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1. Úvod 
 

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov vznikal v období září – únor 2011, a to 
v partnerské spolupráci všech členů lokálního partnerství. Lokální partnerství Havířov se 
rozdělilo do tří pracovních skupin, které se věnovaly odlišným oblastem sociální exkluze 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit: vzdělávání, bydlení, bezpečnost a prevence sociálně 
patologických jevů. Díky aktivnímu zapojení velké části lokálních partnerů byly pro 
jmenované oblasti zpracovány SWOT analýzy a stanoveny základní priority, na kterých je 
potřeba do budoucna pracovat. Cíle a konkrétní opatření jednotlivých priorit jsme 
stanovovali zejména při práci v pracovních skupinách, ale také na základě individuálních 
schůzek s jednotlivými partnery. Součástí Strategického plánu Havířov jsou také priority pro 
oblast zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo k dané oblasti ustavit pracovní 
skupinu, která by se problematice zaměstnávání sociálně vyloučených osob věnovala, vzešly 
tyto priority ze společné schůzky osob dotčených touto problematikou. 

 
Definitivní podoba celého strategického plánu byla schválena lokálním partnerstvím dne 
31.3.2011. Po schválení lokálním partnerstvím byl předložen Radě a Zastupitelstvu  města 
Havířova a orgány města dne ……….schválen. 

 
Strategický plán lokálního partnerství by se měl stát jedním z rozvojových dokumentů města 
v oblasti sociální inkluze vyloučených obyvatel. Dominantní cílovou skupinou strategického 
plánu jsou příslušníci romské menšiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Havířova, 
ale i další obyvatelé ohrožení sociální exkluzí. 
 
Tento strategický dokument je výsledkem vytrvalé a kvalitní práce všech členů jednotlivých 
pracovních skupin a odráží potenciál Lokálního partnerství. Všechna opatření a cíle v něm 
obsažená směřují k jedinému cíli – odbourávat bariéry, které znesnadňují možnost pro 
sociální začlenění vyloučených obyvatel města. Zároveň jsou stanoveny velmi reálně 
s ohledem na možnosti jednotlivých partnerů. Tento dokument by se měl stát základním 
východiskem pro práci jak členů Lokálního partnerství, tak samosprávných orgánů města na 
poli sociálního začleňování.  

 
Strategický plán není neměnným dokumentem. Jeho obsah bude doplňován (jedenkrát 
ročně) a průběžně evaluován. Na konci kalendářního roku by mělo dojít k celkovému 
vyhodnocení jednotlivých částí strategického plánu. Po vyhodnocení  by měly být nastaveny 
parametry, které budou lépe vyhovovat přímé práci v následujícím roce. 
 
Při naplňování některých částí Strategického plánu bude zapotřebí vůle představitelů města 
Havířova. 
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Vize Lokálního partnerství Havířov 
 
 
 
Havířov je bezpečným a klidným městem, kde každý občan žije rád. Obyvatelé všech 
věkových a sociálních vrstev se zajímají o své město, ve kterém vedle sebe žijí a mluví spolu. 
Ve městě neexistují špatné adresy. Město nabízí dostatek příležitostí pro formální a zájmové 
vzdělávání, pracovních  možností a také míst pro aktivní odpočinek. Havířov je přitažlivým 
městem, které nabízí svým obyvatelům šance pro život. 
 
 
 

Členové Lokálního partnerství Havířov 
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2. Popis lokality Havířov 

 

2.1. Charakteristika města Havířova 

 
Město Havířov leží v podhůří Beskyd v Moravskoslezském kraji, v blízkosti centra regionu 
Ostravy. Havířov je nejmladším městem ČR, které bylo založeno v roce 1955 a jeho vznik je 
spjat s obnovou těžby uhlí na Ostravsku po 2. světové válce. Pro toto odvětví bylo potřeba 
zajistit velký počet pracovních sil a jako motivační faktor pro jejich příchod do regionu byla 
zvolena možnost získat zde ubytování. Město Havířov tedy bylo založeno na základě potřeby 
zajistit bydlení pro pracovníky dolů a hutí. Touto dnes již historickou událostí je stále 
ovlivněn charakter města, kde nalezneme méně průmyslových závodů a podniků a kde 
značná část ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací.  
 
 

 
      Mapa: administrativní členění okresu Karviná 

 
 
Obyvatelstvo 
 
V současnosti bydlí v Havířově téměř 81 000 obyvatel (k 31.12.2010) v osmi městských 
částech: Havířov-Město, Životice, Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá 
a Dolní Datyně.   
 
Nejlidnatější městskou částí je Havířov-Město, ve které žije více než třetina obyvatel 
Havířova (42,7%), následována Šumbarkem, kde žije více než čtvrtina obyvatel města 
(26,2%). Třetí největší městskou částí co do počtu obyvatel je Havířov-Podlesí s 18,6% 
obyvatel. Více než pět procent obyvatel pak bydlí v Havířově-Prostřední Suché (6,3%). 
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Počet obyvatel m ěstských částí Haví řova                          
(k 31.12.2010)
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Zdroj dat: Magistrát města Havířova 

 
V Havířově je stejně jako v jiných městech ČR patrné stárnutí populace, kdy ubývá dětská 
populace ve věku do 15ti let a zvyšuje se počet obyvatel starších 65ti let. 
 
