sociálního vyloučení považovali živobytí zajištěné dávkami 

a příspěvky na bydlení, je více jak 50 % ubytoven ve městě koncentrovanými 

sociálně vyloučenými lokalitami a zároveň jsou jejich obyvatelé ohroženi ztrátou 

bydlení a tudíž jsou sociálně vyloučenými obyvateli. Podle poznatků OSVZ má 

vysoké procento ubytovaných záznam v trestním rejstříku. 

Znaky SVL již delší dobu vykazují rovněž bytové lokality U Vodárny a Kasárna, kde 

pobývají zejména zaměstnanci automobilky TPCA, pro které jsou tyto byty primárně 

určeny. Bytové domy byly v roce 2005 zčásti vystavěny jako novostavby, zčásti byly 

zrekonstruovány původní vojenské objekty. Nemalá část obyvatel se potýká  

s neplacením nájemného, dluhy a exekucemi. Průměrná koncentrace dluhů na 

nájemném se v těchto lokalitách pohybuje na nejvyšší příčce z Kolína. 
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2.2. Kvantitativní charakteristika lokality  

V příloze jako Tabulka Kontextové indikátory – výchozí stav 
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2.3. Analytické výstupy – popis problémů a určení priorit 
strategie  

Níže jsou uvedeny popisy, SWOT analýzy a vydefinované priority a cíle jednotlivých 

tematických oblastí: 

 

ZAMĚSTNANOST 

Město Kolín má průměrnou nezaměstnanost 7,5 % (za rok 2014), je však nutné 

zmínit, že Kolín patří v rámci středních Čech mezi města s největší mírou 

nezaměstnanosti.  K srpnu 2015, kdy nezaměstnanost dosáhla 7,1 %, se z dvanácti 

měst ve Středočeském kraji Kolín umístil na čtvrtém místě.  

K 31.08.2015 činil počet evidovaných na Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovišti 

v Kolíně 1545, z toho 844 tvořily ženy, 483 uchazečů mělo základní vzdělání,  

275 bylo evidováno déle než 5 měsíců a 648 nad 12 měsíců. 

Z dostupných informací v rámci okresu Kolín však nevyplývá rychlé zlepšení situace 

na trhu pracovních sil z důvodu obav a nejistoty, které řadu dalších firem nutí  

k opatrnosti v oblasti náboru nových zaměstnanců. Mezi další rizika patří růst cenové 

hladiny u potravin a energií, tedy obecně statků nevylučitelných ze spotřeby, které 

omezí a určí poptávku po zboží a službách u řady domácností, projekce tohoto 

chování spotřebitele v podobě nízkých tržeb obchodníků ovlivňuje zprostředkovaně  

i zaměstnanost.  

Samotnou kapitolu pak tvoří uchazeči o zaměstnání, kteří žijí na ubytovnách  

a mnohdy jsou zatíženi dluhy a exekucemi. Těm se nástup do zaměstnání nevyplatí 

a jejich životní situaci naopak zhorší.  

V Kolíně je tradičně nedostatek nekvalifikovaných míst, ÚP řeší danou situaci 

realizací VPP u měst a obcí, kde však lze i z důvodu disponibilních finančních zdrojů 

zaměstnat poměrnou část uchazečů. Pravdou zůstává, že zdaleka ne všichni 

uchazeči (např. se základním vzděláním) jsou ochotni takovou práci přijmout. 
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SWOT – ZAMĚSTNANOST 

Silné stránky: 
- Existence sociální firmy 

- Kvalitní spolupráce mezi 

institucemi (samospráva, ÚP, 

NNO) 

- Know how partnerů (Prostor, 

Rubikon Centrum, Farní Charita, 

atd.) 

- Zkušenosti s prostupným 

zaměstnáváním 

- Poptávka nezaměstnaných 

- TPCA továrna – zaměstnávání lidí 

- VPP pod městem Kolín 

 

Slabé stránky: 
- Nelze opakovaně rotovat pracovní 

místa (SÚPM) 

- Zaměstnávání na dobu určitou 

(příklad VPP), absence 

návaznosti pro obtížné 

zaměstnatelné 

- Nízká kvalifikace dlouhodobě 

nezaměstnaných 

- Zadlužení nezaměstnaných 

(problém pro mzdové účetní + 

nevyplatí se pracovat) 

- Smlouva s AVE 

- Nárůst dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Příležitosti: 
- Otevřený trh pro novou sociální 

firmu 

- Podpořit vznik tzv. malých 

technických služeb 

- Rozšířená komunikace se 

zaměstnavateli – podpora vzniku 

lokálních sítí zaměstnanosti 

- Dotační příležitosti (ne/investiční) 

- Zvýšení zaměstnanosti 

ohrožených CS 

 

Hrozby: 
- Absence zákona o sociálním 

podnikání 

- Vysoké požadavky 

zaměstnavatelů 

- Nestálost dotačních titulů 

- Udržitelnost projektů 

- Zkostnatělost pravidel ve výzvách 

- Nezájem a špatná docházka CS 
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Vydefinované priority a cíle: 

1. Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, nízko 
kvalifikovaných nebo sociálním vyloučením ohrožených osob 
1.1. Zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit nebo osob 

ohrožených sociálním vyloučením  
1.1.1. Vznik min. 80 nových pracovních příležitostí (ročně) za použití nástrojů 

APZ 

1.1.2. Nekomerční pracovní agentura pro zaměstnávání osob přicházejících 

z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) - počet účastníků 90 

1.2. Vznik nebo podpora sociálních firem 
1.2.1. Prostor pro provozování a zázemí první sociální firmy 

1.2.2. Prostor pro provozování a zázemí druhé sociální firmy 

1.2.3. Prostor pro provozování a zázemí třetí sociální firmy 

1.3. Zvyšování kompetencí a pracovních návyků dlouhodobě 
nezaměstnaných 

1.3.1. Příprava na zaměstnání pro 50 osob 

1.4. Zvyšování kvalifikace nízko kvalifikovaných pracovníků 
1.4.1. Profesní rozvoj 45 osob ve smyslu odbornosti 

 

BYDLENÍ 

První lokalitou je „Zengrovka“ s obecními byty. Jedná se o tři nízkopodlažní cihlové 

domy o pěti vchodech s bytovými jednotkami 1+1 a 2+1. Dva dosud 

nerekonstruované dvouvchodové domy byly postaveny ve čtyřicátých letech 

minulého století a jednovchodový dům byl nově postaven v roce 2005. Lokalita je 

situována ve východní části Kolína, nedaleko Průmyslové zóny Východ. Dopravní 

obslužnost je dobrá, lokalita se nachází blízko vlakového a autobusového nádraží, 
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od centra města je vzdálena 10 minut chůze. Přibližně stejně daleko jsou vzdáleny tři 

nejbližší základní školy, včetně spádové IV. ZŠ.  

Klienti, kteří byli z lokality Zengrovka vystěhováni z důvodu neplacení nájemného, se 

ve většině případů přestěhovali do kolínských ubytoven, čím došlo ke zhoršení jejich 

sociální situace. Mimo bývalých obyvatel Zengrovky se do ubytoven nastěhovali také 

obyvatelé z Čáslavi, Kutné Hory, Nymburku, v některých případech i ze 

vzdálenějších míst České republiky, potažmo ze Slovenska. Uvedení obyvatelé 

ubytoven se většinou rovněž potýkají s dluhy, exekucemi, nezaměstnaností apod. 

Pro tuto cílovou skupinu je charakteristické, že si bez účinné pomoci nedokáže 

poradit s nakumulovanými problémy, propadá skepsi a ztrácí motivaci je řešit.  

Dalším místem jsou ubytovny, kterých je v Kolíně velké množství. Kromě nové 

migrace se do městských ubytoven přestěhovali i problematičtější nájemníci, kteří 

dostali výpověď z obecních bytů. Sociálně vyloučeným obyvatelům v městských 

bytech již není povoleno v těchto bytech dále pobývat, pokud jim vzniknou dluhy  

na nájemném (což v minulosti nebylo zvykem). Pokud mají i zanedbatelné dluhy  

na nájemném, přichází neodkladně rozvázání smlouvy ze strany Odboru správy 

bytových a nebytových prostor při MÚ Kolín. Tito lidé následně hledají komerční 

podnájmy z důvodu přidělení trvalého bydliště a možnosti čerpání sociálních dávek 

na bydlení. Zde za nimi tedy zůstává dluh na nájemném městu, který pomalu narůstá 

(penále), ale také narůstá pomaleji, než kdyby jim bylo povoleno zůstat v městském 

bytě bez placení nájemného. Bohužel, nastávají i situace, kdy dlužník na nájemném 

městu byt opustí bez předání bytu do rukou vlastníka z důvodu špatného stavu bytu 

po jeho užívání. Pokud k takovémuto předání nedojde, nemá vlastník podepsaný 

předávací protokol, a tak běží dlužníkovi dále povinnost hrazení měsíčního 

nájemného. V této situaci narůstají dluhy dlužníka na nájemném takovou rychlostí,  

že je není schopen splatit a do budoucna si tedy uzavírá možnost návratu do 

městského bytu z důvodu dluhu vůči městu. 

Mezi ubytovny, které lze považovat za samostatné vyloučené lokality zaměřené na 

ubytování sociálně vyloučených (zejména romských) rodin, patří zejména Ubytovna 

Hurricane group s.r.o. nacházející se v areálu firmy Tesla na adrese Havlíčkova 260, 

Kolín IV (s kapacitou 80 lůžek), ubytovna v ulici K Raškovci 1360, Kolín V  
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(s kapacitou 14 lůžek), ubytovna Lumturi s.r.o. na adrese K Raškovci 158 (s 

kapacitou 70 lůžek), dále Ubytovací služby v ul. Politických vězňů 106, Kolín (s 

kapacitou 27 lůžek) a ubytovna na adrese Starokolínská 419, Kolín (s kapacitou 60 

lůžek). 

Znaky SVL již delší dobu vykazují rovněž bytové lokality U Vodárny a Kasárna, kde 

pobývají zejména zaměstnanci automobilky TPCA, pro které jsou tyto byty primárně 

určeny a kteří v případě, že přicestují za prací v automobilce a ztratí práci, v Kolíně 

zůstávají a dlouhodobý vývoj nasvědčuje tomu, že se z těchto nových obyvatel města 

stávají sociálně vyloučení obyvatelé bez práce, s nízkými příjmy, závislostí  

na sociálních dávkách, závislostí na gamblingu, alkoholu, případně jiných 

návykových látkách. Bytové domy byly v roce 2005 zčásti vystavěny jako 

novostavby, zčásti byly zrekonstruovány původní vojenské objekty. Nemalá část 

obyvatel se potýká s neplacením nájemného, dluhy a exekucemi.  

 

Lokalita Kasárna se - jak název napovídá - nachází na místě, kde původně stála 

kolínská kasárna Armády ČR, a to na Pražském předměstí. Po jejich demolici zde 

byla vybudována obchodní zóna s hypermarkety Tesco a OBI. Bytová lokalita se 

nachází obchodní zónou a Pražskou ulicí. Na západní straně sousedí s chemičkou 

Lučební závody. Dopravní obslužnost je dobrá, jezdí zde linky městské autobusové 

dopravy, vlaková zastávka na trase Kolín – Praha je vzdálena 10 minut chůze.  

Od centra města je vzdálena 15 minut chůze. 

Bytové domy v lokalitě U Vodárny byly postaveny na „zelené louce“ v roce 2006,  

a to rovněž primárně pro zaměstnance automobilky. Jak název napovídá, lokalita 

v západní částí sousedí s kolínskou výškovou dominantou (bývalou vodárenskou 

věží), taktéž na Pražském předměstí.  Dále, ve stejném směru, jsou již pouze 

zahrádkářské kolonie. V opačném směru lokalita sousedí se starší bytovou 

zástavbou cihlových bytovek a panelových domů. Dopravní obslužnost je dobrá, 

jezdí zde linka městské autobusové dopravy. Od centra města je lokalita vzdálena 

cca 20 minut chůze. V těchto dvou lokalitách je celkem 851 bytových jednotek. 

Další znaky pravidelně vykazují některé samostatné byty v rámci zadluženosti 

nájemců. 
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Kolín má zatím nedostatek sociálních bytů, nicméně systém jejich přidělování 

existuje. Systém byl přesně nastaven směrnicí s aktuálním pořadovým číslem 14 pod 

názvem Směrnice, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv 

na sociální byty v majetku města od stejných autorů, jako zpracovávaná koncepce 

bytové politiky nebo další koncepční dokument, který se významně na sociální oblast 

odkazuje, pod názvem Plán rozvoje rodinné politiky města Kolína. Přesnou lokaci 

dalších bytů může přinést právě vznikající bytová koncepce města, která se bude 

sociálním bydlením zabývat a měla by být radou města schválena nejpozději do 

konce roku 2015. Samotná koncepce bude součástí připravovaného Integrovaného 

plánu rozvoje města. Bydlení patří mezi oblasti, kde je velký potenciál pro změnu 

stávající situace v SVL. Město je významným vlastníkem bytového fondu v Kolíně 

vlastní, který může využít. 

 

SWOT – BYDLENÍ 

Silné stránky: 
- Velký bytový fond města 

- Existence bytové koncepce města 

- Zkušenosti s realizací 

zvýhodněných poskytování bytů 

- Ustanovený multidisciplinární 

přístup k řešení bydlení 

- Zkušenosti s komunitní prací 

- Zkušenosti s domovnictvím 

 

 

Slabé stránky: 
- Velký počet ubytoven 

- Veřejné mínění Despekt 

- Lokalita Zengrova – pověst a 

špatný stavebně technický stav 

- Nedostatek sociálních bytů,  

- Nedostatečný příjem domácností 

– špatné hospodaření 

s prostředky 

- Vysoké náklady na opravy 

obecních bytů 

Příležitosti: 
- Objekty vhodné k rekonstrukci 

- Nákup nemovitostí určených pro 

SB (ubytovny) 

- Dotační podpora sociálního 

bydlení (nákup, rekonstrukce) 

Hrozby: 
- Systém sociálního bydlení nebyl 

testován (ve formě návrhu 

zákona) 

- Změna legislativy 

- Mínění veřejnosti 
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- Vznik zákona o SB 

- Partneři v soc. službách 

(návaznost na jejich poskytování 

v SB) 

- Zvýšení počtu malometrážních 

bytů 

- Propojenost se zaměstnáváním 
 

- Finanční náročnost systému pro 

obec 

- Zvýšení napětí mezi starousedlíky 

a obyvateli SB 

- Vysoká spoluúčast žadatelů o 

dotační prostředky ze 

strukturálních fondů  

- Vznik zákona o SB 

- Migrace (vnitřní i vnější) 

 

 

 

Vydefinované priority a cíle: 

1. Zajištění standardního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
1.1. Do roku 2017 zajistit dostatečnou kapacitu sociálního bydlení pro různé 

cílové skupiny 
1.1.1. Nákup dvou ubytoven od soukromých vlastníků za účelem vzniku 

sociálního bydlení 

1.1.2. Rekonstrukce bytových domů v lokalitě Zengrovka pro osoby v bytové 

nouzi a ohrožené sociálním vyloučením za účelem vzniku sociálního 

bydlení 

1.1.3. Zajištění bezbariérovosti objektů v Husově ulici č. p. 110 – 113 a v ulici 

Za Školou č. p. 117 a 118 pro osoby v nouzi a ohrožené sociálním 

vyloučením 

1.1.4. Rekonstrukce domu v ulici Tovární č. p. 175 a zahrady pro matky 

s dětmi v bytové nouzi a ohrožené sociálním vyloučením 

1.1.5. Celková rekonstrukce bytového domu v ulici Okružní č. p. 1313 se 

změnou dispozice pro osoby v bytové nouzi a ohrožené sociálním 

vyloučením 

1.1.6. Celková rekonstrukce 1. NP bytového domu v ulici Tovární č. p. 45 pro 

osoby v bytové nouzi a ohrožené sociálním vyloučením 
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1.1.7. Celková rekonstrukce bytového domu v ulici Školská č. p. 162 na 

krizové bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1.1.8. Nákup 12 bytových jednotek vhodných pro sociální bydlení 

2. Minimalizace rizik spojených s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách, 
sociálních bytech a osob ohrožených sociálním vyloučením 
2.1. Rozvoj systému domovních samospráv 

2.1.1. Komplexní provázanost domovní samosprávy (11 domovníků v 9 

domech) 

2.2. Vytvoření bytové koncepce města Kolín s důrazem na sociální bydlení  
2.2.1. Do roku 2016 bude schválena bytové koncepce města Kolín a vznikne 

multidisciplinární tým pro přidělování sociálních bytů 

2.2.2. Terénní program zaměřený na prevenci ztráty bydlení 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Strategický plán sociálního začleňování v oblasti sociálních služeb vychází 

především z naplánovaných opatření schválených zastupitelstvem města 

v Komunitním plánu města Kolína na období 2014 - 2017. V rámci přípravy 

uvedeného plánu byly prováděny analýzy potřeb jednotlivých cílových skupin včetně 

osob ohrožených sociálním vyloučením, či sociálně vyloučených osob (osob bez 

přístřeší, uživatelů návykových látek, osob žijících na ubytovnách, rodin s dětmi  

a analýza potřeb dětí a mládeže trávící volný čas rizikovým způsobem). Z hlediska 

sestavování cílů SPSZ a kapacit služeb byla dále důležitým podkladem nezávislá 

evaluační zpráva k realizaci projektu „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace 

obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně“.  

