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Příloha č. 4 

 

Přehled indikátorů a alokací SPSZ 
 

I. Přehled indikátorové soustavy dle kapitol SPSZ (základní přehled alokace) 

 

a) Podmínky a prostředí sociálního začleňování  

Oblast Priorita Cíl  Název indikátoru Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  OPZ 
OP 
VVV 

IROP 
9.C 
2.2 

OP Z 
2.1.1 

OP 
VVV 
3.3.1 
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í 1. Posílení 

aspektů 
formálního a 
neformálního 

komunikačního 
prostředí 
inkluze 

1.1. Komunikace zaměřená na 
vzdělávání a osvětu s cílem odstranění 
stigmat spojených se sociálně 
vyloučenými osobami. 

Počet metodických 
produktů (materiál 
„Komunikační strategie 
města“) 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
posílení „otevřené" 
komunikace města. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

1.2. Podpora inkluzivních přístupů a 
inkluzivních postojů, včetně slaďování 
a koordinace inkluzivních aktivit a 
politik v lokálním společenství města. 

Počet metodických 
produktů (Proces evaluace 
„SPSZ“). 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
podpoře budování 
proinkluzivních opatření, 
včetně jejich evaluace. 

Dokument 1 0* 0* 0* 
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1.3. Využívání odborných informací 
v řízení procesů sociální inkluze 
v lokálním společenství města. 

Počet podpořených 
partnerství (Memorandum 
o spolupráci). 

Počet podpořených partnerství 
v rámci SPSZ. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

2. Posílení 
participace 

řešení 
sociálního 

začleňování na 
straně majority 

i minority 

2.1. Ochrana sociálně vyloučených a 
ohrožených sociálním vyčleňováním 
před chováním, které se neslučuje 
s inkluzí. 

Počet metodických 
produktů (systém 
monitorující a řešící 
projevy xenofobie a 
rasismu). 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
systematizaci monitoringu a 
předcházení projevům 
xenofobie a rasismu. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

2.2. Ochrana sociálně vyloučených a 
ohrožených sociálním vyčleňováním 
před nepřímou a často neuvědomělou 
institucionální diskriminací. 

Počet metodických 
produktů (systém 
monitorující a řešící 
projevy xenofobie a 

rasismu – institucionální 

úroveň). 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
systematizaci monitoringu a 
předcházení projevům 
xenofobie a rasismu. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

3. Zlepšení 
podmínek pro 

zapojení 
cílových skupin 
do kulturních a 

sportovních 
aktivit 

3.1. Vytvořit a spustit městský systém 
podpory sociálně vyloučených 
obyvatel města v přístupu ke kultuře a 
sportu. 

Počet metodických 
produktů (koncepce 
systému podpory sociálně 
vyloučených obyvatel 
města v přístupu ke kultuře 
a sportu). (koncepce a 
systémy první písmeno 
velké nebo malé podle 
toho, zda jde o název, 
z kontextu to nevyplývá 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
podpoře sociálně vyloučených 
osob v přístupu ke kultuře a 
sportu. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

3.2. Dokončit projekt vytvoření 
Kreativního centra Brno (dále KCB) v 
budově bývalé káznice na ulici 
Bratislavská a zpřístupnit ho cílovým 
skupinám SPSZ k pasivnímu i 
aktivnímu kulturnímu vyžití. 

Zpřístupnění dokončeného 
projektu KCB. 

Dokončit projekt vytvoření 
Kreativního centra Brno (dále 
KCB) v budově bývalé káznice 
na ulici Bratislavská a 
zpřístupnit ho cílovým 
skupinám SPSZ k pasivnímu i 
aktivnímu kulturnímu vyžití. 

Otevření 
(zahájení 
činnosti) 

1 0* 0* 0* 
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Počet podpořených osob v 
rámci realizovaného 
projektu. 

Počet SVL a osob, které budou 
přímo podpořeny v oblasti 
přístupu ke kultuře a sportu, 
včetně jejich participativního 
zapojení na vzniku těchto 
příležitostí. 

Osoba 500 0* 0* 0* 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné 
prioritě a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu.  
 
 
 
 
 

         
Celkem Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování 

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 9.C 2.2 0 

OPZ OP Z 2.1.1 0 

OP VVV OP VVV 3.3.1 0 
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b) Zaměstnanost 

Oblast Priorita Cíl  Název indikátoru Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  OPZ OP VVV 

IROP 9.C 
2.2 

OP Z 
2.1.1 

OP Z 
2.1.2 

OP VVV 
3.3.1 

Za
m

ě
st

n
an

o
st

 1. Rozvoj 
přípravy 

profesního 
života jedince 

a posílení 
úspěšnosti při 
vstupu na trh 

práce 

1.1. Vytvoření 
spolupracující sítě 
institucí akcentující 
provázanost vzdělávání 
a úspěšnost na trhu 
práce. 

Počet osob, které ke 
své nezaměstnanosti 
přistupují aktivně. 

Počet osob sociálně vyloučených nebo 
ohrožených sociálním vyloučením v 
evidenci Úřadu práce nebo mimo 
evidenci ÚP, kteří díky podpůrným 
programům a síťování služeb institucí 
mají blíže k trhu práce (zvýšili své 
pracovní návyky, kvalifikaci, 
vyzkoušeli si tréninkové pracovní 
místo, získali zaměstnání na 
otevřeném trhu práce apod.) 

Uchazeč 
(osoba) 

30 0 5494000 0 0 

1.2. Vytvoření a 
podpora aktivit 
neformálního 
vzdělávání pro cílovou 
skupinu děti a mládež 
posilující úspěšnost 
integrace na trh práce 
(do roku 2019 bude 
podpořeno 250 osob). 

Počet osob (dětí a 
mládeže), které jsou 
zapojeny do aktivit 
přípravy vstupu na 
trh práce mimo 
formální vzdělávací 
instituce. 