 

Ve městě Kolíně je vybudována poměrně silná stabilní síť poskytovatelů sociálních 

služeb. Největším problém je nestálost ve financování jednotlivých služeb, respektive 

objem finančních prostředků k financování sociálních služeb, který v některých 

případech neumožní financovat dostatečnou kapacitu sociálních služeb. V tomto 

ohledu byla při sestavování SPSZ  
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Z hlediska soužití obyvatel přispívá dostupnost sociálních služeb k důležitému klidu 

mezi majoritou a osobami ohroženým sociálním vyloučením, či vyloučenými. Majorita 

sice upozorňuje na různé jevy, které jsou generovány ze soužití se sociálně 

vyloučenými obyvateli (upozorňování na situaci a chování lidí bez přístřeší, obyvatel 

ubytoven, uživatelů OPL na veřejných prostranstvích, případně odhozené injekční 

stříkačky ve veřejném prostoru, upozorňování na koncentraci a chování sociálně 

vyloučených obyvatel). Majorita spíše upozorňuje na jednotlivé konkrétní případy tak, 

aby byly řešeny kompetentními lidmi (politické vedení města, sociální pracovníci 

OSVZ, strážníci MP, příslušníci PČR, pracovníci kontaktního pracoviště ÚP ČR, 

sociální pracovníci Kontaktního centra při Prostor plus o.p.s. a další).   

 

SWOT – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Silné stránky: 
- Schválený plán KPSS 

- Existující analýzy 

Fungující poskytovatelé sociálních 

služeb-   

- Zasíťování města a poskytovatelů 

- Zkušenost s projekty 

- Pružnost na poptávku klientů 

- Odbornost poskytovatelů 
- OSPOD MěÚ Kolín – personální 

posílení 

Slabé stránky: 
- Krátkodobost projektů 

- Systém financování a udržitelnost 

- Chybí bezplatná právní pomoc 

- Nárůst počtu osob bez příjmu a 

osob bez přístřeší 

- Chybí terénní práce s cílovou 

skupinou osob na ulici 

- Nedostatek dětských psychologů 

a psychiatrů 

Příležitosti: 
- Zajištění poskytování služeb 

v dlouhodobém horizontu včetně 

fakultativních činností 

- Dotační prostředky 

- Ubytovna pro osoby bez přístřeší 

a spolupráce i metodické vedení 

s oblastní charitou Kutná hora 

Hrozby: 
- Nové SVL lokality 

- Vstup do tzv. sítí sociálních služeb 

- Zvýšení počtu osob bez přístřeší 

- Snížení kapacity služeb pro 

uživatele návykových látek – K- 

centrum, Prostor plus 

- AT poradna Magdaléna – malá 
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s touto CS 

- Systém informování – zlepšení 

povědomí o práci OSPOD, 

probační a mediační služby, 

střediska výchovné péče. 

Specifikovat poradenské služby 

nejen pro klienty, ale i pro 

organizace, které tyto služby 

poskytují – systém kdo, co a pro 

koho -> lepší spolupráce mezi 

těmito organizacemi  

- Rozšíření sociálních programů 

mimo vyloučenou lokalitu – 

spolupráce s rodinami ohroženými 

sociálním vyloučením 

 

 

kapacita  

- Přílišné zatížení OSPOD 

administrativou 

- Malá informovanost o 

poskytovaných službách mezi CS 

- Zvyšování počtu seniorů 

ohrožených sociálním vyloučením 

- Velké množství odborného 

sociálního poradenství – chybí 

základní síť informování 

- Chybí sociální služba sanace 

rodiny 

 

Vydefinované priority a cíle: 

1. Dlouhodobá dostupnost služeb sociální prevence pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 
1.1. Rozvoj a stabilizace služeb sociální prevence  

1.1.1. Předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního 

vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální 

spolupráce pracovníka s rodinou 

1.1.2. Snížení zadluženosti a zvýšení právního povědomí sociálně 

vyloučených osob   

1.1.3. Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro osoby sociálně vyloučené  

1.1.4.  Snížení rizikového chování dětí a mládeže 

1.2. Prevence patologických závislostí u uživatelů návykových látek a osob 
ohrožených užíváním návykových látek  

1.2.1. Vznik Centra závislostí 
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1.2.2. Rozšíření kapacity služeb pro uživatele návykových látek  

2. Posílení Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)  
2.1. Nutnost intenzivnějšího kontaktu pracovníků OSPOD s klientskými 

rodinami 
2.1.1. Zajištění podpory pro zvýšení funkčnosti rodiny 

3. Podpora komunitní sociální  
3.1. Vybudování komunitního centra v katastrálním území Kolín - KKÚ 

668 150 – zázemí pro aktivity přispívající k sociálnímu začleňování a 
zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce. 

3.1.1. Realizace komunitního centra  

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

V Kolíně se nachází celkem 7 základních škol a 9 mateřských škol zřízených městem 

Kolín. Ve městě se dále nachází Základní škola, Mateřská Škol a Praktická škola 

zřízené Středočeským krajem. Ve městě je dále k dispozici široká nabídka středního 

vzdělávání (např. Gymnázium Kolín, Obchodní akademie Kolín, Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště stavební, Střední odborná škola informatiky a spojů  

a Střední odborné učiliště, Střední odborná škola strojírenská, Střední škola 

obchodní, Střední zdravotnická škola a Dívčí katolická střední škola a Mateřská 

škola. Soukromými školami jsou Střední odborná škola podnikatelská Kolín a Střední 

odborná škola managementu a práva). 

Město dále zřizuje jako svou organizační složku jesle, které jsou určeny především 

pro děti ve věku od jednoho do tří let věku. V rámci aktivit Prostor plus, o.p.s. je dále 

k dispozici tzv. předškolka pro děti ze SVL v lokalitě Zengrova. Volnočasová aktivity 

ve pro děti a mládež dále zajišťuje celá řada institucí (např. DDM Kolín),  

či sportovních klubů.  

Z hlediska sestavení cílů plánu se vychází zejména z informací a potřeb organizací 

zřízených městem Kolín a dále z identifikovaných a sdělovaných potřeb cílové 

skupiny SPSZ. 
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SWOT – VZDĚLÁVÁNÍ 

Silné stránky: 
- Působení psychologů a 

speciálních pedagogů – v rámci 

projektu „Chci zůstat ve škole“ 

Prostor plus 

- Fungování NZDM Kolárka, 

Otevřeného klubu Céčko, Klubu 

Naplno Církve bratrské 

- Klub pro předškoláky a doučování 

v centru Zengrovka 

- Program primární prevence na 

školách (Prostor plus) 

-  

Slabé stránky: 
- Nedostatečná kapacita MŠ 

- Nedostatek asistentů pedagoga a 

školních psychologů 

- Malá informovanost rodin s dětmi 

o volnočasových aktivitách 

zdarma 

- Malá informovanost škol o 

nabídce sociálních a návazných 

služeb 

- Finance škol na primární prevenci 

na školách – potřeba mezioborové 

spolupráce odborníků 

 

Příležitosti: 
- Navázat na projekt dobré praxe 

„Chci zůstat na škole“ – psycholog 

a speciální pedagog na každé 

škole. 

- Rozšířit doučování a zvyšování 

kompetencí rodičů k učení s dětmi 

– 

pomoc rodinám ohroženým 

sociálním vyloučením  

- Zavést jednotný postup škol a 

dalších spolupracujících partnerů 

při řešení prevence záškoláctví 

- Domácí doučování žáků 

Hrozby: 
- Nedostatek příležitostí pro trávení 

volného času pro děti a mládež ze 

sociálně slabých rodin. 

- Rozšiřující se fenomén šikany na 

školách – potřeba mezioborové 

spolupráce odborníků. 

- Konec projektu „Chci zůstat ve 

škole“ a ukončení působení 

psychologů a speciálních 

pedagogů ve školách v Kolíně a 

ORP. 

 

 

 

Vydefinované priority a cíle: 
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1. Vytvoření vhodných podmínek pro práci s dětmi ze socio-kulturně 
znevýhodněného prostředí na všech běžných základních školách v Kolíně  

1.1. Preventivní působení v oblasti rizikových jevů a podpora 
sebepřijetí žáků 

1.1.1. Udržení a rozšíření podpůrných opatření na běžných základních 

školách v Kolíně 

1.2. Navýšení kapacity předškolních zařízení 
1.2.1. Rozšíření kapacity mateřské školy v Chelčického ulici z důvodu přijetí 

dětí z odloučeného pracoviště ve Štítné ulici, aby bylo možné navýšit 

kapacitu městských jeslí – dvě oddělení pro 56 dětí 

1.2.2. Rozšíření kapacity městských jeslí o 35 míst pro děti rodičů, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením v případě, že  nebudou moci nastoupit do 

zaměstnání 

2. Příprava dětí ze sociálně vyloučených lokalit nebo z rodin ohrožených 
sociálním vyloučením na školní výuku a na vstup do mateřských a 
základních škol 

2.1.1. Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit 

 

BEZPEČNOST 

Pro město Kolín je z pohledu bezpečnostního charakteristická velká kriminalita, a to 

především v oblasti majetkové trestné činnosti (v roce 2013 byl okres Kolín na 7 

místě v rizikovosti okresů dle metodiky MV). Velká rizikovost v oblasti kriminality 

vyplývá z průmyslového charakteru města (vysoký počet dělníků bez vytvořeného 

vztahu k městu), z dopravního uzlu regionu a blízkosti hlavního města Prahy, z 

vysoké míry užívání návykových látek, z vysokého počtu ubytoven a heren. 

Negativním trendem je páchání trestních činů recidivisty (až polovina ze všech 

spáchaných trestných činů). Díky fungující platformě Bezpečný Kolín se však daří od 

roku 2014 neustále kriminalitu snižovat. 

Jak uvádí Bezpečnostní analýza města Kolína k Programu prevence kriminality 2015, 

v oblasti přestupků jsou nejrizikovějšími lokalitami okolí vlakového a autobusového 
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nádraží, okolí obchodních center Futurum (poblíž nádraží), Tesco (nonstop provoz) či 

Kaufland (na sídlišti). Dále okolí heren a ubytoven. 

Z bezpečnostně sociálního hlediska je největším problémem velké množství 

ubytoven, kde v mnohdy nevyhovujících hygienických podmínkách bydlí mnoho lidí. 

Nemalá část z nich se do Kolína přestěhovala v rámci „dávkové migrace“ a bylo 

zjištěno, že až 40 % ubytovaných bylo trestně stíháno. 

V rámci pracovní skupiny Bezpečný Kolín byly stanoveny základní parametry 

spolupráce, především mezi městskou a státní policií. Společné hlídky, denní 

výměna informací, společné pravidelné akce, nulová tolerance i k přestupkovému 

chování, kontrola ubytoven. To jsou všechno aktivity, které spolu s projekty sociální 

prevence zásadním způsobem snížili kriminalitu ve městě. 

 

SWOT – BEZPEČNOST 

Silné stránky: 
- Platforma Bezpečný Kolín 

- Snížení kriminality 

- Spolupráce Policie ČR a MP Kolín 

- Zkušenosti s realizací projektů 

z MV ČR 

- Propracovaný kamerový systém 

města 

- Zabezpečení škol 

- Informovanost občanů 

- Nový plán prevence kriminality  

 

 

 

Slabé stránky: 
- Chybí probační program pro 

mladistvé pachatele – PMS Kolín  

- Neregulovaný provoz výherních 

hracích přístrojů 

Příležitosti: 
- Asistenti prevence kriminality 

- Dotační příležitosti  

Hrozby: 
- Snížení počtu policistů obecně 
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- Použití nových technologií (mapy 

kriminality 

- Mobilní kamerový systém 

- Regulace hazardu ve městě 

 

Vydefinované priority: 

1. Prevence sociálně patologických jevů 
1.1. Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i 

bezpečí svého okolí 
1.1.1. Podpora programu romských mentorů 

1.1.2. Vznik programů asistentů prevence kriminality 

1.1.3. Kurzy sebeobrany pro ženy 

1.2. Omezení hazardu ve městě 
1.2.1. Vznik obecně závazné vyhlášky, která omezí hazard ve městě 

2. Prevence bezpečnostních rizik 
2.1. Zkvalitnění monitoringu veřejných prostranství města 

2.1.1. Městský dohledový kamerový systémem  

3. Komunikace s občany města 
3.1. Zkvalitnění informovanosti občanů a možnosti zpětné vazby 

3.1.1. Web Bezpečný Kolín 

3.1.2. Rozšíření aplikace pro chytré telefony o prvky z webu BK 

3.1.3. Výzkum veřejného mínění v oblasti bezpečnosti města 

3.1.4. Informování občanů města skrze městský zpravodaj 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Detailní rozpracování jednotlivých cílů v tematických oblastech 
SPZS 

3.1. Zaměstnanost 

Oblast Z: ZAMĚSTNANOST 

1. Priorita: Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, nízko 
kvalifikovaných nebo sociálním vyloučením ohrožených osob 

1.1. Obecný 
cíl: 

Zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit nebo osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

1.1.1. Specifický 
cíl: 

Vznik min. 80 nových pracovních příležitostí (ročně) za použití 
nástrojů APZ 

  Garant:  
Město Kolín, NNO, sociální 

podnik 

Pracovníci Města 

Kolín, NNO, 

sociální podnik 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.1.1. 
Zaměstnává
ní osob 
formou 
veřejně 
prospěšnýc
h prací 
(VPP) 

průběžně žadatel Vytvoření 

pracovních míst ve 

veřejně 

prospěšném 

sektoru (formou 

VPP) 

OP Z SC 1.1, ÚP 

Kolín 

1.1.1.2. 
Zaměstnává
ní osob 
formou 
společensk
y účelných 

průběžně žadatel Vytvoření míst 

v komerčním 

sektoru (formou 

VPP) 

OP Z SC 1.1, ÚP 

Kolín, OP Z 
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míst (SÚPM) 

1.1.2. Specifický 
cíl: 

Nekomerční pracovní agentura pro zaměstnávání osob 
přicházejících z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)  - počet 
účastníků 90 

  Garant:  
NNO, PMS Pracovníci NNO a 

PMS 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.2.1. Podání 
projektu do 
OP Z 

Do konce 

2015 

 žadatel Podán projekt OP Z SC 2.1.1 – 

náklady projektu: 

5 989 306 Kč 

1.1.2.2. Realizace 
projektu 

Od 

července 

2016 

NNO Zahájení realizace 

projektu 

OP Z SC 2.1.1 – 

náklady projektu: 

5 989 306 Kč 

1.1.2.3. Výběr osob 
z VTOS a 
jejich 
příprava pro 
vstup na trh 
práce 

2016 - 

2018 

NNO Výběr a vyškolení 

osob vhodných 

k umístění na trhu 

práce 

OP Z SC 2.1.1 – 

náklady projektu: 

5 989 306 Kč 

1.1.2.4. Rozšíření 
nabídky 
pracovních 
příležitosti 
pro osoby 
z VTOS 

2016 - 

2018 

NNO  Zajištěna pracovní 

místa pro 

uchazeče o 

zaměstnání z CS 

OP Z SC 2.1.1 – 

náklady projektu: 

5 989 306 Kč 

1.1.2.5. Navázání a 
rozvíjení 
spolupráce 
s 
potencionál
ními 
zaměstnava
teli 

2016 - 

2018 

NNO Navázána a 

rozvíjena 

spolupráce s min. 