Počet osob (dětí a mládeže), které 
jsou zapojeny do aktivit přípravy 
vstupu na trh práce mimo formální 
vzdělávací instituce. Účastní se aktivit 
s cílem navýšení úspěšnosti jedince 
při vstupu a jeho udržení se na TP, 
které nabízí NNO a další organizace. 

Účastník 
(dítě/žák) 

250 0* 0* 0* 0* 

1.3. Podpora rozvoje 
učňovského školství při 
zařazování adekvátních 
oborů. 

Počet metodických 
produktů (koncepce 
rozvoje učňovského 
školství na území 
města Brna). 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k podpoře učňovského 
školství. 

Dokument 1 0* 0* 0* 0* 
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1.4. Rozvoj nabídky a 
poskytování profesního 
poradenství v rámci 

formálního vzdělávání – 

ZŠ a SŠ. 

Počet osob (dětí a 
mládeže), které jsou 
zapojeny do aktivit 
přípravy vstupu na 
trh práce v rámci 
formálního 
vzdělávání. 

Počet osob (dětí a mládeže), které 
jsou zapojeny do aktivit přípravy 
vstupu na trh práce mimo formální 
vzdělávací instituce. Účastní se aktivit, 
které nabízí ZŠ či SŠ a další organizace 
s cílem navýšení úspěšnosti jedince 
při vstupu a jeho udržení se na TP.  

Účastník 
(dítě/žák) 600 

0 6737000 

0 

0 

2. Podpora 
pracovních 
příležitostí 
pro osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
sociálně 

vyloučené, 
včetně 

přípravy osob 
pro vstup na 

trh práce  

2.1. Do roku 2019 bude 
připraveno pro vstup na 
trh práce 340 osob 
prostřednictvím 
poradenských služeb. 

Počet osob, které ke 
své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně. 

Počet osob sociálně vyloučených nebo 
ohrožených sociálním vyloučením v 
evidenci Úřadu práce nebo mimo 
evidenci ÚP, které díky podpůrným 
programům a síťování služeb institucí 
mají blíže k trhu práce (zvýšily své 
pracovní návyky, kvalifikaci, 
vyzkoušely si tréninkové pracovní 
místo, získaly zaměstnání na 
otevřeném trhu práce apod.) Uchazeč 340 

0 7786000 0 0 

2.2. Do roku 2019 
vstoupí na trh práce 
600 osob cílové 
skupiny. 

Počet osob, které ke 
své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně. 

Počet osob sociálně vyloučených nebo 
ohrožených sociálním vyloučením v 
evidenci Úřadu práce nebo mimo 
evidenci ÚP, které díky podpůrným 
programům a síťování služeb institucí 
mají blíže k trhu práce (zvýšily své 
pracovní návyky, kvalifikaci, 
vyzkoušely si tréninkové pracovní 
místo, získaly zaměstnání na 
otevřeném trhu práce apod.) Uchazeč 600 

0 20000000 0 0 

2.3. Rozvoj prevence a 
řešení dopadů 
nelegálního 
zaměstnávání (do roku 
2019 bude podpořeno 
200 osob cílové 
skupiny). 

Počet osob, které ke 
své 
nezaměstnanosti 
přistupují aktivně. 

Počet osob sociálně vyloučených nebo 
ohrožených sociálním vyloučením v 
evidenci Úřadu práce nebo mimo 
evidenci ÚP, které díky podpůrným 
programům a síťování služeb institucí 
mají blíže k trhu práce (zvýšily své 
pracovní návyky, kvalifikaci, 
vyzkoušely si tréninkové pracovní 
místo, získaly zaměstnání na 
otevřeném trhu práce apod.) Uchazeč 200 

0* 0* 0* 0* 
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3. Rozvoj 
sociální 

ekonomiky a 
prostoru 

podporující 
koncept 

společenské 
odpovědnosti 

3.1. Do roku 2019 bude 
zahájena činnost Centra 
podporujícího koncept 
společenské 
odpovědnosti. 

Počet metodických 
produktů (koncepce 
činnosti Centra na 
podporu konceptu 
společenské 
odpovědnosti). 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k podpoře konceptu 
společenské odpovědnosti na území 
města Brna. 

Dokument 1 0* 0* 0* 0* 

3.2. Bude podpořen 
vznik minimálně 5 

sociálních podniků, 
včetně podpory rozvoje 

stávajících firem. 

Počet nových 
podniků, které 
dostávají podporu. 

 Za nový se považuje podnik 
nebo OSVČ, který vznikl před méně 
než třemi roky před datem začátku 
realizace 
projektu a který splňuje parametry 
sociálního podniku nebo je bude 
splňovat k datu 
ukončení realizace projektu. Pokud v 
podniku starším než tři roky vznikla 
během 
posledních tří let nová divize, není do 
hodnoty indikátoru započítán. 

Počet 
organizací 

5 26100000 0 0 0 

Počet zaměstnanců 
při sociálním 
podniku 

Počet SVO a dalších osob cílové 
skupiny, které získaly zaměstnání při 
vzniklém/podpořeném sociálním 
podniku v rámci SPSZ.  

Osoba 
(účastník, 

zaměstnane
c) 

217 0 0 20240000 0 

4. Provázání 
služeb na 
podporu 
zaměstnanosti 

4.1. Do roku 2019 bude 
vytvořen systém 
spolupráce všech 
nezbytných institucí pro 
rozvoj a podporu 
zaměstnanosti na území 
města Brna. 

Počet metodických 
produktů (Koncepce 
rozvoje a podpory 
zaměstnanosti na 
území města Brna). 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k podpoře koncepce 
rozvoje a podpory zaměstnanosti na 
území města Brna. 

Dokument 1 0* 0* 0* 0* 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné 
prioritě a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu.  
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Celkem Zaměstnanost 
 

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 9.C 2.2 26100000 

OPZ 
OP Z 2.1.1 40017000 

OP Z 2.1.2 20240000 

OP VVV OP VVV 3.3.1 0 
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c) Bezpečnost a prevence rizikového chování  

Oblast Priorita Cíl  Název indikátoru Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  OPZ OP VVV 

IROP 9.A 
2.1 OP Z 2.1.1 

OP VVV 
3.3.1 

B
e
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e

čn
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st
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 c
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1. Zapojení 
občanů do 
aktivního 
způsobu 

zvyšování 
vlastní 

bezpečnosti i 
bezpečí svého 

okolí 

1.1. Posílení programu 
působením asistentů 
prevence kriminality ve 
vybraných částech města 
(8 asistentů do roku 
2019). 

Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými 
jevy. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy pro nápravu svého chování (jde 
o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
a podobně). Nebo počet osob, které se 
aktivně podílejí na činnostech zlepšujících 
bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi 
diskriminačních praktik. 

Osoba 8 0 6900000 0 

1.2. Kvantitativní a 
kvalitativní navýšení 

vzdělávacích aktivit se 
zaměřením na prevenci 
sociálně patologických 
jevů (60 podpořených 
osob do roku 2019).  

Kapacita 
preventivních 
programů 

Kapacita preventivních programů 
podpořených v rámci SPSZ (např. pro 
osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
apod. nebo pro obyvatele lokalit). 

Osoba 
(účastník) 

60 0 3820000 0 

2. Podpora 
výchovně 

vzdělávacích 
programů a 

volnočasových 
aktivit pro 

rizikové děti a 

2.1. Do roku 2019 bude 
posíleno systémové 

vytváření edukativních 
programů prevence při 
zapojení všech institucí, 

včetně nastavení 
systému evaluace (bude 
podpořeno 1 800 osob).   

Počet podpořených 
dětí 
a žáků. 

Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) 
podpořených v rámci SPSZ. 

Děti/žáci 4000/100 

0 0 10040000 
Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 100 
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mládež  
Počet podpořených 
organizací (škol, 
NNO, ostatních 
aktérů ve 
vzdělávání), v nichž 
se zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a 
neformálního) podpořených v rámci SPSZ 
vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, 
cílové skupiny, provozovatele, počtu 
podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 140 

2.2. Do roku 2019 bude 
podpořeno rozšíření 

kapacit institucí 
nabízejících vzdělávací 

programy a volnočasové 
aktivity cílové skupině 
děti, mládež a rodina 

(700 osob). 

Počet přímo 
podpořených osob 
cílové skupiny.  

Počet přímo podpořených osob cílové 
skupiny.  

Osoby 950 0* 0* 0* 

Počet podpořených 
dětí 
a žáků. 

Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) 
podpořených v 
rámci SPSZ. 

Děti/žáci 50 

0 O 5300000 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 3 

Počet podpořených 
organizací (škol, 
NNO, ostatních 
aktérů ve 
vzdělávání), v nichž 
se zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a 
neformálního) podpořených v rámci SPSZ 
vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, 
cílové skupiny, provozovatele, počtu 
podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 1 
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Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního vyloučení. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze 
specifikovat se zřetelem k určitému 
dílčímu problému, např. počet osob, které 
přistupují aktivně k nabídce preventivních 
programů pro děti a mládež apod. 

Osoba 647 0 10000000 0 

3. Podpora 
integračních 
aktivit pro 

osoby 
vykonávající 
alternativní 
typ trestu, 
osoby po 
návratu z 

výkonu trestu 
nebo osoby 

žijící rizikovým 
způsobem 

života 

3.1. Realizace 
systémových aktivit 
integrace osob do 
společnosti v režimu 
peniterciární a 
postpeniterciární péče, 
včetně probačních 
programů (470 
podpořených osob do 
roku 2019). 

Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými 
jevy. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy pro nápravu svého chování (jde 
o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
a další). Nebo počet osob, které se aktivně 
podílejí na činnostech zlepšujících 
bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi 
diskriminačních praktik. 

Osoba 470 0 10000000 0 

3.2. Realizace opatření 
zmírňujících dopady 
sociálně patologického 
jednání jedince, včetně 
zohlednění dopadu na 

nejbližší okolí – rodina, 

komunita (150 
podpořených osob do 
roku 2019). 

Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými 
jevy. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy pro nápravu svého chování (jde 
o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
a podobně). Nebo počet osob, které se 
aktivně podílejí na činnostech zlepšujících 
bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi 
diskriminačních praktik. 

Osoba 345 0 7803000 0 
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3.3. Realizace opatření 
zmírňujících dopady pro 
oběti a svědky trestné 
činnosti, včetně dopadu 
na širší okolí pachatele 
(165 podpořených osob 
do roku 2019).  

Kapacita 
preventivních 
programů. 

Kapacita preventivních programů 
podpořených v rámci SPSZ (např. pro 
osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
apod., nebo pro obyvatele lokalit). 

Osoba 
(účastník) 

165 0 6325000 0 

4. Zmírňování 
rizik 

návykového 
chování 

4.1. Do roku 2019 bude 
navýšen počet 
podporovaných osob, 
klientů v režimu 
prevence návykového 
jednání a patologického 
hráčství (3200 
podpořených osob do 
roku 2019). 

Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými 
jevy. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy pro nápravu svého chování (jde 
o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
a podobně). Nebo počet osob, které se 
aktivně podílejí na činnostech zlepšujících 
bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi 
diskriminačních praktik. 

Osoba 3200 0 14300000 0 

4.2. Do roku 2019 dojde k 
provázání systému 
činnosti institucí 
poskytujících terénní 
protidrogové programy, 
sociální prevenci a další 
sociální služby (913 
podpořených osob do 
roku 2019).   