6 novými 

zaměstnavateli 

OP Z SC 2.1.1 – 

náklady projektu: 

5 989 306 Kč 
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1.1.2.6. Umístění 
10 osob na 
trh práce, 
asistence / 
mediace 
mezi 
zaměstnaný
m a 
zaměstnava
telem 

2016 - 

2018 

NNO Na trh práce 

umístěno 10 osob 

z VTOS 

OP Z SC 2.1.1 – 

náklady projektu: 

5 989 306 Kč 

1.2. Obecný 
cíl: 

Vznik nebo podpora sociálního podnikání  

1.2.1. Specifický 
cíl: 

Prostor pro provozování a zázemí první sociálního podniku 

  Garant:  
sociální podnik Pracovníci 

sociálního podniku 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.1.1. Vytipování 
vhodných 
prostor, 
příp. 
pozemku 

Listopad 

/ 

prosinec 

2015 

sociální 

podnik 

Nalezeny vhodné 

prostory 

Nevyžaduje 

náklady 

1.2.1.2. Podání 
projektu 

Do února 

2016 

sociální 

podnik  

Projekt podán IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

12 900 000 Kč 

 

1.2.1.3. Realizace 
projektu 

Od září 

2016 

sociální 

podnik 

Je zahájena 

realizace projektu 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

12 900 000 Kč 

1.2.1.4. Nákup 
nebo 
dlouhodobý 

Od září 

2016 

sociální 

podnik 

Vhodné prostory 

jsou vybudovány, 

koupeny nebo 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

12 900 000 Kč 
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pronájem 
prostor pro 
provozování 
či zázemí 
sociálního 
podnikání 
(nová 
činnost) 

dlouhodobě 

pronajaty sociální 

firmě 

1.2.1.5. 
Rekonstruk
ce prostor 
vhodných 
pro 
provozování 
či zázemí 
sociálního 
podnikání 
(nová 
činnost) 

Do 

dubna 

2017 

sociální 

podnik 

Prostory 

k podnikání jsou 

zrekonstruovány 

za účelem užívání. 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

12 900 000 Kč 

1.2.1.6. Nákup 
zařízení a 
vybavení 
potřebného 
pro 
rozšíření  
sociálního 
podnikání o 
novou 
činnost 

Do 

dubna 

2017 

sociální 

podnik  

Nakoupeno 

potřebné zařízení 

a vybavení 

potřebného pro 

sociální podnikání, 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

12 900 000 Kč 

1.2.1.7. Realizace 
nové 
činnosti 
sociální 
firmy 

Od ledna 

2016 

sociální 

podnik 

Personální stav 

sociální firmy bude 

po realizaci 

investičního 

projektu navýšen o 

další 4 pracovníky 

OP Z SC 2.1.2 – 

náklady projektu: 

4 314 600 Kč 
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ze SVL 

1.2.2. Specifický 
cíl: 

Prostor pro provozování a zázemí druhého sociálního podniku 

  Garant:  
Město Kolín, sociální podnik Pracovníci města, 

sociálního podniku 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.2.1. Vytipování 
vhodných 
prostor, 
příp. 
pozemku 

Listopad 

2015 

Město Kolín, 

sociální 

podnik 

Nalezeny vhodné 

prostory 

Nevyžaduje 

náklady 

1.2.2.2. Podání 
projektu 

Do října 

2016 

Město Kolín, 

sociální 

podnik 

Projekt podán IROP SC 2.2 – 
náklady projektu:  

12 500 000 Kč 

1.2.2.3. Realizace 
projektu 

Od 

března 

2017 

Město Kolín, 

sociální 

podnik 

Je zahájena 

realizace projektu 

IROP SC 2.2 – 
náklady projektu:  

12 500 000 Kč 

1.2.2.4. Nákup 
nebo 
dlouhodobý 
pronájem 
prostor pro 
provozování 
či zázemí 
sociálního 
podnikání 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Od 

března 

2017 

Město Kolín, 

sociální 

podnik 

Vhodné prostory 

jsou vybudovány, 

koupeny nebo 

dlouhodobě 

pronajaty sociální 

firmě 

IROP SC 2.2 – 
náklady 
projektu:12 500 000 
Kč 

 

1.2.2.5. 
Rekonstruk

Do září 

2017 

Město Kolín, 

sociální 

Prostory 

k podnikání jsou 

IROP SC 2.2 – 
náklady projektu:  
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ce prostor 
vhodných 
pro 
provozování 
či zázemí 
sociálního 
podnikání 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

podnik zrekonstruovány 

za účelem užívání. 

12 500 000 Kč 

 

1.2.2.6. Nákup 
zařízení a 
vybavení 
potřebného 
pro realizaci 
sociálního 
podnikání 

Do září 

2017 

Město Kolín, 

sociální 

podnik 

Nakoupeno 

potřebné zařízení 

a vybavení 

potřebného pro 

sociální podnikání, 

IROP SC 2.2 – 
náklady projektu:  

12 500 000 Kč 

1.2.2.7. Realizace 
činnosti 
nového 
sociálního 
podniku 

Od října 

2017 

Město Kolín, 

sociální 

podnik 

Předpoklad 

personálního 

obsazení je 14 

pracovníků 

OP Z SC 2.1.2 – 
náklady projektu: 

5 900 000 Kč, 

Město Kolín 

1.2.3. Specifický 
cíl: 

Prostor pro provozování a zázemí třetího sociálního podniku 

  Garant:  
Sociální firma Pracovníci sociální 

firmy 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.3.1. Vytipování 
vhodných 
prostor, 
příp. 
pozemku 

Říjen 

2015 

Sociální 

podnik 

Nalezeny vhodné 

prostory 

Nevyžaduje 

náklady 
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1.2.3.2. Podání 
projektu 

Do října 

2016 

Sociální 

podnik 

Projekt podán IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

11 900 000 Kč 

1.2.2.3. Realizace 
projektu 

Od 

března 

2017 

Sociální 

podnik 

Je zahájena 

realizace projektu 

IROP SC 2.2 – 
náklady projektu:  

11 900 000 Kč 

1.2.3.4. Nákup 
nebo 
dlouhodobý 
pronájem 
prostor pro 
provozování 
či zázemí 
sociálního 
podnikání 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Od 

března 

2017 

Sociální 

podnik 

Vhodné prostory 

jsou vybudovány, 

koupeny nebo 

dlouhodobě 

pronajaty sociální 

firmě 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

11 900 000 Kč 

1.2.3.5. 
Rekonstruk
ce prostor 
vhodných 
pro 
provozování 
či zázemí 
sociálního 
podnikání 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Do září 

2017 

Sociální 

podnik 

Prostory 

k podnikání jsou 

zrekonstruovány 

za účelem užívání. 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

11 900 000 Kč 

1.2.3.6. Nákup 
zařízení a 
vybavení 

Do září 

2017 

Sociální 

podnik 

Nakoupeno 

potřebné zařízení 

a vybavení 

IROP SC 2.2 – 

náklady projektu: 

11 900 000 Kč 
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potřebného 
pro realizaci 
sociálního 
podnikání 

potřebného pro 

sociální podnikání, 

1.2.3.7. Realizace 
činnosti 
nového 
sociálního 
podniku 

Od října 

2017 

Sociální 

podnik 

Předpoklad 

personálního 

obsazení je 6 

pracovníků 

OP Z SC 2.1.2 – 
náklady projektu: 

3 714 600 Kč 

 

1.3. Obecný 
cíl: 

Zvyšování kompetencí a pracovních návyků dlouhodobě 
nezaměstnaných 

1.3.1. Specifický 
cíl: 

Příprava na zaměstnání pro 50 osob 

  Garant:  
NNO Pracovníci NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.3.1.1. Podání 
projektu 

Do 

prosince 

2015 

NNO Podán projekt OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

1.3.1.2. Realizace 
vzdělávacíc
h seminářů 
se 
zaměřením 
na zvýšení 
kompetencí 
v oblasti 
zaměstnává
ní 

2016 - 

2018 

NNO Účastníci projektu 

(50) absolvují 

vzdělávací 

semináře se 

zaměřením na 

oblast 

zaměstnanost (jak 

a kde hledat 

zaměstnání, jak 

napsat životopis, 

nácviky vstupních 

pohovorů apod.) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

1.3.1.3. Tréninková 2016 - NNO Úspěšným OP Z SC 2.1.1 – 
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místa pro 
vybrané 
účastníky 
projektu 

2018 absolventům 

vzdělávacích 

seminářů je 

nabídnuto měsíční 

tréninkové místo  

náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

1.3.1.4. Síťování 
potencionál
ních 
zaměstnava
telů CS 

2016 - 

2018 

NNO Probíhá síťování 

potencionálních 

zaměstnavatelů 

CS.  

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

1.3.1.5. Krátkodobá 
zaškolování 
zaměstnanc
ů z CS 

2016 - 

2018 

NNO Po domluvě se 

zaměstnavatelem 

probíhá podpůrná 

asistence při 

zaškolování 

umístěného 

pracovníka.  

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

1.3.1.6 Umístění 6 
osob na trh 
práce, 
asistence / 
mediace 
mezi 
zaměstnaný
m a 
zaměstnava
telem 

2016 - 

2018 

NNO Na trh práce 

umístěno 6 osob 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

1.4. Obecný 
cíl: 

Zvyšování kvalifikace nízko kvalifikovaných pracovníků 

1.4.1. Specifický 
cíl: 

Profesní rozvoj 45 osob ve smyslu odbornosti 

  Garant:  
Město Kolín, NNO, ÚP Pracovníci OSVZ, 

NNO, ÚP 
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Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.4.1.1. Vybírání 
motivovaný
ch osob 
vhodných 
pro 
rekvalifikaci 

Od 

března 

2016 

OSVZ, NNO Z již pracujících 

osob v rámci APZ 

jsou vybíráni 

motivovaní 

uchazeči o 

rekvalifikační kurz. 

ÚP 

1.4.1.2. Zajišťování 
rekvalifikač
ních kurzů 
na klíč ve 
spolupráci 
s úřadem 
práce 

Od ledna 

2016 

OSVZ, NNO, 

ÚP 

Ve spolupráci s ÚP 

Jsou zajištěny 

rekvalifikační kurzy 

„na klíč“ dle 

profesního 

směřování 

zaměstnance. 

ÚP 

 

3.2. Bydlení 

Oblast B: BYDLENÍ 

1. Priorita: Zajištění standardního bydlení pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

1.1. Obecný 
cíl: 

Do roku 2017 zajistit dostatečnou kapacitu sociálního bydlení 
pro různé cílové skupiny 

1.1.1. Specifický 
cíl: 

Nákup dvou ubytoven od soukromých vlastníků za účelem 
vzniku sociálního bydlení 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.1.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

5 000 000 Kč 
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1.1.1.2. Nákup 
první 
nemovitostí 
kolaudovan
é pro 
bydlení 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Koupena 

nemovitost za 

účelem 

rekonstrukce na 

sociální bydlení 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

5 000 000 Kč 

1.1.1.3. 
Rekonstruk
ce první 
nemovitosti 
na bytový 
dům – 11 
rekonstruov
aných 
bytových 
jednotek 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Nemovitost je 

rekonstruována na 

bytový dům s 11 

bytovými 

jednotkami 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

5 000 000 Kč 

1.1.1.4. Vytipování 
druhé 
nemovitosti 
kolaudovan
é pro 
bydlení 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

květen / 

červen 

2016 

OSBN Je vytipována 

konkrétní 

nemovitost, 

předjednána 

koupě 

Nevyžaduje 

náklady 

1.1.1.5. Podat Do OSBN, ODVZ Podána projektová IROP SC 2.1 – 
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projektovou 
žádost 

července  

2016 

žádost náklady projektu: 

min. 5 000 000 Kč 

- v tuto chvíli není 

znám objekt a 

tudíž ani přesné 

náklady 

1.1.1.6. Nákup 
druhé 
nemovitosti 
kolaudovan
é pro 
bydlení 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Do konce 

roku  

2016 

OSBN Koupena 

nemovitost za 

účelem 

rekonstrukce na 

sociální bydlení 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

min. 5 000 000 Kč 

- v tuto chvíli není 

znám objekt a 

tudíž ani přesné 

náklady 

1.1.1.7. 
Rekonstruk
ce druhé 
nemovitosti 
na bytový 
dům –  
rekonstruov
aných 
bytových 
jednotek 
v katastrální
m území 
Kolín (KKÚ 
668 150) 

Od ledna 

2017 

OSBN Nemovitost je 

rekonstruována na 

bytový dům 

s bytovými 

jednotkami pro 

sociální bydlení 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

min. 5 000 000 Kč 

- v tuto chvíli není 

znám objekt a 

tudíž ani přesné 

náklady 

1.1.2. Specifický 
cíl: 

Rekonstrukce bytových domů v lokalitě Zengrovka pro osoby 
v bytové nouzi a ohrožené sociálním vyloučením za účelem 
vzniku sociálního bydlení 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 
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OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.2.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

4 700 000 Kč 

1.1.2.2. 
Rekonstruk
ce 30 
bytových 
jednotek 
v lokalitě 
z celkem 52 
bytových 
jednotek 
v Zengrově 
ulici a 17 
bytových 
jednotek 
v Havlíčkov
ě ulici 
(katastrální 
území Kolín 
- KKÚ 
668 150) 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Proběhla 

rekonstrukce 30 

bytových jednotek 

pro sociální 

bydlení 

v Zengrově a 

Havlíčkově ulici 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

4 700 000 Kč 

1.1.2.3. Pořízení a 
instalace 
základního 
vybavení do 
30 
rekonstruov
aných bytů 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Do 30 bytů je 

instalováno  

základní vybaveno  

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

4 700 000 Kč 

1.1.2.4. 
Rekonstruk
ce pláště 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Rekonstruován 

plášť budov a 

společných prostor 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

4 700 000 Kč 
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budov a 
společných 
prostor – 
poměrem 
k samotným 
předmětný
m 
jednotkám 

1.1.3. Specifický 
cíl: 

Zajištění bezbariérovosti objektů v Husově ulici č. p. 110 – 113 a 
v ulici Za Školou č. p. 117 a 118 pro osoby v nouzi a ohrožené 
sociálním vyloučením (katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.3.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 200 000 Kč 

1.1.3.2. Realizace 
bezbariérov
ého 
přístupu v 
objektech a 
pohybu v 
nich 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Přístup do objektů 

a pohyb v nich je 

bezbariérový  

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 200 000 Kč 

1.1.3.3. Realizace 
bezbariérov
ých úprav 
v 10 
bytových 
jednotkách 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Bezbariérové byty 

v Husově ulici (5) 

a v ulici Za školou 

(5) 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 200 000 Kč 

1.1.4. Specifický 
cíl: 

Rekonstrukce domu v ulici Tovární č. p. 175 a zahrady pro matky 
s dětmi v bytové nouzi a ohrožené sociálním vyloučením 
(katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 
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  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.4.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 900 000 Kč 

1.1.4.2. Vytvoření 
bytových 
jednotek v 
domě s 
dispoziční 
změnou z 
11 
pokojových 
jednotek na 
6 
samostatný
ch bytových 
jednotek s 
vlastním 
sociálním 
zařízením a 
kuchyní 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Z 11 pokojových 

jednotek je 

vytvořeno 6 

bytových jednotek 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 900 000 Kč 