Počet osob, které 
aktivně řeší rizika 
spojená s 
kriminalitou a 
sociálně 
patologickými 
jevy. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy pro nápravu svého chování (jde 
o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby 
páchající trestnou činnost a přestupky, 
osoby porušující běžné zásady občanského 
soužití, osoby, které podlehly závislostem 
a podobně). Nebo počet osob, které se 
aktivně podílejí na činnostech zlepšujících 
bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi 
diskriminačních praktik. 

Osoba 813 0 31674000 0 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné 
prioritě a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu.  
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Celkem Bezpečnost a prevence rizikového chování 

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 9.A 2.1 0 

OPZ OP Z 2.1.1 90822000 

OP VVV OP VVV 3.3.1 15340000 
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d) Rodina a zdraví 

Oblast Priorita Cíl  Název indikátoru Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  OPZ 
OP 
VVV 

IROP 9.A 
2.1 OP Z 2.1.1 

OP 
VVV 
3.3.1 

R
o

d
in

a 
a 

zd
ra

ví
 

1. Zlepšit 
přístup ke 
zdravotní 
péči, včetně 
preventivní 
zdravotní 
péče a 
zdravotní 
osvěty 

1.1. Do roku 2019 bude 
vytvořen systém 
monitoringu zdravotního 
stavu obyvatel (včetně 
dostupnosti zdravotní péče) 
a zdravého prostředí při 
spolupráci všech 
odpovědných institucí. 

Počet metodických 
produktů 
(koncepční 
materiál Rodina, 
zdraví a prevence). 

Počet metodik, plánů a strategií vztahujících 
se k podpoře rozvoje zdravého životního 
prostředí rodiny. 

Dokument 1 0 0* 0 

1.2. Do roku 2019 bude 
posílena kvalita a kvantita 
aktivit zaměřených na 
oblast zdraví jedince/rodiny 
(500 podpořených osob). 

Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze 
specifikovat se zřetelem k 
určitému dílčímu problému, např. počet 
osob, které přistupují aktivně ke svému 
zdravotnímu stavu, kvalitě prostředí, ve 
kterém žijí, péči o hygienu atd. 

Osoba 500 0 0* 0 

2. Navýšení 
efektivity 
práce 
s rodinou, 
včetně 
systematizace 
spolupráce 

2.1. Do roku 2019 bude 
posílen systém práce s 
rodinou včetně zapracování 
oblasti zdraví a prevence a 
navýšení individuálních 
kompetencí sociálních 
pracovníků ve spolupráci 
s rodinou (1150 
podpořených osob do roku 
2019). 

Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze 
specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu 
problému, např. počet osob, které přistupují 
aktivně ke svým finančním problémům, 
počet osob/rodin, které přistupují aktivně k 
péči o děti apod. 

Osoba 1150 0 7500000 0 
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2.2. Do roku 2019 bude 
stabilizováno 4305 
jednotlivců (členů rodin) 
prostřednictvím 
podpůrných programů. 

Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze 
specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu 
problému, např. počet osob, které přistupují 
aktivně ke svým finančním problémům, 
počet osob/rodin, které přistupují aktivně k 
péči o děti apod. 

Osoba 4155 0 100000000 0 

2.3. Do roku 2019 budou 
posíleny aktivity zaměřené 
na oblast finanční 
gramotnosti, včetně těch, 
které již řeší situaci 
zadlužení (972 
podpořených osob). 

Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze 
specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu 
problému, např. počet osob, které přistupují 
aktivně ke svým finančním problémům, 
počet osob/rodin, které přistupují aktivně k 
péči o děti apod. 

Osoba 972 0 3000000 0 

2.4. Do roku 2019 budou 
posíleny aktivity řešící 
problematiku domácího 
násilí (390 podpořených 
osob). 

Počet osob, které 
řeší rizika 
vyplývající ze 
sociálního 
vyloučení aktivně. 

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy ke změně (jejich situace se 
stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze 
specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu 
problému, např. počet osob, které přistupují 
aktivně ke svým finančním problémům, 
počet osob/rodin, které přistupují aktivně k 
péči o děti apod. 

Osoba 390 0 13189000 0 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné prioritě 

a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu. 

Celkem Rodina a zdraví 
 

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 9.A 2.1 0 

OPZ OP Z 2.1.1 123689000 

OP VVV OP VVV 3.3.1 0 
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e) Cizinci a uprchlíci – integrace 

Oblast Priorita Cíl  
Název 

indikátoru 
Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  

OPZ (či 
jiné ESF 
zdroje) OP VVV 

IROP 9.A 
2.1 

mimo 
KPSVL 

OP VVV 
3.3.1 

C
iz

in
ci

 a
 u

p
rc

h
líc

i –
 in

te
gr

ac
e

 

1. Vytváření 
pozitivního 
prostředí 
integrace 
cizinců při 
zapojení všech 
obyvatel města 
Brna   

1.1. Systematizace 
programů posilujících 
otevřenou společnost (do 
roku 2019 bude v rámci 
programů podpořeno 1000 
osob). 

Počet osob 
podpořených v 
rámci 
integračních 
programů. 

Počet osob, které se podílí přímou aktivní 
či pasivní účastí na aktivitách posilujících 
otevřenou (interkulturní) společnost. 

Osoba 1000 0* 0* 0* 

1.2. Do roku 2019 dojde ke 
kvantitativnímu a 
kvalitativnímu navýšení 
vzdělávacích, sportovně-
kulturních a komunitních 
aktivit posilujících 
integrační proces (do roku 
2019 bude podpořeno 1000 
osob). 

Počet osob 
(včetně dětí a 
žáků) 
podpořených v 
rámci 
integračních 
programů. 

Počet osob, které se podílí přímou aktivní 
či pasivní účastí na aktivitách posilujících 
otevřenou (interkulturní) společnost. 