1.1.4.3. Pořízení 
základního 
vybavení – 
sociální 
zařízení, 
kuchyňská 
linka pro 
všech 6 
bytových 
jednotek 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN 6 

zrekonstruovaných 

bytových jednotek 

je vybaveno 

sociálním 

zařízením a 

kuchyňskou linkou 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 900 000 Kč 
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1.1.4.4. 
Revitalizace 
přilehlé 
zahrady 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Zahrada u domu je 

revitalizována 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 900 000 Kč 

1.1.4.5. Vybavení 
revitalizova
né zahrady 
herními 
prvky 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Revitalizovaná 

zahrada je 

vybavena herními 

prvky pro dět 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

3 900 000 Kč 

1.1.5. Specifický 
cíl: 

Celková rekonstrukce bytového domu v ulici Okružní č. p. 1313 
se změnou dispozice pro osoby v bytové nouzi a ohrožené 
sociálním vyloučením (katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.5.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 700 000 Kč 

1.1.5.2. 
Rekonstruk
ce 
s dispoziční 
změnou 4 
bytových 
jednotek na 
8 menších 
bytových 
jednotek se 
sociálním 
zařízením 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Ze 4 bytových 

jednotek je 

vytvořeno 8 

menších bytových 

jednotek 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 700 000 Kč 

1.1.5.3. 
Rekonstruk
ce 2 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Jsou 

rekonstruovány 2 

bytové jednotky 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 700 000 Kč 
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bytových 
jednotek 
bez změny 
dispozice 

1.1.5.4. Pořízení a 
instalace 
základního 
vybavení – 
sociální 
zařízení, 
kuchyňská 
linka - pro 
10 bytových 
jednotek 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN 10 

zrekonstruovaných 

jednotek je 

vybaveno 

sociálním 

zařízením a 

kuchyňskou linkou 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 700 000 Kč 

1.1.6. Specifický 
cíl: 

Celková rekonstrukce 1. NP bytového domu v ulici Tovární č. p. 
45 pro osoby v bytové nouzi a ohrožené sociálním vyloučením 
(katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.6.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 300 000 Kč 

1.1.6.2. 
Rekonstruk
ce s 
dispoziční 
změnou z 2 
bytových 
jednotek na 
5 menších 
jednotek 
samostatný

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Z 2 bytových 

jednotek je 

vytvořeno 5 

menších bytových 

jednotek 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 300 000 Kč 
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ch bytových 
jednotek s 
vlastním 
sociálním 
zařízením a 
kuchyní 

1.1.6.3. 
Rekonstruk
ce 1 bytové 
jednotky 
beze změn 
dispozice 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN Je 

zrekonstruována 1 

bytová jednotka 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 300 000 Kč 

1.1.6.4. Pořízení a 
instalace 
základního 
vybavení – 
sociální 
zařízení, 
kuchyňská 
linka -  pro 6 
bytových 
jednotek 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN 6 

zrekonstruovaných 

jednotek je 

vybaveno 

sociálním 

zařízením a 

kuchyňskou linkou 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 300 000 Kč 

1.1.7. Specifický 
cíl: 

Celková rekonstrukce bytového domu v ulici Školská č. p. 162 na 
krizové bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
(katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.7.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

OSBN, ODVZ Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 000 000 Kč 

1.1.7.2. 
Rekonstruk

Od 

podzimu 

OSBN V 

rekonstruovaném 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 
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ce domu na 
6 menších 
bytových 
jednotek se 
sociálním 
zařízením a 
kuchyní 

2016 domě vzniklo 6 

menších bytových 

jednotek 

2 000 000 Kč 

1.1.7.3. Pořízení a 
instalace 
základního 
vybavení – 
sociální 
zařízení, 
kuchyňská 
linka – pro 6 
bytových 
jednotek 

Od 

podzimu 

2016 

OSBN 6 

zrekonstruovaných 

jednotek je 

vybaveno 

sociálním 

zařízením a 

kuchyňskou linkou 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

2 000 000 Kč 

1.1.8. Specifický 
cíl: 

Nákup 12 bytových jednotek vhodných pro sociální bydlení 
(katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 

  Garant:  
Město Kolín, NNO Pracovníci města 

Kolín a NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.8.1. Podat 
projektovou 
žádost 

květen / 

červen 

2016 

NNO Podána projektová 

žádost 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

21 923 000 Kč 

1.1.8.2. Vytipování 
12 bytových 
jednotek 
z komerčníh
o bytového 
fondu 

Od 

podzimu 

2016 

NNO Je vytipováno 12 

bytových jednotek 

a předjednána 

koupě 

Nevyžaduje 

náklady 

1.1.8.3. Nákup 12 
bytových 

Od 

podzimu 

NNO Je koupeno 12 

bytových jednotek 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 
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jednotek 2016 21 923 000 Kč 

1.1.8.4. 
Rekonstruk
ce 12 
bytových 
jednotek 

Od 

podzimu 

2016 

NNO 12 bytových 

jednotek je 

rekonstruováno 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

21 923 000 Kč 

1.1.8.5. Nákup a 
instalace 
vybavení 12 
bytových 
jednotek 

Od 

podzimu 

2016 

NNO Do 12 

zrekonstruovaných 

jednotek je 

nainstalováno 

základní vybavení 

IROP SC 2.1 – 

náklady projektu: 

21 923 000 Kč 

2. Priorita: Minimalizace rizik spojených s bydlením v sociálně vyloučených 
lokalitách, sociálních bytech a osob ohrožených sociálním 
vyloučením 

2.1. Obecný 
cíl: 

Rozvoj systému domovních samospráv 

2.1.1. Specifický 
cíl: 

Komplexní provázanost domovní samosprávy (11 domovníků v 9 
domech) 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ, NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

2.1.1.1. Funkční 
domovní 
samospráva 
v sociálně 
vyloučenýc
h lokalitách 

Od října 

2016 

OSVZ, OSBN, 

NNO 

Ve vyloučených 

lokalitách a 

v domech se 

sociálními byty 

jsou domovníci 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 600 000 Kč 

 

2.1.1.2. Výběr a 
vyškolení 1 
mediátora 
pro 
komunikaci 

Do října 

2016 

OSVZ, OSBN, 

NNO 

Je vyškolen 

mediátor pro 

zajištění funkční 

komunikace mezi 

novými nájemníky, 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 600 000 Kč 
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s obyvateli 
bytových 
domů, kam 
budou 
nastěhován
y osoby ze 
sociálně 
vyloučenýc
h lokalit 

stávajícími 

nájemníky a 

Městem Kolín, 

koordinuje 

domovníky  

2.1.1.3. Komunitní 
práce 
v sociálně 
vyloučenýc
h lokalitách 

Od 2016 NNO Komunitní práce, 

která již probíhá 

v Zengrově ulici, je 

rozšířena do 

dalších 

vyloučených lokalit 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 600 000 Kč 

 

2.1.1.4. 
Svépomocn
é aktivity při 
zvelebování 
sociálně 
vyloučenýc
h lokalit 
(drobné 
stavební 
úpravy, 
venkovní 
úklidy, 
úpravy 
pozemků 
apod.) 

Od 2016 NNO Obyvatelé 

sociálně 

vyloučených lokalit 

jsou zapojení do 

svépomocných 

aktivit 

OP Z, nadační 

fond Era, rozpočet 

města 

2.2. Obecný 
cíl: 

Vytvoření bytové koncepce města Kolín s důrazem na sociální 
bydlení 

2.2.1. Specifický 
cíl: 

Do roku 2016 bude schválena bytové koncepce města Kolín a 
vznikne multidisciplinární tým pro přidělování sociálních bytů 
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  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ a vedení 

města  

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

2.2.1.1. Tvorba 
bytové 
koncepce 
města Kolín 
- rozdělení 
bytové 
fondu 
města pro 
různé cílové 
skupiny vč. 
zahrnutí 
nově 
vzniklých 
sociálních 
bytů 

2015 / 

2016 

Město Kolín Do konce roku 

2015 je vytvořena 

bytová koncepce 

města  

 

 

Kolína a 

schválena Radou 

města Kolína, na 

jaře 2016 pak 

Zastupitelstvem 

města Kolína 

Město Kolín 

2.2.1.2. Výběr 
vhodných 
uchazečů o 
přidělení 
sociálních 
bytů 

Od 2015 Město Kolín, 

NNO 

Vhodné uchazeče 

o bydlení 

v sociálních 

bytech vybírá 

multidisciplinární 

tým složený 

převážně ze 

zástupců odborů 

města (OSVZ, 

OSPOD atd.) a 

NNO  

Město Kolín 

2.2.1.3. Pravidelné 
revize 
pravidel pro 

Od 2016 Město Kolín Minimálně jednou 

za dva roky jsou 

pravidla pro 

Město Kolín 
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přidělování 
sociálních 
bytů 

přidělování 

sociálních bytů 

revidovány 

2.2.2. Specifický 
cíl: 

Terénní program zaměřený na prevenci ztráty bydlení 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OSBN, 

OSVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

2.2.2.1. Včasný 
monitoring 
dluhů 
vznikajících 
v souvislost
i s bydlením 

Od 2015 OSBN, OSVZ 2 vyškolení terénní 

pracovníci 

sestavují a 

průběžně 

aktualizují seznam 

osob, které mají 

pohledávky za 

bydlení vůči městu    

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 800 000 Kč 

 

2.2.2.2. Zajištění 
funkční 
komunikace 
mezi 
dlužníkem a 
městem 

Od 2016 OSBN, OSVZ Terénní pracovník 

zajišťuje přímou 

komunikaci mezi 

dlužníkem a 

městem  

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 800 000 Kč 

 

3.3.  Sociální služby 

Oblast S: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

1. Priorita: Dlouhodobá dostupnost služeb sociální prevence pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 

1.1. Obecný 
cíl: 

Rozvoj a stabilizace služeb sociální prevence 

1.1.1. Specifický 
cíl: 

Předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního 
vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální 
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spolupráce pracovníka s rodinou 

  Garant:  
OSVZ, NNO Pracovníci OSVZ, 

NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.1.1. Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny 
s dětmi 
(min. 90 
přímých 
účastníků v 
projektu) 

2016 - 

2018 

OSVZ, NNO Min. 90 přímým 

účastníkům 

projektu Je 

poskytována 

služba SAS, 

zejména za 

účelem vyšší 

uplatnitelnosti 

na trhu práce (5 

pracovníků SAS 

v přímé práci). 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

8 671 192 Kč 

 

1.1.1.2. Zavedení 
služby 
sanace 
rodiny, kdy 
jeden 
pracovník 
spolupracuj
e s max. 10 
rodinami a 
max. 3 
z nich se 
věnuje velmi 
intenzivně 

2016 - 

2018 

OSVZ, NNO Rodinám 

s velkým 

množstvím 

kumulovaných 

problémů je 

poskytována 

intenzivní 

sociální práce 

ve větší míře 

než obvyklé (3  

pracovníci 

v přímé práci) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 956 000 Kč 

 

1.1.1.3. Zřízení a 
podpora 
dobrovolnic
kého centra 
pro osoby 

2016 - 

2018 

OSVZ, NNO Je vybráno a 

vyškoleno 10 

dobrovolníků, 

kteří pracují v 

rodinách pod 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 956 000 Kč 
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ohrožené 
sociálním 
vyloučením 
v rozsahu 10 
dobrovolník
ů pro 10 
rodin 

vedením 

odborného 

koordinátora (1 

pracovník 

v přímé práci + 

DPP) 

1.1.2. Specifický 
cíl: 

Snížení zadluženosti a zvýšení právního povědomí sociálně 
vyloučených osob 

  Garant:  
NNO Pracovníci NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.2.1. Zajištění 
služby 
odborného 
sociálního 
poradenství 
zaměřeného 
zejména na 
dluhovou 
problematik
u pro 70 
osob (ročně) 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením 

2016 - 

2018 

NNO Osobám 

ohroženým 

sociálním 

vyloučením jsou 

poskytovány 

služby OSP se 

zaměřením na 

dluhovou 

problematiku 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

1.1.2.2. Dluhové 
poradenství 
pro 
zaměstnanc
e, jejichž 
setrvání v 
zaměstnání 
je 

2016 - 

2018 

NNO Je poskytováno 

dluhové 

poradenství 

zaměstnaným 

klientům, kterým 

hrozí problémy 

díky vysokému 

počtu exekucí, 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 
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komplikován
o vysokým 
počtem 
exekucí, a 
mediace 
mezi 
zaměstnanc
em a 
zaměstnavat
elem 

které musí 

vyřizovat účetní 

oddělení firmy. 

Díky nadměrné 

kapacitní zátěži 

účetních pak 

může 

pracovníkovi 

hrozit např. 

propuštění ve 

zkušební době 

(2,6 pracovníků 

OSP v přímé 

práci) 

1.1.2.3. Zajištění 
bezplatného 
právního 
poradenství 
v rámci OSP 

2016 - 

2018 

NNO Poskytování 

bezplatného 

právního 

poradenství, 

které je 

dlouhodobě 

poptáváno 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu:  

3 262 000 Kč 

 

1.1.2.4. Zajištění 
služby 
odborného 
sociálního 
poradenství 
pro 1050 
osob 
ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

2016 - 

2018 

NNO Osobám 

ohroženým 

sociálním 

vyloučením jsou 

poskytovány 

služby občanské 

poradny (3 

pracovníci OSP 

v přímé práci) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu:  

3 262 000 Kč 

 

1.1.3. Specifický 
cíl: 

Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro osoby sociálně 
vyloučené 

  Garant:  
OSVZ, NNO Pracovníci OSVZ, 
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NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.3.1. Zajištění 
terénních 
programů 
pro 90 osob 
(ročně) 
sociálně 
vyloučených 
nebo 
sociálním 
vyloučením 
ohrožených 

2016 - 

2018 

NNO Terénní program 

pro sociálně 

vyloučené 

lokality a osoby 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením (3 

pracovníci TP 

v přímé práci) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 975 000 Kč 

1.1.3.2. Vznik a 
zajištění 
terénní 
práce či 
aktivity pro 
osoby 
sociálně 
vyloučené 
nebo 
sociálním 
vyloučením 
ohrožené, 
která bude 
odkazovat 
na odborné 
služby podle 
konkrétní 
zakázky CS 
– spojovací 
článek mezi 
sociálními 

2016 - 

2018 

OSVZ Terénní 

pracovníci (1,5 

úvazku) 

pohybující se 

napříč spektrem 

CS sociálně 

vyloučených, 

monitorují, 

vyhledávají a 

odkazují na 

odborné služby 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 100 000 Kč 

 



64 

 

službami, 
úřady a 
institucemi 

1.1.3.3. Zajištění 
terénních 
programů 
pro 50 
uživatelů 
drog (ročně) 
- služby 
sekundární 
a terciální 
ochrany 

2016 - 

2018 

NNO Terénní program 

pro uživatele 

drog formou 

služeb 

sekundární a 

terciální ochrany  

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 195 096 Kč 

1.1.4. Specifický 
cíl: 

Snížení rizikového chování dětí a mládeže 

  Garant:  
NNO, PMS Pracovníci NNO, 

PMS 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.4.1. Zajištění 
atraktivity a 
funkčnosti 
služby 
Nízkoprahov
ého zařízení 
pro děti a 
mládež 

Od konce 

2015 

NNO NZDM je pro 

uživatele 

atraktivní a 

žádanou 

službou 

Pro CS do 15 let 
věku – dotace 
Středočeského 
kraje, Pro CS 15+ 
let - OP Z SC 2.1.1 
– náklady projektu: 

8 028 773 Kč 

1.1.4.2. Zvýšení 
uplatnitelno
sti na trhu 
práce 
mladých 
dospělých 
ohrožených 

Od konce 

2015 

NNO Mladí dospělí 

jsou vzděláváni 

v oblastech 

souvisejících 

s vyšší 

uplatnitelností 

na trhu práce (4 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

8 028 773 Kč 
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sociálním 
vyloučením 

pracovníci 

v přímé práci 

realizují 100 

kontaktů / měsíc 

) 

1.1.4.3. Realizace 
akreditovan
ého 
resocializač
ního 
programu 

Do 2017 NNO, PMS Programem 

prošlo 50 klientů 

za projektové 

období (2,5 

pracovníků 

v přímé práci, 50 

klientů) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

5 103 472 Kč 

1.2. Obecný 
cíl: 

Prevence patologických závislostí u uživatelů návykových látek 
a osob ohrožených užíváním návykových látek 

1.2.1. Specifický 
cíl: 

Vznik Centra závislostí (v katastrálním území Kolín - KKÚ 
668 150) 

  Garant:  
Město Kolín a NNO Pracovníci NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.1.1. Podání 
projektu na 
nákup domu 
v Kutnohors
ké ulici č. p. 
17 

Do června 

2016 

NNO Podán projekt IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

13 345 000 Kč 

 

1.2.1.2. 
Rekonstrukc
e domu 
v Kutnohors
ké ulici č. p. 
17 

Do dubna 

2017 

NNO Dům 

v Kutnohorské 

ulici č. p. 17 je 

rekonstruován 

na Centrum 

závislostí 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

13 345 000 Kč 

 

1.2.1.3. Nákup 
vybavení 

Do dubna 

2017 

NNO Je nakoupeno a 

nainstalováno 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  



66 

 

pro Centrum 
závislostí 

vybavení a 

zařízení pro 

Centrum 

závislostí 

13 345 000 Kč 

 

1.2.1.4. Vznik 
poradny 
v Centru 
závislostí 
pro cca 300 
osob 
ohrožených 
závislostí 
nebo 
závislých na 
návykových 
látkách a 
rodinné 
příslušníky 
těchto osob 

Od 2016 NNO V Centru 

závislostí je 

funkční poradna 

pro osoby 

ohrožené 

závislostí či 

užíváním OPL a 

jejich rodinné 

příslušníky (7 

pracovníků 

v přímé práci, 

300 klientů) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

16 020 978 Kč 

 

1.2.2. Specifický 
cíl: 

Rozšíření kapacity služeb pro uživatele návykových látek 

  Garant:  
NNO Pracovníci NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.2.1. Zajištění a 
podpora 
plnohodnotn
ého rozvoje 
a vývoje 
dítěte, jehož 
matka 
užívala 
drogy, bez 
jeho vytržení 

Od 2016 NNO Funkční 

komplexní 

sanace rodin 

matek, které 

užívaly drogy 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 503 472 Kč 
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z rodinného 
prostředí, 
prostřednict
vím 
kompletní 
sanace 
rodiny a 
identifikace 
a saturace 
potřeb 
každého z 
jejich členů 

1.2.2.2. Od roku 
2016 
zajištění 
lepší 
dostupnosti 
a funkčního 
propojení 
služeb 
v oblasti 
závislostí – 
vznik týmu 
zajišťující 
podpůrnou 
poradensko
u činnost 
pro matky s 
dětmi, 
nácvik 
rodičovskýc
h 
dovedností, 
terapeutické 
skupiny a 

Od 2016 NNO Tým poskytující 

poradenskou 

činnost pro 

matky uživatelky 

OPL -  nácviky 

dovedností, 

skupinová a 

individuální 

terapie, 

socioterapie 

apod.  

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 503 472 Kč 
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individuální 
terapie, 
socioterapie 
apod. 

1.2.2.3. Snížení 
rizik 
spojených 
s užíváním 
návykových 
látek u 
obyvatel 
města 
Kolína a 
obcí 
spadajících 
do ORP 
Kolín – 
formou 
všech aktivit 
sekundární 
a terciální 
prevence 

Od 2016 NNO Tým poskytující 

služby pro CS 

užívající OPL 

formou všech 

aktivit 

sekundární a 

terciární 

prevence (2 

pracovníci 

v přímé práci 

pro 12 matek / 

rodin) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 503 472 Kč 

 

1.2.2.4. Zvyšování 
zaměstnano
sti uživatelů 
návykových 
– formou 
motivací, 
nácviků 
apod. 

Od 2016 NNO Uživatelé OPL 

jsou 

připravováni pro 

vstup na trh 

práce – 

motivační 

aktivity, nácviky 

apod. 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

4 503 472 Kč 

 

2. Priorita: Posílení Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

2.1. Obecný 
cíl: 

Nutnost intenzivnějšího kontaktu pracovníků OSPOD 
s klientskými rodinami 

2.1.1. Specifický Zajištění podpory pro zvýšení funkčnosti rodiny 
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cíl: 

  Garant:  
OSVZ, OSPOD Pracovníci OSVZ, 

OSPOD 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

2.1.1.1. Nábor a 
výběr 5 
pracovníků 
v sociálních 
službách 

Od 2016 OSVZ, 

OSPOD 

Jsou vybrání a 

vyškoleni 

pracovníci 

v sociálních 

službách za 

účelem 

asistence 

v klientských 

rodinách 

 

2.1.1.2. Pracovníci 
v sociálních 
službách 
zajišťující 
asistenční 
činnosti 
v rodinách 
dle zadání 
pracovníků 
OSPOD 

Od 2016 OSVZ, 

OSPOD 

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

zajišťují v 

klientských 

rodinách 

asistenci dle 

zadání 

pracovníků 

OSPOD 

 

3. Priorita: Podpora komunitní sociální práce  

3.1. Obecný 
cíl: 

Vybudování komunitního centra v katastrálním území Kolín - 
KKÚ 668 150 – zázemí pro aktivity přispívající k sociálnímu 
začleňování a zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce  

3.1.1. Specifický 
cíl: 

Realizace komunitního centra 

  Garant:  
NNO Pracovníci NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné Výstupy: Náklady/zdroj: 
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subjekty: 
3.1.1.1. Podání 

projektu na 
výstavbu 
komunitního 
centra 

2016 NNO Podán projekt IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

9 321 680 Kč 

 

3.1.1.2. Výstavba 
komunitního 
centra 

2016 NNO Komunitní 

centrum je 

vybudováno 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

9 321 680 Kč 

 

3.1.1.3. Pořízení a 
montáž 
vybavení 
objektu 

2016 NNO V Komunitním 

centru je 

nainstalováno 

vybavení  

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

9 321 680 Kč 

 

3.1.1.4. Terénní 
úpravy 
pozemku 
kolem 
komunitního 
centra 

2016 NNO Pozemky kolem 

Komunitního 

centra jsou 

revitalizovány 

IROP SC 2.1 – 
náklady projektu:  

9 321 680 Kč 

 

3.1.1.5. Provoz 
komunitního 
centra 

Od 2016 / 

2017 

NNO Komunitní 

centrum slouží 

jako zázemí pro 

aktivity 

přispívající k 

sociálnímu 

začleňování a 

zvyšování 

uplatnitelnosti 

osob na trhu 

práce 

OP Z SC 2.1.1 – 
(viz výše – sanace 
rodin, dobrovolnické 
centrum apod.) 

 

 

 



71 

 

3.4. Vzdělávání 

Oblast V: VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Priorita: Vytvoření vhodných podmínek pro práci s dětmi ze socio-
kulturně znevýhodněného prostředí na všech běžných 
základních školách v Kolíně 

1.1. Obecný cíl: Preventivní působení v oblasti rizikových jevů a podpora 
sebepřijetí žáků 

1.1.1. Specifický 
cíl: 

Udržení a rozšíření podpůrných opatření na běžných základních 
školách v Kolíně 

  Garant:  
OŠKS, NNO OŠKS, NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.1.1. Zajištění 
preventivníc
h programů 
v oblasti 
rizikových 
jevů na 
základních 
školách v 
Kolíně 

2016 - 

2018 

OŠKS, NNO Na základních 

školách jsou 

zajištěny 

programy 

primární 

prevence 

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

32 874 347 Kč 

1.1.1.2. Odborné 
vzdělávání 
pedagogický
ch 
pracovníků 

2016 - 

2018 

OŠKS, NNO Zajištění 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků I. a 

II. stupně 

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

32 874 347 Kč 

1.1.1.3. Udržení a 
podpora 6 
psychologů 
na 
základních 
školách 
v Kolíně 

2016 - 

2018 

OŠKS, NNO Na školách 

pracují školní 

psychologové 

6  

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

32 874 347 Kč 
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1.1.1.4. Podpora 
speciálních 
pedagogů na 
základních 
školách 
v Kolíně – 
navýšení o 6 

2016 - 

2018 

OŠKS, NNO Stav 

speciálních 

pedagogů je 

navýšen o 6, 

celkem 9  

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

32 874 347 Kč 

1.1.1.5. Podpora 
asistentů 
pedagoga na 
základních 
školách 
v Kolíně – 
navýšení o 
23 

2016 - 

2018 

OŠKS, NNO Stav asistentů 

pedagogů je 

navýšen o 23 

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

32 874 347 Kč 

1.2. Obecný cíl: Navýšení kapacity předškolních zařízení 

1.2.1. Specifický 
cíl: 

Rozšíření kapacity mateřské školy v Chelčického ulici z důvodu 
přijetí dětí z odloučeného pracoviště ve Štítné ulici, aby bylo 
možné navýšit kapacitu městských jeslí – dvě oddělení pro 56 
dětí  (katastrální území Kolín - KKÚ 668 150) 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci města 

Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.1.1. Podání 
projektu 

2015 / 

2016 

Město Kolín Projekt podán IROP SC 2.4 – 
náklady projektu:  

8 500 000 Kč 

 

1.2.1.2. Realizace 
přístavby 
nového 
pavilonu 

Do 2017 Město Kolín Je postavena 

nová přístavba 

pro navýšení 

kapacity 

IROP SC 2.4 – 
náklady projektu:  

8 500 000 Kč 

 

1.2.1.3. Nákup Do 2017 Město Kolín Instalace IROP SC 2.4 – 
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zařízení a 
vybavení 
nového 
pavilonu 

vybavení a 

zařízení do 

postavené 

přístavby 

náklady projektu:  

8 500 000 Kč 

 

1.2.1.4. Provoz 
mateřské 
školy – 42 
dětí přijato 
z bývalého 
odloučeného 
pracoviště 
ve Štítného 
ulici 
z důvodu 
uvolnění 
kapacity ve 
prospěch 
městských 
jeslí 

Do 2017 Město Kolín Provoz 

mateřské školy 

s navýšenou 

kapacitou o 56 

míst, 

z uvolněných 

prostor ve 

prospěch 

městských 

jeslí je přijato 

všech 42 dětí 

Město Kolín 

1.2.2. Specifický 
cíl: 

Rozšíření kapacity městských jeslí o 35 míst pro děti rodičů, 
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením v případě, že nebudou 
moci nastoupit do zaměstnání 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci města 

Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.2.1. Uvolnění 
kapacity 
mateřské 
školy pro 
potřeby 
navýšení 
kapacity 
městských 

Do 2017 Město Kolín Jsou vyklizena 

dvě oddělení 

odloučeného 

pracoviště 

mateřské školy 

ve prospěch 

městských 

jeslí 

Město Kolín 
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jeslí o 35 
míst 

1.2.2.2. Úprava 
nových 
prostor 
městských 
jeslí 

Do 2017 Město Kolín Dvě oddělení 

jsou upravena 

pro potřeby 

městských 

jeslí, kapacita 

je navýšena o 

35 míst 

Město Kolín 

1.2.2.3. Provoz 
městských 
jeslí 

Do 2017 Město Kolín Provoz 

městských 

jeslí 

s rozšířenou 

kapacitou 

Město Kolín 

     

1.3. Obecný cíl: Příprava dětí ze sociálně vyloučených lokalit nebo z rodin 
ohrožených sociálním vyloučením na školní výuku a na vstup 
do mateřských a základních škol 

1.3.1. Specifický 
cíl: 

Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit 

  Garant:  
OSVZ, NNO Pracovníci OSVZ, 

NNO 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.3.1.1. Rozvoj 
schopností a 
dovedností 
předškolních 
dětí 
nezbytných 
pro zvládnutí 
nároků 
předškolní a 
školní 

2016 - 

2018 

OSVZ, NNO Předškolní 

klub pomáhá 

dětem rozvíjet 

schopnosti a 

dovednosti, 

kterých je 

třeba pro 

zvládnutí 

předškolní a 

posléze školní 

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 
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docházky docházky 

1.3.1.2. Doučování 
dětí z I. a II. 
stupně 
základních 
škol 

2016 - 

2018 

OSVZ, NNO Děti z I. a II. 

stupně 

základních 

škol jsou 

doučovány, 

aby úspěšně 

zvládaly školní 

docházku 

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

1.3.1.3. Klubové 
aktivity 
s dětmi z I. a 
II. stupně 
základních 
škol 

2016 - 

2018 

OSVZ, NNO Klub pomáhá 

dětem rozvíjet 

osobnost, 

schopnosti a 

dovednosti 

sociální 

interakce 

OP VVV SC 3.3.1 – 
náklady projektu: 

5 245 096 Kč 

 

 

 

 

3.5. Bezpečnost 

Oblast T: BEZPEČNOST 

1 Priorita: Prevence sociálně patologických jevů 

1.1. Obecný cíl: Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní 
bezpečnosti i bezpečí svého okolí 

1.1.1. Specifický 
cíl: 

Podpora programu romských mentorů 

  Garant:  
NNO, PMS Pracovníci NNO, 

PMS 
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Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.1.1. Nábor, 
výběr a 
vyškolení 
min. 4 
romských 
mentorů 

Do 

července 

2016 

NNO Jsou vybráni a 

vyškoleni 

romští mentoři 

(z min. 8 

účastníků min. 

4 vyškolení 

mentoři) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 207 055 Kč 

1.1.1.2. Práce 
romských 
mentorů s 
CS 

Od 

července 

2016 

NNO Romští mentoři 

pracují s CS 

(56 

podpořených 

klientů) 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

2 207 055 Kč 

1.1.2. Specifický 
cíl: 

Vznik programů asistentů prevence kriminality 

  Garant:  
Městská policie Kolín Pracovníci Městské 

policie Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.2.1. Nábor, 
výběr a 
vyškolení 10 
(ročně) 
asistentů 
prevence 
kriminality 

Do 

července 

2016 

Městská 

policie Kolín 

Jsou vybráni a 

vyškoleni 

asistenti 

prevence 

kriminality 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

6 550 000 Kč,  

programy prevence 

kriminality 

1.1.2.2. Činnost 
asistentů 
prevence 
kriminality 
dle zadání 
městské 

Od srpna 

2016 

Městská 

policie Kolín 

Asistenti 

prevence 

kriminality 

pracují 

především v 

SVL 

OP Z SC 2.1.1 – 
náklady projektu: 

6 550 000 Kč,  

programy prevence 

kriminality 
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policie 

1.1.3. Specifický 
cíl: 

Kurzy sebeobrany pro ženy 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci OMP 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.1.3.1. Příprava 
kurzu a 
nábor žen 

Od 

července 

2016 

OMP Jsou vybrány 

prostory pro 

kurzy, 

připraveny DPP 

s lektory a 

připraven 

seznam 

účastnic 

Program prevence 

kriminality 

1.1.3.2. Realizace 
kurzů pro 
100 účastnic 

Do června 

2017 

OMP Jsou 

realizovány 

kurzy 

sebeobrany a 

sestaven 

seznam 

účastnic, které 

kurz dokončily 

Program prevence 

kriminality 

1.2. Obecný cíl: Omezení hazardu ve městě 

1.2.1. Specifický 
cíl: 

Vznik obecně závazné vyhlášky, která omezí hazard ve městě 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci města 

Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

1.2.1.1. Příprava 
obecně 
závazné 

Do června 

2016 

Město Kolín Je připravena 

obecně 

závazná 

Město Kolín 
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vyhlášky vyhláška 

omezující 

hazard ve 

městě 

1.2.1.2. Schválení 
vyhlášky 
zastupitelstv
em města 

Září 2016 Město Kolín Obecně 

závazná 

vyhláška 

omezující 

hazard ve 

městě je 

schválena 

Zastupitelstvem 

města Kolína   

Město Kolín 

1.2.1.3. Kontrola 
dodržování 
nařízení 
města ze 
strany 
provozovatel
ů 

Od ledna 

2017 

Město Kolín, 

Městská 

policie Kolín 

Omezení 

hazardu ve 

městě je 

aktivně 

realizováno a 

důsledně 

kontrolováno 

Město Kolín 

2. Priorita: Prevence bezpečnostních rizik 

2.1. Obecný cíl: Zkvalitnění monitoringu veřejných prostranství města 

1.1.1. Specifický 
cíl: 

Městský dohledový kamerový systémem 

  Garant:  
Město Kolín, Městská 

policie Kolín, Policie ČR 

Pracovníci Městské 

policie Kolín, Policie 

ČR a ODVZ 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

2.1.1.1. Rozšíření 
kamerového 
systému o 5 
statických 

Do října 

2016 

Městská 

policie Kolín, 

Policie ČR, 

ODVZ 

Jsou 

vytipována 

místa pro 

umístění 

Programy prevence 

kriminality 
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kamerových 
bodů 

kamer, 

vypsáno 

výběrové 

řízení, vybrán 

dodavatel a 

převzato dílo 

2.1.1.2. Rozšíření 
kamerového 
systému o 3 
mobilní 
kamery 

Do října 

2016 

Městská 

policie Kolín, 

ODVZ 

Je vypsáno 

výběrové 

řízení, vybrán 

dodavatel a 

převzaty 

kamery 

Programy prevence 

kriminality 

2.1.1.3. Propojení 
zabezpečova
cího 
kamerového 
systému 
škol s MDKS 

Do října 

2016 

Městská 

policie Kolín, 

ODVZ 

Je vypsáno 

výběrové 

řízení, vybrán 

dodavatel a 

převzato dílo 

Programy prevence 

kriminality 

3. Priorita: Komunikace s občany města 

3.1. Obecný cíl: Zkvalitnění informovanosti občanů a možnosti zpětné vazby 

3.1.1. Specifický 
cíl: 

Web Bezpečný Kolín 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci města 

Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

3.1.1.1. 
Přepracován
í struktury a 
grafického 
designu 
stránek 

Do konce 

2016 

Město Kolín Web stránky 

Bezpečný Kolín 

jsou 

modernizovány 

Programy prevence 

kriminality 

3.1.1.2. Přidání Do konce Město Kolín Web Bezpečný Programy prevence 
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interaktivníc
h prvků pro 
přímou 
komunikaci 

2016 Kolín obsahuje 

interaktivní 

prvky pro 

přímou 

komunikaci 

občana s 

institucemi 

kriminality 

3.1.1.3. 
Standardiza
ce 
statistických 
výstupu 
(včetně 
historie) 

Do konce 

2016 

Město Kolín Uživateli webu 

Bezpečný Kolín 

jsou k dispozici 

statistická data 

Programy prevence 

kriminality 

3.1.1.4. 
Implementac
e 
interaktivníc
h map 
kriminality 
(filtrování 
dle typu 
trestné 
činnosti a 
časového 
období) 

Do konce 

2016 

Město Kolín Uživatel webu 

Bezpečný Kolín 

má k dispozici 

interaktivní 

mapy 

kriminality  

Programy prevence 

kriminality 

3.1.2. Specifický 
cíl: 

Rozšíření aplikace pro chytré telefony o prvky z webu BK 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci města 

Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

3.1.2.1. Příprava a 
realizace 

Do konce 

2016 

Město Kolín Mobilní 

aplikace Kolín 

Programy prevence 

kriminality 
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rozšíření 
aplikace 
Kolín v 
mobilu 

v mobilu je 

rozšířena o 

prvky z webu 

Bezpečný Kolín  

3.1.3. Specifický 
cíl: 

Výzkum veřejného mínění v oblasti bezpečnosti města 

  Garant:  
Město Kolín Město Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

3.1.3.1. Příprava 
výzkumu 

Do března 

2016 

Skupina 

Bezpečný 

Kolín 

Je přípraven 

výzkum 

veřejného 

mínění 

Město Kolín 

3.1.3.2. Realizace 
výzkumu 

Do června 

2016 

Skupina 

Bezpečný 

Kolín 

Výzkum je 

realizován 

Město Kolín 

3.1.3.3. 
Vyhodnocen
í výzkumu 

Do konce 

2016 

Skupina 

Bezpečný 

Kolín 

Výzkum 

veřejného 

mínění je 

vyhodnocen 

Město Kolín 

3.1.4. Specifický 
cíl: 

Informování občanů města skrze městský zpravodaj 

  Garant:  
Město Kolín Pracovníci města 

Kolín 

Opatření Termín: Zodpovědné 
subjekty: 

Výstupy: Náklady/zdroj: 

3.1.4.1. Podrobné a 
včasné 
informace 
týkající se 
oblasti 
bezpečnosti 

průběžně Skupina 

Bezpečný 

Kolín 

Občané jsou 

podrobně a 

včas 

informování o 

bezpečnosti v 

Kolíně 

Město Kolín 
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města 
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4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

4.1. Řídící a realizační struktury 

1. Role manažera SPSZ 

- úzce spolupracuje s lokálním konzultantem ASZ a postupně přebírá jeho 

koordinační roli v lokalitě 

- nejpozději v posledním roce spolupráce města a Agentury převezme hlavní 

roli v organizaci lokálního partnerství a implementace strategického plánu 

sociálního začleňování (dále SPSZ) 

- v době přípravy plánu připravuje podklady pro jednání pracovní skupiny 

Projekty a implementace, monitoruje přípravu plánu, účastní se jednání PS, 

připomínkuje plán, je styčnou osobou města pro jednání s ASZ, připravuje 

materiály do orgánů města, informuje obec o všech stránkách práce ASZ, 

svolává a připravuje operativní schůzky s různými pracovníky města, politiky, 

se zástupci škol, vede část jednání, připravuje podklady pro představitele 

města a odborů při jednání s ASZ nebo pro další jednání vedená ve prospěch 

SPSZ 

- svolává ad hoc porady přípravných a následně realizačních týmů k jednotlivým 

projektům 

- pravidelně sleduje a vyhodnocuje úspěšnost v dosahování cílů formulovaných 

v SPSZ a připravuje revizi SPSZ dle předepsané metodiky 

- ve spolupráci s ASZ se podílí na projektovém poradenství, jak ve fázi přípravy 

projektů, tak ve fázi realizace 

- k řídícím orgánům ESIF se za lokalitu vztahuje jako kontaktní osoba a garant, 

tedy ten, kdo zná projektové záměry v lokalitě, zná podrobně SPSZ, zejména 

stav přípravy, schvalovací procesy v lokalitě, postup přípravy plánu,  

- v případě potřeby se účastní porad či seminářů ASZ, čímž zajišťuje vysoký 

stupeň provázanosti činnosti ASZ s městem, formuluje potřeby města vůči 

ASZ a ASZ vůči obci 
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- v první fázi implementace, kdy je důraz položený na tvorbu projektů, připravuje 

podklady pro jednání s ministerstvy a účastní se jich, monitoruje přípravu 

projektů a komunikuje se žadateli, připravuje podklady pro jednání PSPI, 

shromažďuje dotazy a připomínky, poskytuje elementární projektové 

poradenství (informace o výzvách, o KPSVL a o dalším směru poradenství) a 

další relevantní informace 

- ve druhé fázi implementace má na starosti formální monitoring, tedy 

pravidelný sběr dat od partnerů a města o alokacích a indikátorech 

- s ASZ a odborníky z města připravuje metodiku sledování změn a dopadů v 

lokalitě (indikátory dopadu, způsob jejich sledování a projednávání na PSPI, 

míru jejich závaznosti atd.) 

- příležitostně provádí terénní monitoring jednotlivých projektů 

 

2. Role pracovní skupiny „Projekty a implementace“ 

- Je zřízena městem nebo plénem lokálního partnerství 

- Je poradním a implementačním nástrojem Lokálního partnerství pro všechna 

opatření SPSZ (financovaná z projektů i z dalších zdrojů) 

- Složení zajišťuje účast klíčových aktérů a odborné zastoupení témat 

obsažených v SPSZ. Členy této pracovní skupiny jsou buď všichni realizátoři 

všech opatření SPSZ nebo jde  o výbor z těchto realizátorů nebo dohledový 

orgán nad realizací (v tomto případě je třeba z realizátorů utvořit funkční síť na 

pracovní skupinu napojenou, která bude o realizaci SPSZ průběžně 

informována, koordinována apod.) 

- schází se dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za 2 měsíce 

- vyjadřuje se k  SPSZ před předložením plénu LP 

- vyjadřuje se k souboru projektových záměrů a navrženým alokacím na 

realizaci KPSVL před předložením plénu LP 

- osvědčuje, že projektové záměry jsou v souladu se SPSZ a že jsou navzájem 

synergické 

- monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů KPSVL (vytváří harmonogram 

příprav projektů v souladu s harmonogramem konzultací s Řídícími orgány, 

koordinuje konzultační proces žadatelů z lokality směrem k Řídícím orgánům i 

k Agentuře, zajišťuje sdílení dobrých praxí mezi žadateli 
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- monitoruje realizaci projektů KPSVL, jejich synergické působení a koordinaci 

(sleduje plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, plnění indikátorů, 

čerpání alokace stanovené v SPSZ pro jednotlivé operační programy, průběh 

administrace projektů – např. včasné předkládání monitorovacích zpráv atd.) 

- vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování 

- doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení 

naplňování cílů SPSZ 

- připravuje stanoviska k realizaci jednotlivých projektů jako podklad pro revizi 

SPSZ a vytvoření návazné alokace KPSVL 

- o své činnosti a výstupech nejméně 2x ročně informuje LP  

- připravuje obsah jednání LP a dává LP návrhy k projednání a schválení 

především v oblasti revize SPSZ a přípravy další fáze KPSVL 

 

3. Role Lokálního partnerství 

Lokální partnerství Kolín koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze 

sociálně vyloučených obyvatel v Kolíně. Rozhodnutí Lokálního partnerství Kolín 

nejsou pro jednotlivé subjekty právně závazná. 

Hlavním manažerem Lokálního partnerství je lokální konzultant Odboru pro 

sociální začleňování. Jeho zástupcem je manažer SPSZ za obec. Členem 

Lokálního partnerství Kolín je zástupce subjektu, který byl přizván ke spolupráci v 

rámci lokálního partnerství. Všichni členové mají rovné postavení, mají právo 

účastnit se jednání, hlasovat při jednání, vznášet návrhy, připomínky, navrhovat 

nové členy, navrhovat odvolání členů. 

Jednání Lokálního partnerství Kolín svolává jeho manažer, a to zpravidla jednou 

za měsíc. Program jednání navrhuje manažer Lokálního partnerství ve spolupráci 

s jeho členy. Jednání Lokálního partnerství Kolín vede jeho manažer, příp. 

zástupce manažera.  

Jmenovaní členové Lokálního partnerství Kolín mohou v případě závažných 

důvodů místo své osoby na jednání vyslat určeného zástupce. Ve výjimečných 

případech, neumožňujících přítomnost člena lokálního partnerství ani jeho 

zástupce, mohou členové lokálního partnerství zaslat manažerovi písemné 
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vyjádření k předloženým bodům programu, nejpozději den před zasedáním 

Lokálního partnerství Kolín. 

V rámci Lokálního partnerství Kolín jsou vytvářené pracovní skupiny zaměřené na 

specifická témata, definovaná v průběhu činnosti lokálního partnerství.  

Hlasování členů probíhá veřejně. Lokální partnerství je usnášeníschopné, pokud 

je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen Lokálního partnerství 

Kolín má jeden hlas, v případě nepřítomnosti řádného člena přechází jeho 

hlasovací právo na jmenovaného zástupce, zúčastněného na zasedání. Návrh je 

přijat min. nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů lokálního partnerství, 

avšak manažer lokálního partnerství vždy usiluje o maximálně možný konsenzus 

všech přítomných členů lokálního partnerství.  

4. Role dalších aktérů (žadatelé apod.) - odpovědnosti, pravomoci, kapacity 

Výše uvedená opatření v kap. 3) Návrhová část byla v pracovní skupině 

prokonzultována a uvedená zodpovědná osoba si je vždy plně vědoma úkolu, 

který z tohoto plánu vyplývá. 

 

5. Role obyvatel SVL 

Obyvatelé SVL mají možnost se účastnit tematických pracovních skupin, 

seminářů a prezentací LP na akcích pro veřejnost, informovat se prostřednictvím 

místních periodik (např. Zpravodaj města Kolína, Kolínský Pres, Kolínský deník) a 

účastnit se zastupitelstva města. 

Prostřednictvím komunitní práce budou mít možnost se zapojit do zlepšování 

jejich společných problémů v lokalitě prostřednictvím komunitní práce, např. 

např.: 

- zlepší se komunikace mezi obyvateli 

- vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality 

- dají se řešit dluhy na nájemném 

- zlepší se technický stav nemovitosti 

- viditelně se zlepší stav venkovního prostranství 

- děti a mládež mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas 
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4.2. Realizace opatření, monitoring plnění plánu a jeho aktualizace 

Subjekty zodpovědné za realizaci záměrů z tohoto plánu jsou uvedeny přímo u 

jednotlivých opatření, pouze v několika případech zatím nebylo možné zodpovědný 

subjekt určit a bude tak učiněno na základě dalšího vývoje a jednání. 

Monitoring plnění naplánovaných opatření může provádět každý člen Lokálního 

partnerství, konkrétně zodpovědný za něj bude lokální konzultant ASZ. Strategický 

plán tvoří pouze určitý rámec pro spolupráci města Kolína a Agentury pro sociální 

začleňování. V průběhu platnosti může být doplňován a aktualizován. Podněty k 

aktualizaci budou projednány v rámci odpovědných pracovních skupin a dále budou 

schváleny Lokálním partnerstvím. 

První revize plnění obsahu dokumentu je naplánována na první polovinu roku 2017, 

tedy přibližně v polovině období vyhrazeného pro spolupráci města a Agentury pro 

sociální začleňování. 

 

Analýza rizik 

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

1. Nízká kapacita 
partnerů realizovat 
naplánovaná 
opatření 

Reálná Velká Průběžně 
před 
vypsáním 
výzev 

Příprava partnerů 
formou 
projektových 
seminářů 

2. Absence zákona o 
sociálním podnikání 

Reálná Velká Průběžné 
sledování 
legislativního 
procesu 

Lobbing ASZ 

3. Absence zákona o 
sociálním bydlení 

Reálná Velká Průběžné 
sledování 
legislativního 
procesu 

Lobbing ASZ 
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4. Vysoká spoluúčast 
žadatelů 

Reálná Střední Průběžné 
sledování 
vyhlášených 
výzev 

Komunikace 
s řídícími orgány 
a 
potencionálními 
realizátory a 
zadavatelem 
služeb 

5. Nedostatečná 
kapacita v krajské 
síti sociálních služeb 

Reálná Střední Průběžné 
sledování 
kapacity 
krajské sítě 
sociálních 
služeb  

Komunikace 
s Odborem 
sociálních věcí 
Středočeského 
kraje 

6. Změna politické 
situace (obecní, 
krajská, celostátní) 

Možná Střední Sledování 
politické 
situace a 
trendů 
v sociální 
oblasti 

Prevence není 
z pohledu 
realizátorů 
sociálních služeb 
možná 

7. Zrušení Agentury 
pro sociální 
začleňování 

Nereálná Velká Sledování 
politiky Úřadu 
vlády   

Podpora 
zapojených měst 
směrem k ASZ 
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5. Přílohy SPSZ (návrhová část) 
 

a) Kvantitativní ukazatele – výchozí stav  
 
Název ukazatele Definice Jednotka Výchozí hodnota 
VZDĚLÁVÁNÍ       
Počet dětí a žáků se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření 

Počet dětí a žáků se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření (viz 
vysvětlivky) podle věku (předškolní, 
ZŠ, SŠ) za poslední školní rok. 

dítě/žák 10 MŠ, SŠ nejsou informace, ZŠ (odhad žáků se 
SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí) 
100 - 149 

Záškoláctví ve školách vzdělávajících 
děti ze sociálně vyloučených lokalit 

Počet žáků s neomluvenými 
hodinami nebo opakovaným 
skrytým záškoláctvím ve školách 
vzdělávajících děti ze sociálně 
vyloučených lokalit  za poslední 
školní rok. 

žák ZŠ 9 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili 
docházku 

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně 
ukončili docházku za poslední školní 
rok. 

žák ZŠ 12 
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Počet absolventů ZŠ, kteří 
nenastoupili do dalšího stupně 
vzdělání 

Počet absolventů ZŠ, kteří 
nenastoupili do dalšího stupně 
vzdělání za poslední školní rok. 