Osoba 1000 0* 0* 0* 

2. Snížení 
interkulturních 
bariér v dílčích 
oblastech 
sociální politiky 
(bydlení, 
zaměstnanost, 
vzdělávání, 
rodinné a 
zdravotní) při 

2.1. Vytvoření systému 
napomáhající dostupnosti, 
udržení a předcházení 
ztrátě bydlení z důvodu 
sociokulturní odlišnosti (do 
roku 2019 bude podpořeno 
50 osob). 

Počet osob, které 
přistupují aktivně 
k procesu 
integrace.   

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy při procesu integrace (jejich 
situace se stabilizovala nebo zlepšila). 
Indikátor lze specifikovat se zřetelem k 
určitému dílčímu problému, např. počet 
osob, které přistupují aktivně ke svým 
finančním problémům, počet osob/rodin, 
které přistupují aktivně k péči o děti, 
navýšení sociokulturní orientace apod. 

Osoba 50 0 4629000 0 
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integračním 
procesu jedince 

2.2. Integrace zranitelných 
skupin legálně pobývajících 
cizinců na trh práce, včetně 
prevence nelegálního 
zaměstnávání (do roku 
2019 bude podpořeno 370 
osob). 

Počet osob, které 
přistupují aktivně 
k procesu 
integrace.   

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy při procesu integrace (jejich 
situace se stabilizovala nebo zlepšila). 
Indikátor lze specifikovat se zřetelem k 
určitému dílčímu problému, např. počet 
osob, které přistupují aktivně ke svým 
finančním problémům, počet osob/rodin, 
které přistupují aktivně k péči o děti, 
navýšení sociokulturní orientace apod. 

Osoba 370 0 4500000 0 

2.3. Posílení inkluzivních 
nástrojů a prostředí 

vzdělávacích institucí při 
práci s osobami z odlišného 
sociokulturního prostředí 

(do roku 2019 bude 
podpořeno 780 osob). 

Počet 
podpořených dětí 
a žáků. 

Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) 
podpořených v 
rámci SPSZ. 

Děti/žáci 780 

0 0 5200000 

Počet pracovníků 
ve vzdělávání, 
kteří v praxi 
uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 80 

Počet 
podpořených 
organizací (škol, 
NNO, ostatních 
aktérů ve 
vzdělávání), v 
nichž se zvýšila 
kvalita vzdělávání 
a proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a 
neformálního) podpořených v rámci SPSZ; 
vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, 
cílové skupiny, provozovatele, počtu 
podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 36 
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2.4. Posílení odborných 
poradenských procesů 
posilujících kompetence 
klienta a posilující 
integrační proces (do roku 
2019 bude podpořeno 500 
klientů). 

Počet osob, které 
přistupují aktivně 
k procesu 
integrace.   

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy při procesu integrace (jejich 
situace se stabilizovala nebo zlepšila). 
Indikátor lze specifikovat se zřetelem k 
určitému dílčímu problému, např. počet 
osob, které přistupují aktivně ke svým 
finančním problémům, počet osob/rodin, 
které přistupují aktivně k péči o děti, 
navýšení sociokulturní orientace apod. 

Osoba 500 0 9800000 0 

3. Snížení 
interkulturní 
nedostupnosti 
institucionální 
pomoci se 
zvláštním 
zaměřením na 
oblast sociální 
ochrany, zdraví 
a bezpečnosti 
jedince 

3.1. Snížení interkulturních 
bariér institucí prostředí 
města Brna (do roku 2019 
bude podpořeno 1000 
osob). 

Počet osob, které 
přistupují aktivně 
k procesu 
integrace.   

Počet osob, které využívají podpůrné 
programy při procesu integrace (jejich 
situace se stabilizovala nebo zlepšila). 
Indikátor lze specifikovat se zřetelem k 
určitému dílčímu problému, např. počet 
osob, které přistupují aktivně ke svým 
finančním problémům, počet osob/rodin, 
které přistupují aktivně k péči o děti, 
navýšení sociokulturní orientace apod. 

Osoba 1000 0 7500000 0 

3.2. Systémové provázání 
spolupráce institucí při 
integračním procesu a 
informování jedince. 

Počet 
metodických 
produktů 
(Koncepce 
integrace cizinců 
na území města 
Brna). 

Počet metodik, plánů a strategií 
vztahujících se k podpoře integrace cizinců 
a uprchlíků na území města Brna. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné prioritě 

a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu. 

Celkem Cizinci a uprchlíci - integrace 
 

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 9.A 2.1 0 

OPZ  mimo KPSVL 26429000 

OP VVV OP VVV 3.3.1 5200000 
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f) Vzdělávání a školství 

Oblast Priorita Cíl  Název indikátoru Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  OPZ OP VVV 

IROP 
10 2.4 

OP Z 
2.1.1 

OP VVV 
3.3.1 

V
zd

ěl
áv

án
í a

 š
ko

ls
tv

í 

1. Rovný 
přístup k 

předškolnímu 
vzdělávání 

1.1. Začlenění co 
nejvyššího počtu dětí 

do předškolního 
vzdělávání od 3 let. 

Počet podpořených 
dětí a žáků. Počet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ. 

Dítě/žák 36 

0 0 7115000 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 6 

Počet podpořených 
zákonných zástupců 
dětí (rodičů). 

Počet podpořených zákonných zástupců dětí 
(rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu „rodič 

– dítě – vzdělávací instituce". 

Rodič 10 

Počet podpořených 
organizací (škol, NNO, 
ostatních aktérů ve 
vzdělávání), v nichž se 
zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) 
podpořených v rámci SPSZ vč. výčtu 
podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, 
provozovatele, počtu podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 5 

1.2. Plošná podpora 
všech mateřských 
škol zřizovaných 

statutárním městem 
Brnem/městskými 

částmi s cílem 
rovného přístupu.  

Počet podpořených 
dětí a žáků. 

Počet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ 
(celkově/se SVP). 

Dítě/žák 11200 

0 0 80000000 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 400 

Počet podpořených 
zákonných zástupců 
dětí (rodičů). 

Počet podpořených zákonných zástupců dětí 
(rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu „rodič 

– dítě – vzdělávací instituce". 

Rodič 400 
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Počet podpořených 
organizací (škol, NNO, 
ostatních aktérů ve 
vzdělávání), v nichž se 
zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) 
podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu 
podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, 
provozovatele, počtu podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 143 

2. Rovný 
přístup k 
základnímu 
vzdělávání 

2.1. Plošná podpora 
všech základních škol 

zřizovaných 
statutárním městem 
Brnem/městskými 

částmi s cílem 
rovného přístupu k 

základnímu 
vzdělávání a zvýšení 
inkluzivity základních 

škol (celkem 
postihnuto 27 000 

osob).    

Počet podpořených 
dětí a žáků. 

Počet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ 
(celkově/se SVP). 

Dítě/žák 21600/5250 

0 0 138000000 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 400 

Počet podpořených 
zákonných zástupců 
dětí (rodičů). 

Počet podpořených zákonných zástupců dětí 
(rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu „rodič 

– dítě – vzdělávací instituce". 

Rodič 5000 

Počet podpořených 
organizací (škol, NNO, 
ostatních aktérů ve 
vzdělávání), v nichž se 
zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) 
podpořených v rámci SPSZ vč. výčtu 
podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, 
provozovatele, počtu podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 73 

2.2. Podpora žáků 
základních škol při 

smysluplném 
přechodu na střední 

školy, kariérní 
poradenství.  

Počet podpořených 
dětí a žáků. 

Počet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ 
(celkově/se SVP). 

Dítě/žák 200 

0 0 15000000 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 25 

Počet podpořených 
zákonných zástupců 
dětí (rodičů). 

Počet podpořených zákonných zástupců dětí 
(rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu „rodič 

– dítě – vzdělávací instituce". 

Rodič 25 
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Počet podpořených 
organizací (škol, NNO, 
ostatních aktérů ve 
vzdělávání), v nichž se 
zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) 
podpořených v rámci SPSZ vč. výčtu 
podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, 
provozovatele, počtu podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 10 

2.3. Systematická 
práce s rodinami za 
účelem motivace ke 
vzdělávání dětí. 

Počet přímo 
podpořených osob 
cílové skupiny.  

Počet přímo podpořených osob cílové skupiny 
při důrazu na motivaci a význam vzdělávání 
dětí. 

Osoby 500 0* 0* 0* 

3. 
Volnočasové 

aktivity a 
zájmové 

vzdělávání 

3.1. Zajištění 
možnosti 

smysluplného trávení 
volného času dětí a 

žáků ze sociálně 
vyloučeného 

prostředí a s tím 
spojená prevence 

patologických jevů.  

Počet podpořených 
dětí a žáků. 

Počet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ 
(celkově/se SVP). 

Dítě/žák 1400/300 

0 0 47000000 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky. 

Pedagog 100 

Počet podpořených 
zákonných zástupců 
dětí (rodičů). 

Počet podpořených zákonných zástupců dětí 
(rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu „rodič 

– dítě – vzdělávací instituce". 

Rodič 0 

Počet podpořených 
organizací (škol, NNO, 
ostatních aktérů ve 
vzdělávání), v nichž se 
zvýšila kvalita 
vzdělávání a 
proinkluzivnost. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) 
podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu 
podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, 
provozovatele, počtu podpořených pracovníků, 
pořízených/rekonstruovaných/vybavených 
objektů). 

Organizace 70 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné 
prioritě a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu.  
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Celkem Vzdělávání a školství 
 

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 10 2.4 0 

OPZ OP Z 2.1.1 0 

OP VVV OP VVV 3.3.1 287115000 
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g) Bydlení 

Oblast Priorita Cíl  Název indikátoru Definice  Jednotka Hodnota 

Zdroje (Kč) 

IROP  OPZ 
OP 
VVV 

IROP 9.A 
2.1 OP Z 2.1.1 

OP 
VVV 
3.3.1 

B
yd

le
n

í 

1. Zajištění 
dostupnosti 

běžného 
nájemního bydlení 

pro lidi bez 
domova či 

vyloučené z 
bydlení (v 

nevyhovujícím či 
nejistém bydlení) 

1.1. Do konce roku 2018 
budou realizovány a 
vyhodnoceny pilotní 
projekty, jež budou 
testovat v českém 
prostředí dosud 

nevyzkoušené přístupy k 
řešení bezdomovectví 
jednotlivců či rodin, 

a/nebo navýšeny 
kapacity a rozvinuty již 

existující programy 
ukončování 

bezdomovectví o 
celkové kapacitě min. 

200 domácností. 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 540 

0 52519000 0 

Roční kapacita 
programů a služeb 
souvisejících s bydlením. 

Kapacita podpůrných 
programů v oblasti bydlení 
(např. 
podporovaného/prostupného 
bydlení, domovnictví, 
krátkodobého bydlení s 
podpůrnou službou a 
sociálních služeb) 
podpořených v rámci SPSZ.  

Uživatel 400 

1.2. Do konce roku 2016 
budou sníženy 
systémové bariéry v  
přístupu k  obecním 
bytům (do konce roku 
2018 bude přiděleno 
celkem 150 dostupných 
bytů). Počet přidělených bytů. 

Počet přidělených bytů pro 
sociální účely. 

Byt 150 0* 0* 0* 
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1.3. Do konce roku 2018 
budou pilotně 

otestovány inovativní 
nástroje, jež zvýší 

dostupnost 
standardního nájemního 
bydlení na soukromém 
trhu (byt díky nim získá 

minimálně 85 
domácností). 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 370 0 12537000 0 

Počet uzavřených 
smluvních dokumentů. 

Počet uzavřených smluvních 
dokumentů (garančních 
smluv), které napomohly k 
získání a udržení nájemního 
bytu. 