žák ZŠ 12 

Počet žáků, kteří se vzdělávají podle 
RVP ZV LMP 

Počet žáků, kteří se v posledním 
školním roce vzdělávali podle RVP 
ZV LMP 

žák ZŠ 0 

Počet dětí se SVP nebo s potřebou 
podpůrných a vyrovnávacích 
opatření ve všech formách 
předškolního vzdělávání 

Počet dětí se SVP nebo s potřebou 
podpůrných a vyrovnávacích 
opatření ve všech formách 
předškolního vzdělávání (MŠ, 
přípravný ročník, předškolní klub 
apod.) za poslední kalendářní rok. 

dítě/žák 10 MŠ, SŠ nejsou informace 

Počet organizací působících ve 
výchově a vzdělávání (včetně 
zájmového a neformálního), které 
podporují děti a žáky se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření. 

Počet organizací působících ve 
výchově a vzdělávání (včetně 
zájmového a neformálního), které v 
posledním kalendářním roce 
podporovaly děti a žáky se SVP 
nebo s potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření; vč. výčtu 
podpůrných programů, kapacit, 
cílové skupiny, provozovatele. 

organizace 4 - Prostor plus o.p.s, DDM Kolín, MC Hvězdička 
Kolín 
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Počet partnerství vztahujících se ke 
vzdělávání žáků se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření 

Počet partnerství vztahujících se ke 
vzdělávání žáků se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření (včetně 
zaměření a výčtu relevantních 
strategií, koncepcí a metodik); 
vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ. 

partnerství 1 

TRH PRÁCE       
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 
- Kolín 2015 

uchazeč K 28.2.2015: Celkem 1727 uchazečů o 
zaměstnání, z toho 865 ženy; 561 uchazečů se 
základním vzděláním. 226 evidováno déle jak 5 
měsíců a 796 nad 12 měsíců k 31.8.2015: Celkem 
1545 uchazečů o zaměstnání, z toho 844 ženy; 
483 uchazečů se základním vzděláním. 275 
evidováno déle jak 5 měsíců a 648 nad 12 měsíců 

Počet uchazečů vyřazených ze 
sankčích důvodů z evidence ÚP  

Počet uchazečů ze sociálně 
vyloučených lokalit obce/města 
kteří byli  za poslední 3 roky 
vyřazeni z evidence úřadu práce - 
Kolín, 2012, 2013,2014. 

uchazeč město Kolín                                                                             
rok 2012   56                                                                                             
rok 2013   53                                                                       
rok 2014   76 
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Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří 
využili nástrojů APZ 

Počet úchazečů (za celou obec), 
kteří za poslední kalendářní rok 
prošli aktivizačními programy 
(rozdělit na VS, APP, VPP, SÚPM) - 
Kolín,  od 9/2014 do 8/2015 

uchazeč - účastník 
programu 

město Kolín                                                                             
VPP  78                                                                                   
SÚPM  143 

Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří 
úspěšně prošli poradenskými a 
tréninkovými programy 

Počet úchazečů (za celou obec), 
kteří za poslední kalendářní rok  
úspěšně prošli poradenskými a 
tréninkovými programy (motivace, 
diagnostika, poradenství, trénink, 
zprostředkování) - Kolín, od 9/2014 
do 8/2015 

uchazeč - účastník 
programu 

okres Kolín                                                          
Motivace 271                                                     
Diagnostika 40                                          
Poradenství 26                                                                           
Trénink 29                                                  
Zprostředkování 700 - nábory  

Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří 
dokončili  rekvalifikace  

Počet uchazečů (za celé město), 
kteří za poslední kalendářní rok 
úspěšně dokončili rekvalifikaci 
(programy ÚP, projekty dalších 
organizací), z toho muži/ženy, 
rekvalifikační obory (výčet) - Kolín, 
od 9/2014 do 8/2015 

uchazeč - účastník kurzu okres Kolín                                                                 
Celkem 310                                                                               
Muži 135                                                                        
Ženy 175 



94 

 

Počet uchazečů v evidenci ÚP 
zařazených do systému prostupného 
zaměstnávání 

Počet uchazečů, kteří za poslední 
kalendářní rok postoupili v systému 
prostupného zamstnávání (např. z 
APP do VPP, nebo z VPP do SÚPM 
nebo podporovaného pracovního 
místa/na volný trh/sociální 
firmy/vrátil se ke studiu) - Kolín, od 
9/2014 do 8/2015 

uchazeč blížící se trhu 
práce 

okres Kolín   23 

Počet rekvalifikací Počet rekvalifikačních kurzů 
dostupných pro uchazeče ze 
sociálně vyloučených lokalit 
obce/města za poslední kalendářní 
rok, rekvalifikační obor a realizátor 

rekvalifikace Neeviduje se 

Kapacita aktivizačních míst Počet uchazečů, kteří byli za 
poslední kalendářní rok zařazeni na 
VS, APP, VPP, SÚPM (včetně počtu 
účastníků prostupného systému) - 
Kolín, od 9/2014 do 8/2015 

účastník okres Kolín   615 

Kapacita rekvalifikací Počet uchazečů, kteří byli za 
poslední kalendářní rok zařazeni do 
rekvalifikací - Kolín, od 9/2014 do 
8/2015 

uchazeč okres Kolín   345 
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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 
cílovou skupinu, volných míst na 
uchazeče (únor a září kvůli 
sezónnosti), z toho v rámci 
"podporovaných pozic" (např. u 
spolupracujících subjektů s 
poradenskou podporou apod.) - 
Kolín 2015 

pracovní místo Počet volných míst pro nízkokvalifikované:  
k 28.2.2015  volných 500 míst (z toho 187 APZ) k 
31.8.2015: volných 421 volných míst (z toho 44 
APZ) 

Počet sociálních podniků Počet sociálních podniků (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 roky plnění 
SPSZ) 

sociální podnik 1 

Kapacita sociálních podniků Počet pracovních míst v sociálních 
podnicích (vstupní rok a výstupní tj. 
za 3 roky plnění SPSZ). 

pracovní místo cca 5 

Počet metodických produktů Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujícíh se k zaměstnanosti v 
obci/městě (vstupní rok a výstupní 
tj. za 3 roky plnění SPSZ, včetně 
výčtu). 

produkt 1 - Komunitní plán sociálních služeb města Kolín 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ       
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Počet příjemců příspěvků/dávek Počet příjemců těchto příspěvků a 
dávek v obci: státní sociální podpora 
(přídavek na dítě, příspěvek na 
bydlení, rodičovský příspěvek), 
hmotná nouze, příspěvek na 
živobytí, mimořádná okamžitá 
pomoc. Měsíčně/za poslední 
kalendářní rok.  

dávek   

Počet osob/rodin, které využívají 
sociální služby k stabilizaci a ke 
změně  

Počet osob/rodin se sociálně 
vyloučených lokalit, které využívají 
sociální služby (podle typů 
registrovaných sociálních služeb) za 
rok 2014. 

uživatel Rok 15 (SAS - 61), rok 14 (SAS -100, OSP - 86) 

Počet osob/rodin, které využívají  
fakultativní činnosti ke změně 

Počet osob/rodin se sociálně 
vyloučených lokalit, které využívají 
fakultativní činnosti ke změně 
(podle jednotlivých typů). Za rok 
2014. 

uživatel Charitní šatník - kontaktů za rok: 250. 
Potravinová pomoc nově od letošního roku, 
předpokládaný počet jako CHŠ. Prostor plus: 57 

Počet osob zapojených do 
komunitních aktivit 

Počet obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit zapojených do 
komunitních aktivit za rok 2014. 

osoba 25 

Počet případů rodin řešených 
OSPOD 

Počet případů rodin řešených OSOD 
za rok 2014,  z toho počet nových 
případů. 

rodina 1299 z toho nových 442 (8 z nich spolupracuje s 
Prostorem plus) 
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Počet případů rodin s nařízeným 
soudním dohledem 

Počet případů rodin s nařízeným 
soudním dohledem za rok 2014,  z 
toho počet nových případů. 

rodina 149 dětí 

Počet rodin, jimž OPSPOD  uložil 
sankce 

Počet rodin s uloženými sankcemi, 
počet a druh sankcí uložených 
OSPOD za rok 2014. 

rodina 0 

Počet rodin s nařízeným 
předběžným opatřením 

Počet rodin ze sociálně vyloučených 
lokalit s nařízeným předběžným 
opatřením za rok 2014. 

rodina 11 případů 

Počet rodin, v nichž byla nařízena 
ústavní výchova, umístění do 
ústavní/náhradní/příbuzenské péče 

Počet rodin, v nichž byla nařízena 
ústavní výchova, umístění do 
ústavní/náhradní/příbuzenské péče 
za rok 2014. 

rodina 46 dětí 

Počet rodin, jimž bylo dítě 
navráceno zpět do péče 

Počet rodin , jimž bylo dítě 
navráceno zpět do péče za rok 
2014. 

rodina 6 dětí 

Počet rodin, jimž byly pozastaveny 
sankce, soudní dohled apod. 

Počet rodin za rok 2014, jimž byly 
pozastaveny sankce, soudní dohled 
apod. 

rodina neevid. 

Počet rodin, které využily služby ke 
změně. 

Počet osob/rodin, které využívají 
služby ke změně. Za rok 2014. 

rodina neevid. 
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Počet rodin, které využily možnosti 
řešení své situace v rámci 
případové/rodinné konference 

Počet rodin, které se účastnily 
případnových a rodinných 
konferencií za rok 2014. 

rodina 2 

Počet dlužníků/zadlužených 
domácností 

Kvalifikovaný odhad podílu 
zadlužených obyvatel SVL (dle 
situační analýzy), počet klientů 
dluhových poraden, počet 
domácností v exekuci, počet 
dlužníků vůči městu (na nájemném, 
odpadech, MHD). Za rok 2014. 

dlužník/zadlužená 
domácnost 

cca 120 

Výše dluhů podle jednotlivých typů Výše dluhů obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit (na nájemném, 
za odpady, rozpětí zadlužení podle 
situační analýzy atd.) za poslední 
kalendářní rok. 

Kč nesleduje se 

Počet osob/domácností, se 
sjednanými splátkovými 
kalendáři/instituty zvláštního 
příjemce 

Počet osob/domácností se 
splátkovými kalendáři/instituty 
zvláštního příjemce za rok 2014. 

osoba/domácnost se 
splátkovým 
kalendářem/intitutem 
zvláštního příjemce 

56 
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Počet osob/rodin, které využívají 
odborného sociálního 
poradenství/dluhového poradenství 

Počet osob/rodin, které využívají 
dluhového poradenství (podle 
poskytovatelů a typu poradny) za 
rok 2014. 

 100 

Počet osob/rodin, které využívají 
programy finanční gramotnosti 

Počet osob/rodin, které využívají 
programy finanční framotnosti za 
rok 2014. 

osoba/domácnost 0 

Počet vyhovujících objektů, v nichž 
se poskytují sociální služby 

Počet vyhovujících objektů, v nichž 
se poskytují sociální služby (podle 
druhu sociální služby a kapacit) 

objekt 3/ z toho Kontaktní centrum by mělo projít 
rekonstrukcí 

Počet sociálních služeb  Počet registrovaných sociálních 
služeb dostupných pro obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit v 
posledním kalendářním roce. Dle 
jednotlivých druhů a poskytovatelů. 

sociální služba Sociálně aktivizační služby, terénní služby, 
odborné sociální poradenství, Kontaktní centrum  

Počet fakultativních činností Počet fakultativních činností 
sociálních služeb dostupných pro 
obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit v posledním kalendářním 
roce (včetně výčtu) 

fakultativní činnost Farní Charita: Charitní šatník, Potravinová 
pomoc; Prostor plus:     Program získávání 
základních sociálních a profesních dovedností 
    Vzdělávací aktivita - Doučování 
    Vzdělávací aktivita - Předškolní klub 
    Volnočasový klub pro děti I. a II. stupně ZŠ 
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Počet občanských inciativ 
organizovaných s podporou 
komunitní práce 

Počet iniciativ, akcí, setkání apod., 
které si občané zcela nebo z velké 
části organizují sami (včetně výčtu), 
za rok 2014. 

iniciativa 0 

Počet programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství 

Počet programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství za rok 2014. 

program 0 

Kapacita sociálních služeb  Roční a okamžitá kapacita 
jednotlivých registrovaných 
sociálních služeb dostupných pro 
obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit v posledním kalendářním 
roce 

uživatel/kontakt/interven
ce/lůžko (okamžitá 
kapacita/roční kapacita) 

viz registrace 

Kapacita fakultativních činností Roční a okamžitá kapacita 
fakultativních činností sociálních 
služeb dostupných pro obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit v 
posledním kalendářním roce. 

uživatel/kontakt/interven
ce/lůžko (okamžitá 
kapacita/roční kapacita) 

Farní Charita: Charitní šatník - okamžitá kapacita: 
2 rodiny, kontaktů za rok: 250. Potravinová 
pomoc nově od letošního roku, předpokládaný 
počet jako CHŠ; Prostor plus: doučování - 
okamžitá kapacita: 5 dětí + 5 rodičů, roční 
kapacita: 40 osob, volnočasový klub pro děti: 
okamžitá kapacita: 5 dětí, roční kapacita: 50 
osob, předškolní klub, okamžitá kapacita: 5 dětí 
+ 5 rodičů, roční kapacita: 40 osob 
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Kapacita občanských inciativ 
organizovaných s podporou 
komunitní práce 

Kapacita iniciativ, akcí, setkání 
apod., které si občané zcela nebo z 
velké části organizují sami v 
posledním kalendářním roce. 

osoba 15 

Počet 
kontaktů/návštěv/intervencí/klientů 
OSPOD v domácnostech 

Počet 
kontaktů/návštěv/intervencí/klientů 
OSPOD (z toho z důvodu 
zdravotního ohrožení dítěte) v 
posledním kalendářním roce. 

kontakt/návštěva/interve
nce 

0 

Počet případových a rodinných 
konferencí 

Počet případových a rodinných 
konferencí se sociálně vyloučenými 
rodinami za rok 2014. 

konference 2 

Kapacita programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství 

Kapacita programů finanční 
gramotnosti a dluhového 
poradenství za rok 2014. 

kontakt/osoba/zakázka 0 

Počet metodických produktů Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujícíh se k sociálním službám, 
službám pro rodiny a finanční 
gramotnosti v obci/městě (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 roky plnění 
SPSZ, včetně výčtu). 

produkt 0 

BYDLENÍ       
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Počet dávek na bydlení Počet dávek (příspěvků a doplatků) 
na bydlení v obci za poslední od 
09/2014 - 08/2015.  

dávek 5932 

Výše vyplacených dávek na bydlení Výše vyplacených dávek (příspěvků 
a doplatků) na bydlení za  období 
09/2014 - 08/2015.  

Kč 16.204.086,-Kč 

Počet osob/rodin, které přišly o 
bydlení 

Počet osob/rodin, které přišly v 
posledním kalendářním roce o 
bydlení v obecním bytovém fondu - 
- za poslední kalendářní rok/k datu 
12.10.2015 

osoba/rodina r. 2014     105/41                                                    r. 
2015     18/10                                                 

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 - za poslední 
kalendářní rok/k datu 12.10.2015 

osoba/rodina 35/19 
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Počet osob/rodin, které úspěšně 
procházejí programy 
podporovaného/prostupného 
bydlení 

Počet osob/rodin, které byly v 
posledním kalendářním roce 
zařazeny v programu 
prostupného/podporovaného 
bydlení (nejméně v "tréninkovém" 
stupni) 

osoba/rodina 1 osoba/ 2 rodiny  

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 za NNO 92 (včetně bydlení na ubytovnách) a za 
město: 0/0 Pozn. V Kolíně se nevyužívají 

splátkové kalendáře.  

Počet programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení 

Počet programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení v posledním kalendářním 
roce (vč. výčtu, charakteristiky, 
realizátorů, cílových skupin). 

program 1 program, realizátro města Kolín, podrobně na 
http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_8_sm_
14.pdf  

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 rok 2014 - 1 program domovnictví v Zengrově 
ulici. Hrazen z MV ČR, 3 domovníci, realizátor 
města Kolín. Cílová skupiny obyvatelé SVL. 
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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 0 

Počet poskytovatelů krizového 
bydlení 

Výčet nocleháren, azylových domů, 
krizových bytů, domů na půl cesty 
(vč. poskytovatele a cílové skupiny), 
za poslední kalendářní rok/k datu 
31.12.2015 

objekt 1 objekt. Město poskytuje nocleh ve své 
ubytovně, není to však registrovaná sociální 
služba.  