Dokument 50 0* 0* 0* 

Realizace modelu 
inkluzivní bytové politiky. 

Realizace modelu tzv. 

inkluzivného bydlení – při 

developerské realizaci je 
vyčleněn byt pro zástupce 
cílové skupiny SPSZ. 

Byt 
(domácnost) 

2 0* 0* 0* 

2. Investice do 
bytového fondu 

pro účely 
sociálního bydlení 

2.1. Do roku 2018 se 
prostřednictvím investic 
(rekonstrukce či koupě) 
zvýší kapacita sociálního 
bytového fondu 
přinejmenším o 135 
bytů. 

Počet nových bytů pro 
sociální bydlení. 

Počet bytů koupených, 
rekonstruovaných, 
vybudovaných nebo 
vybavených za účelem 
sociálního bydlení. 

Byt 135 108995000 0 0 

2.2. Do roku 2016 
vznikne v Brně 
nábytková banka, jejímž 
prostřednictvím se 
pomůže s vybavením 
bytů přinejmenším 150 
nemajetným 
domácnostem. 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 450 0* 0* 0* 
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3. Zavedení 
efektivního 

systému prevence 
ztráty bydlení 

3.1. Do konce roku 2017 
bude vytvořen funkční 
systém prevence ztráty 

bydlení přinejmenším ve 
všech městských 
částech, jež jsou 

zatíženy existencí 
sociálně vyloučených 

lokalit. 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 1920 

0 20000000 0 

Roční kapacita 
programů a služeb 
souvisejících s bydlením. 

Kapacita podpůrných 
programů v oblasti bydlení 
(např. 
podporovaného/prostupného 
bydlení, domovnictví, 
krátkodobého bydlení s 
podpůrnou službou a 
sociálními službami) 
podpořených v rámci SPSZ.  

Uživatel 1000 

3.2. Aktualizace a 
implementace Metodiky 
pro vymáhání dluhů na 
nájemném z bytů 
v domech v majetku 
města Brna a zajištění 
prevence ztráty bydlení. 

Počet metodických 
produktů (Metodika pro 
vymáhání dluhů na 
nájemném z bytů v 
domech v majetku města 
Brna). 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
podpoře stability bytové 
politiky a řešení bydlení 
sociálně vyloučených osob. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

4. Podpora 
sociálních a 

komunitních 
služeb zaměřených 

na řešení 
problémů 

spojených s  
bydlením a 
funkčními 

4.1. Do roku 2018 
budou rozšířeny 

kapacity sociální práce a 
dalších služeb 

zaměřených na řešení 
bytové situace. Počet osob, které k 

zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 50 0 5000000 0 
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sousedskými 
vztahy 

Roční kapacita 
programů a služeb 
souvisejících s bydlením. 

Kapacita podpůrných 
programů v oblasti bydlení 
(např. 
podporovaného/prostupného 
bydlení, domovnictví, 
krátkodobého bydlení s 
podpůrnou službou a 
sociálními službami) 
podpořených v rámci SPSZ.  

Uživatel 30 

4.2. Podpora 
participativních přístupů 
ke správě bytového 
fondu obývaného 
domácnostmi z cílové 
skupiny a zavedení 
funkce mediátorů 
zaměřujících se na 
prevenci a řešení 
sousedských konfliktů. 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 400 0* 0* 0* 

5. Vytvoření, 
implementace a 

monitoring 
naplňování 
koncepce 

sociálního bydlení 

5.1. Do konce roku 2017 
bude vytvořen a 
implementován systém 
řízení informací 
o bezdomovectví. 

Počet metodických 
produktů (Informační 
systém o lidech v bytové 
nouzi). 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
podpoře stability bytové 
politiky a řešení bydlení 
sociálně vyloučených osob. 

Dokument 1 0* 0* 0* 

5.2. Do konce roku 2018 
bude připravena a 

schválena aktualizovaná 
koncepce sociálního 

bydlení. 

Počet osob, které k 
zajištění svého bydlení 
přistupují aktivně. 

Počet osob, které získaly nebo 
si udržely nájemní bydlení 
nebo se jejich situace v 
oblasti bydlení zlepšila díky 
podpůrným programům v 
rámci SPSZ. 

Osoba 150 0 7500000 0 

Počet metodických 
produktů (Koncepce 
sociálního bydlení města 
Brna). 

Počet metodik, plánů a 
strategií vztahujících se k 
podpoře stability bytové 
politiky a řešení bydlení 
sociálně vyloučených osob. 

Dokument 1 0* 0* 0* 



26 
 

*Priorita a cíl nevyžaduje zvláštní finanční alokaci. Aktivity jsou pokryty vlastní činností MMB, budou zafinancovány mimo KPSVL či je jejich naplnění alokováno v jiné 
prioritě a cíli v celkovém či zbytkovém rozsahu.  

 

Celkem Bydlení  
  

Zdroje 
(Kč) 

IROP  IROP 9.A 2.1 108995000 

OPZ OP Z 2.1.1 97556000 

OP VVV OP VVV 3.3.1 0 
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II. Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání  

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl 
 

Částka celkem (Kč) 
Finanční 

zdroj 

Zaměstnanost 

  