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 27 
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Kapacita programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení 

Kapacita programů 
podporovaného/prostupného 
bydlení v posledním kalendářním 
roce (počet bytů v jednotlivých 
stupních u každého provozovatele, 
cílová skupina) 

uživatel V roce 2013 prošla jedna rodina systémem 
prostupného bydlení. V roce 2014 byl 
nastartován systém sociálního bydlení. K 
prostupnosti bude docházet od roku 2015, ke 
dnešnímu dni jeden přechod. 

Kapacita programů domovnictví a 
domovních samospráv 

Kapacita programů domovnictví a 
domovních samospráv zaměřených 
na obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit v posledním kalendářním 
roce (počet zúčastněných 
domácností, počet bytových domů) 

účastník Počet zapojených domů - 4 

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 0 
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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/rodina Ve městě Kolín není přesně počet, tudíž ani 
kapacita sociálních bytů. Jakýkoli byt ve 
vlastnictví města může být pronajat jako sociální. 
V současné chvíli jsou to 4 byty 1+1, 1 byt 2+kk  

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/rodina 0/0 

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/rodina cca 480 osob, 70 rodin 

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 8 č.p. (4 lokalita Zengrova, Školská ulice, 2 
lokality Tovární ulice, Okružní ulice).   
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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 Ve městě Kolín není přesně počet sociálních 
bytů. Jakýkoli byt ve vlastnictví města může být 
pronajat jako sociální. V současné chvíli tímto 
způsobem pronajato 5 bytů. 

Počet metodických produktů Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujícíh se k bydlení v 
obci/městě (vstupní rok a výstupní 
tj. za 3 roky plnění SPSZ, včetně 
výčtu). 

produkt 2 - Plán bytové koncepce města Kolína; 
Komunitní plán města Kolína  

PREVENCE KRIMINALITY       
Počet pachatelů trestných činů  Počet pachatelů trestných činů a 

přestupků v obci (z toho mládež) za 
rok 2014. 

pachatel 640 pachatelů trestných činů za rok 2014 z toho 
284 recidivistů (0-14: 7 pachatelů a 15-17: 17 
pachatelů) 
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Počet trestných činů a přestupků Typy a počet trestných činnů 
(majetkové trestné činy -  z nich 
krádeže, vloupání, násilné trestné 
činy, drogové trestné činy, 
extremistické trestné činy a akce) a 
přestupků (z toho proti občanskému 
soužití) spáchaných obyvateli obce 
za rok 2014. 

trestný čin/přestupek (PČR): 1404 trestních činů za rok 2014(Násilná - 
113; Mravnostní – 20; Majetková – 815; Ostatní 
– 119; Zbývající – 176; Hospodářská - 161) ; 2023 
přestupků za rok 2014 (z toho 243 proti 
občanskému soužití) 

Počet navrátilců z výkonu trestu 
odnětí svobody 

Počet navrátilců z výkonu trestu 
odnětí svobody za rok 2014 

počet navrátilců 15 v PMS, 78 u kurátora pro dospělé 

Počet případů dětí a mladých lidí 
řešených sociálním kurátorem, 
etopedem, psychologem nebo 
pedagogem. 

Počet případů dětí a mladých lidé ze 
sociálně vyloučených lokalit 
řešených sociálním kurátorem, 
etopedem, psychologem a 
pedagogem za poslední kalendářní 
rok. 

případ není k dispozici 

Míra drogové závoslosti Kvalifikovaný odhad terénních 
pracovníků o povaze drogové 
závislosti v sociálně vyloučené 
lokalitě za poslední kalendářní rok. 

podíl 500 uživatelů, z toho 70 uživatelů v SVL 
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Počet heren a zastaváren Počet heren a zastaváren v blízkosti 
SVL (vstupní rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ). 

počet zařízení 32 heren v Kolíně (zač. roku 2014) 

Počet programů prevence 
kriminality 

Počet a druh programů prevence 
kiminality zaměřených na sociálně 
vyloučené lokality za poslední 
kalendářní rok. 

program 2 projekty (Romský mentorign; Domovníci) 

Počet probačních a mediačních 
programů 

Počet a druh probačních a 
mediačních programů zaměřených 
na sociálně vyloučené lokality za 
poslední kalendářní rok. 

program 1 program pro mladistvé (15-18 let)  

Kapacita programů prevence 
kriminality 

Kapacita programů prevence 
kiminality zaměřených na sociálně 
vyloučené lokality za poslední 
kalendářní rok (počet podpořených 
osob podle jednotlivých programů a 
cílové skupiny). 

osoba/akce/… Romský mentoring - 2 mentorky spolupracovaly 
v roce 2014 s 19 klienty. V projektu Domovníci 
byli zaměstnáni 3 domovníci z lokality 
Zengrovka. 
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Kapacita probačních a mediačních 
programů 

Kapacita probačních a mediačních 
programů zaměřených na sociálně 
vyloučené lokality za poslední 
kalendářní rok (počet podpořených 
osob podle jednotlivých programů a 
cílové skupiny). 

osoba kapacita pro 3-5 mladistvých klientů ve věku 15-
18 let 

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 Strategický plán prevence kriminality města 
Kolína na období let 2013 - 2015. Bezpečnostní 
analýza pro rok 2015. 
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b) Financování SPSZ 
 
 
Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů 
 
Celkem 
 

Fond Operační 
program 

Prioritní 
osa 

Investiční 
priorita Specifický cíl Alokace 

 
ESF OP Z 2 2.1 2.1.1 93 452 536 Kč 

   2.1.2 13 929 200 Kč 
ESF OP VVV 3 3.3 3.3.1 38 119 443 Kč 
EFRR IROP 2 9A 2.1 73 389 680  Kč 

  9C 2.2 37 300 000 Kč 
  10 2.4 8 500 000 Kč 

KPSVL 
celkem: 

 264 690 859 Kč 

 
 

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1) 

 
SPSZ Operační program  

Alokace 
Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opatření Specifický cíl 

     2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

 

Z 1. 1.1. 1.1.2.   5 989 306 Kč 
  1.3. 1.3.1.   5 245 096 Kč 
B 2. 2.1. 2.1.1.   2 600 000 Kč 
  2.2. 2.2.2   2 800 000 Kč 
S 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1.  8 671 192 Kč 
    1.1.1.2 

1.1.1.3 
 4 956 000 Kč 

  1.1. 1.1.2. 1.1.2.1 
1.1.2.2. 

 5 245 096 Kč 

    1.1.2.3. 
1.1.2.4. 

 3 262 000 Kč 

  1.1. 1.1.3. 1.1.3.1.  4 975 000 Kč 
    1.1.3.2.  2 100 000 Kč 
    1.1.3.3.  5 195 096 Kč 
   1.1.4. 1.1.4.1. 

1.1.4.2. 
 8 028 773 Kč 

    1.1.4.3.  5 103 472 Kč 
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  1.2. 1.2.1.   16 020 978 Kč 
   1.2.2.   4 503 472 Kč 
T 1. 1.1. 1.1.1.   2 207 055 Kč 
   1.1.2.   6 550 000 Kč 
     2.1.2: Rozvoj sektoru sociální 

ekonomiky 
 

Z 1. 1.2. 1.2.1.   4 314 600 Kč 
   1.2.2.   5 900 000 Kč 
   1.2.3.   3 714 600 Kč 
     OP Z celkem: 107 381 734 Kč 

 
 

 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3) 

 
SPSZ Operační program  

Alokace 
Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opat. Investiční priorita 

     3.3 Socio-ekonomická 
integrace marginalizovaných 
skupin, jako jsou Romové 

 

V 1. 1.1. 1.1.1.   32 874 347 Kč 
  1.3. 1.3.1.      5 245 096 Kč 
     OP VVV celkem: 38 119 443 Kč 

 
 

 

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

 
SPSZ Operační program  

Alokace 
Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Opat. Investiční priorita 

     9 A: 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 
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službám  
B 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 

1.1.1.2. 
1.1.1.3. 

 5 000 000 Kč 

    1.1.1.5. 
1.1.1.6. 
1.1.1.7. 

 5 000 000 Kč (min.) 

   1.1.2.   4 700 000 Kč 
   1.1.3.   3 200 000 Kč 
   1.1.4.   3 900 000 Kč 
   1.1.5.   2 700 000 Kč 
   1.1.6.   2 300 000 Kč 
   1.1.7.   2 000 000 Kč 
   1.1.8.   21 923 000 Kč 
  1.2. 1.2.1.   13 345 000 Kč 
 3. 3.1. 3.1.1.   9 321 680 Kč 
     9 C:  

Poskytování podpory sociálním 
podnikům  

 

Z 1. 1.2. 1.2.1.   12 900 000 Kč 
   1.2.2.   12 500 000 Kč 
   1.2.3.   11 900 000 Kč 
     10: Investice do vzdělávání, 

odborného vzdělávání, včetně 
odborné přípravy pro získání 
dovedností a do celoživotního 
učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu  

 

V 1. 1.2. 1.2.1.    8 500 000 Kč 
     IROP celkem: 119 189 680 Kč 
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6. Vyjádření ASZ k SPSZ 
 

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování  
ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Kolín 

(schváleného dne 9.11 2015) 

 
Kritérium 

 
Komentář 

 

Účinnost/úspěšnost předchozího 
strategického plánu 

Město Kolín spolupracovalo s Agenturou pro 
sociální začleňování v letech 2011 – 2014. 
V tomto období vznikl Strategický plán 
Lokálního partnerství Kolín pro období 2012 – 
2014 (SPLP Kolín). Účinnost opatření 
navržených v SPLP Kolín je popsána v 
dokumentu Hodnocení aktivit v oblasti sociální 
integrace za dobu působení Agentury pro 
sociální začleňování v Kolíně (srpen 2011 - 
červen 2014), kde jsou pozitivně shrnuty 
integrační aktivity v oblasti sociální 
začleňování v Kolíně a současné předloženy 
doporučení, které jsou nyní zohledněny ve 
Strategickém plánu sociálního začleňování 
města Kolín pro období 2015 - 2018.  

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, e, g, j, m, 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 2011 – 2015, zejména 
s prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti (např. 
priorita 1.5.1, 1.5.4), bydlení (priorita 2.5.1), 
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sociálních služeb, rodiny a zdraví (např. 
priorita 3.5.2, 3.5.4), vzdělávání (např. priorita 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.6, 4.5.7), zaměstnanosti 
(např. priorita 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4).  

Dalšími východisky SPSZ jsou  

• Pro oblast služeb sociální prevence je 
relevantním dokumentem Národní 
strategie rozvoje sociálních služeb na rok 
2015, Strategie prevence kriminality na 
léta 2012 až 2015, Národní strategie boje 
proti obchodování s lidmi v ČR na období 
2012 - 2015, a další. 

• Cíle a opatření v oblasti Rodiny jsou 
v souladu s aktuálním zněním 
následujících strategických dokumentů: 
Národní strategie ochrany práv dětí na 
období let 2012 - 2015, Národní koncepce 
rodinné politiky, Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020, a další. 

• Opatření a cíle pro oblast bydlení jsou 
v souladu s aktuálním zněním Koncepce 
bydlení ČR do roku 2020 a aktuální 
pracovní verzí Koncepce sociálního 
bydlení ČR. 

• Cíle a opatření z oblasti zaměstnanosti 
jsou rámcově v souladu s aktuálním 
zněním následujících strategických 
dokumentů: Strategie politiky 
zaměstnanosti do roku 2020, Evropská 
strategie zaměstnanosti, a jiné. 

• Cíle a opatření pro oblast Bezpečí jsou 
v souladu s aktuálním zněním 
následujících strategických dokumentů: 
Strategie prevence kriminality na léta 2012 
až 2015, Koncepce boje proti extremismu 
pro rok 2015, Národní strategie boje proti 
obchodování s lidmi v ČR na období 2012 
- 2015, Národní strategie prevence násilí 
na dětech v ČR na období 2008 - 2018, a 
jiné. 

 

Na krajské a obecní úrovni je SPSZ Kolín 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb Středočeského kraje na 
období 2015 – 2017 a Komunitním plánem 
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rozvoje sociálních služeb města Kolína na 
období 2015 – 2019. 

Významní lokální a regionální partneři (včetně 
Úřadu práce a Krajského úřadu) byli zapojeni 
do tvorby SPSZ přímou účastí v Lokálním 
partnerství Kolín. 

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 s dobrou znalostí 
sociálně vyloučených lokalit. Jednání lokálního 
partnerství i šesti pracovních skupin probíhalo 
na bázi rovnosti, včetně rozhodování. Zapojení 
sekundární cílové skupiny bylo zajištěno 
zjišťováním názorů prostřednictvím terénních 
pracovníků odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví a neziskových organizací. 
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. Podrobná analýza je 
uvedena též u každé tematické oblasti, 
následuje SWOT analýza a definice priorit a 
cílů. V návrhové části jsou podrobně 
rozpracovány obecné a specifické cíle a 
aktivity, včetně odpovědných subjektů, termínů 
realizace a výstupů. Implementační fáze 
popisuje role jednotlivých partnerů v realizaci 
SPSZ a nástroje monitoringu plnění. 
V přílohách jsou uvedeny kvantitativní 
ukazatele popisující výchozí stav sociálního 
vyloučení v Kolíně a podrobný rozpis nákladů 
na jednotlivá opatření provázaných se zdroji 
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relevantních OP. 

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

SPSZ respektuje intervenční logiku 
strategického plánování. V analytické části je 
podrobně popsána míra sociálního vyloučení a 
definovány příčiny problémů v Kolíně pro 
jednotlivé oblasti podléhajících strategickému 
plánování, základní fakta jsou shrnuta ve 
SWOT analýzách. Všechny identifikované 
nedostatky a potřeby se odrážejí v navržených 
obecných a specifických 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. Způsob 
evaluace strategického plánu je v dokumentu 
patřičně popsán.  

Způsobilost strategického plánu 
pro čerpání dotací v rámci 
Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám 

Cíle, opatření a cílové skupiny obsažená 
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 Kolín odpovídá principům a metodice 
KPSVL, navazuje na relevantní strategické 
dokumenty a je obsahově provázán 
s příslušnými operačními programy. 

Agentura pro sociální začleňování 
DOPORUČUJE Strategický plán sociálního 
začleňování města Kolín k financování 
v rámci Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám. 
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Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval: 

Dne: 9. 11. 2015                        Příjmení, jméno: Jiránek Radek  

       Funkce: ředitel Agentury  

       Podpis:  
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7. Schválení SPSZ Kolín Zastupitelstvem města 
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Seznam zkratek 

APK Asistent prevence kriminality 

APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

ASZ  Agentura pro sociální začleňování 

CM  Case management 

CSS  Centrum sociálních služeb 

ESIF    Evropské strukturální a investiční fondy 

EU  Evropská unie 

IPS  Informační a poradenské středisko 

IROP Integrovaný regionální operační program 

KAP Krajský akční plán 

KC Komunitní centrum 

KPSS Komunitní plán sociálních služeb 

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

LP  Lokální partnerství 

MAP Místní akční plán 

MěÚ Městský Úřad 

MPK  Manažer prevence kriminality 

MP  Městská policie 

MŠ  Mateřská škola 

MV  Ministerstvo vnitra 

NIDV Národní institut pro další vzdělávání 

NNO  Nevládní nezisková organizace 

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP VVV Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání 

OP Z  Operační program Zaměstnanost 

ODVZ Odbor dotací a veřejných zakázek 

OSBN Odbor správy bytových a nebytových prostor 

OSPOD  Odbor sociálně právní ochrany dětí 

OSVZ Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 

OŠKS  Odbor školství, kultury a sportu 

PČR  Policie České republiky 
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PMS  Probační a mediační služba 

PS  Pracovní skupina 

PPP  Pedagogicko-psychologická poradna 

RM  Rada města 

SAS  Sociálně aktivizační služby 

SŠ  Střední škola 

SÚPM  Společensky účelné pracovní místo 

SVČ  Středisko volného času 

SVL  Sociálně vyloučená lokalita 

ÚP  Úřad práce 

ÚV  Úřad vlády 

VPP  Veřejně prospěšné práce 

ZŠ  Základní škola 
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