1. 1.1     5 494 000  OP Z 2.1.1 

  1.4     6 737 000  OP Z 2.1.1 

2. 2.1      7 786 000  OP Z 2.1.1 

 2.2   20 000 000 OP Z 2.1.1 

3. 3.2   26 100 000 IROP 9.C 2.2 

 3.3   20 240 000 OP Z 2.1.2 

Bezpečnost a prevence 

rizikového chování 

1. 1.1   6 900 000 OP Z 2.1.1 

 1.2   3 820 000 OP Z 2.1.1 

2. 2.1   10 040 000 OP VVV 3.3.1 

 2.2   5 300 000 OP VVV 3.3.1 

 2.2   10 000 000 OP Z 2.1.1 

3. 3.1   10 000 000 OP Z 2.1.1 

 3.2   7 803 000 OP Z 2.1.1 

 3.3   6 325 000 OP Z 2.1.1 

4. 4.1   14 300 000 OP Z 2.1.1 

 4.2   31 674 000 OP Z 2.1.1 

Rodina a zdraví 

2. 2.1   7 500 000 OP Z 2.1.1 

 2.2   100 000 000 OP Z 2.1.1 

 2.3   3 000 000 OP Z 2.1.1 

 2.4   13 189 000 OP Z 2.1.1 

Cizinci a uprchlíci – 

integrace 

2. 2.1   4 629 000 mimo KPSVL OPZ 

 2.2   4 500 000 mimo KPSVL OPZ 

 2.3   5 200 000 OP VVV 3.3.1 

 2.4   9 800 000 mimo KPSVL OPZ 
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3. 3.1   7 500 000 mimo KPSVL OPZ 

Vzdělávání a školství 

1. 1.1   7 115 000 OP VVV 3.3.1 

 1.2   80 000 000 OP VVV 3.3.1 

2. 2.1   138 000 000 OP VVV 3.3.1 

 2.2   15 000 000 OP VVV 3.3.1 

3. 3.1   47 000 000 OP VVV 3.3.1 

Bydlení 

1. 1.1 1.1.1  13 000 000 OP Z 2.1.1 

  1.1.2  7 321 000 OP Z 2.1.1 

  1.1.3  5 000 000 OP Z 2.1.1 

  1.1.5  7 321 000 OP Z 2.1.1 

  1.1.6  6 522 000 OP Z 2.1.1 

  1.1.7  1 771 000 OP Z 2.1.1 

  1.1.8  11 584 000 OP Z 2.1.1 

 1.3 1.3.1  12 537 000 OP Z 2.1.1 

2. 2.1 2.1.1  35 000 000 IROP 9.A 2.1 

  2.1.2  27 315 000 IROP 9.A 2.1 

  2.1.3  33 039 000 IROP 9.A 2.1 

  2.1.4  6 500 000 IROP 9.A 2.1 

  2.1.5  7 141 000 IROP 9.A 2.1 

3. 3.1 3.1.1  20 000 000 OP Z 2.1.1 

4. 4.1 4.1.1  5 000 000 OP Z 2.1.1 

SPSZ celkem: 
                                           841 503 000,- Kč 
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Přehled čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z Evropských strukturálních fondů 

 

Fond Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Alokace 

ESF 
OPZ 2 2.1 2.1.1 352 084 000,-Kč 

 
    2.1.2   20 240 000,-Kč 

ESF OP VVV 3 3.3 3.3.1 307 655 000,-Kč 

EFRR 
IROP 2 9A 2.1 108 995 000,-Kč 

    9C 2.2   26 100 000,-Kč 

KPSVL 

celkem: 
                                                                                                                                                             815 074 000,- Kč 
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Čerpání dle jednotlivých operačních programů 

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

  
Operační program  

Alokace (Kč) 
SPSZ 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Specifický cíl 

Zaměstnanost 

1. 1.1 
 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením 

nebo sociálně vyloučených ve 

společnosti a na trhu práce 

5 494 000 

 
1.4 

 
6 737 000 

2. 2.1 
 

 7 786 000 

 
2.2 

 
20 000 000 

Bezpečnost a prevence 

rizikového chování 

1. 1.1 
 

6 900 000 

 
1.2 

 
3 820 000 

2. 2.2 
 

10 000 000 

3. 3.1 
 

10 000 000 

 
3.2 

 
7 803 000 

 
3.3 

 
6 325 000 

4. 4.1 
 

14 300 000 

 
4.2 

 
31 674 000 

Rodina a zdraví 

2. 2.1 
 

7 500 000 

 
2.2 

 
100 000 000 

 
2.3 

 
3 000 000 

 
2.4 

 
13 189 000 

Bydlení 

1. 1.1 1.1.1. 13 000 000 

  
1.1.2. 7 321 000 

  
1.1.3. 5 000 000 

  
1.1.5. 7 321 000 
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1.1.6. 6 522 000 

  
1.1.7. 1 771 000 

  
1.1.8. 11 584 000 

 
1.3 1.3.1. 12 537 000 

3. 3.1 3.1.1. 20 000 000 

4. 4.1 4.1.1. 5 000 000 

Zaměstnanost 3. 3.3 
 

2.1.2: Rozvoj sektoru sociální 

ekonomiky 
20 240 000 

        OPZ celkem: 372 324 000,-Kč 

 

 

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

 

  
Operační program  

Alokace SPSZ 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Specifický cíl 

Bezpečnost a prevence 

rizikového chování 

1. 1.2   

3.3.1: Sociální integrace dětí a žáků, 

včetně začleňování romských dětí do 

vzdělávání 

10 040 000 

2. 2.1   5 000 000 

  2.2   5 300 000 

Cizinci a uprchlíci – 

integrace 
2. 2.3 

 
5 200 000 

Vzdělávání a školství 

1. 1.1 1.1.1. 7 115 000 

 
1.2 1.1.2. 80 000 000 

2. 2.1 1.1.3. 138 000 000 

 
2.2 1.1.5. 15 000 000 

3. 3.1 1.1.6. 47 000 000 

        OP VVV celkem: 307 655 000,- Kč 
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c) Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) 

  
Operační program  

Alokace SPSZ 

Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Specifický cíl 

Bydlení 

2. 2.1. 2.1.1. 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 službám  

35 000 000 

  
2.1.2. 27 315 000 

  
2.1.3. 33 039 000 

  
2.1.4. 6 500 000 

  
2.1.5. 7 141 000 

Zaměstnanost 3. 3.2.   
9 C: Poskytování podpory sociálním 

podnikům  
26 100 000 

        OPZ celkem: 135 095 000,- Kč 

 

 

 