Nezaměstnanost 
 
Velkým problémem města Havířova je vysoká míra nezaměstnanosti. Jak již bylo výše 
zmíněno, město Havířov vzniklo z potřeby ubytování pro zaměstnance dolů a hutí. 
V souvislosti s útlumem hornictví a hutnictví začal tedy stoupat počet nezaměstnaných. Ke 
konci roku 2010 činila míra nezaměstnanosti ve městě 15,5% (6353 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání), což je nadrepublikový průměr (9,6%). Pro srovnání v okrese Karviná míra 
nezaměstnanosti ve stejnou dobu dosáhla 14,8%. 
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Vývoj míry nezam ěstnanosti ve m ěstě Havířov ě 
v letech 2004 - 2010 (k 31.12.)

 (z ekonomicky aktivního obyvatelstva)
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Počet dosažitelných uchaze čů o zaměstnání ve 
městě Havířov 2010 
(k poslednímu dni v m ěsíci) 
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Zdroj dat: ÚP v Karviné 
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2.2. Vyloučené romské lokality města Havířova a jejich charakteristika 

 
Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze označit jako sociálně vyloučené 
romské lokality. Jedná se o starou zástavbu v Havířově – Šumbarku a část městské části 
Havířov-Prostřední Suchá. Obě sociálně vyloučené lokality ve městě Havířově nejsou 
prostorově vyloučeny, naplňují však řadu dalších znaků vztahujících se zejména k 
obyvatelstvu, které umožňují tyto lokality za sociálně vyloučené označit.  
 
Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou 
vyloučeni ze společenských sítí, nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu 
a jsou odříznuti od vzdělávacích příležitostí. Často se potýkají s nahromaděnými problémy, 
které sami neumí efektivně řešit, např. zadluženost, ztráta zaměstnání, platební 
neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, vzdělání, závislost na sociálních 
dávkách, špatné právní povědomí, apatie, závislost na lichvářích, neschopnost hospodařit, 
život v prostorově vyloučených částech obce, špatný zdravotní stav. Jako adaptace na 
podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří 
například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a 
bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.1 
 
Město Havířov se řešení situace v těchto vyloučených lokalitách dlouhodobě věnuje. Jejich 
existence a případný další negativní vývoj a dopady s ohledem na jejich obyvatele i celé 
město je zmiňována ve všech strategických dokumentech. Problematice sociálního vyloučení 
se doposud nejvíce věnovala Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit 
v Havířově a Koncepce prevence kriminality 2009 - 2011. Řada inkluzivních prvků byla 
obsažena také v Komunitním plánu sociálních služeb, který však v současnosti prochází revizí. 
Město přijalo celou řadu opatření směřujících k integraci sociálně vyloučených obyvatel či ke 
zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách již před začátkem působení Agentury 
pro sociální začleňování ve městě Havířově. Mezi tyto aktivity patří zejména využívání 
veřejné služby a veřejně prospěšných prací, zřízení míst terénních romských asistentů při 
Městské Policii v rámci projektu „Úsvit“, nákup mobilní služebny Městské Policie, působení 
asistentů pedagogů a zřízení dvou přípravných tříd při základních školách a další. 
 

2.2.1. Popis vyloučené lokality Havířov – Šumbark 

 

Problém sociálního vyloučení je v Havířově spojován především s městskou částí Šumbark, 
konkrétně s jeho starší zástavbou sídlištního typu. Jedná se především o starší čtyřpodlažní 
cihlové domy se čtyřmi vchody. V každém vchodě je osm bytů. Lokalitu lze vymezit ulicemi 
Obránců Míru, Jarošova, Dukelská, Anglická a Šenovská. Charakteristická je snížená kvalita 

                                                      
1
 Vymezení pojmů sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality došlo již v mnoha studiích a dokumentech, z 

tohoto důvodu se v tomto materiálu spokojíme s tímto krátkým vymezením, a pro hlubší metodologické 
vymezení odkazujeme např. na GAC, 2006: Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity 
subjektů působících v této oblasti, nebo Švec, J. (ed.): Příručka pro sociální integraci, Úřad vlády ČR, odbor pro 
sociální začleňování v romských lokalitách, 2010, http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialnivylouceni 
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bydlení – jedná se o byty II. kategorie, ve kterých obyvatelé k vytápění užívají gamata nebo 
kotle na tuhá paliva. Majitelem většiny bytů v této lokalitě je společnost RPG Byty s.r.o. 
Majitelem dvanácti vchodů bytových domů je město Havířov, která byty spravuje 
prostřednictvím Městské realitní agentury.  
 
Ve „starém“ Šumbarku bydlí podle expertních odhadů přibližně 1200 Romů. Jejich podíl na 
celkovém počtu lokality je odhadován na 70%. Mezi největší problémy lokality patří vysoká 
míra nezaměstnanosti, která dosahuje až 90%. Přístup na trh práce stěžuje romským 
obyvatelům nízká vzdělanostní úroveň. S nedostatkem pracovních příležitostí je spjata také 
vysoká míra zadluženosti. Mezi převážně romskými obyvateli lokality Šumbark a ostatními 
zde žijícími obyvateli dochází k častým konfliktům z důvodu rozdílného životního stylu. Ke 
konfliktům dochází také mezi starousedlými Romy a Romy nově přicházejícími do lokality. 
Děti z této lokality nejčastěji navštěvují základní školy na ulicích Jarošova a Školní.  
 
Havířov v současnosti postrádá existenci nevládní organizace, která by se soustředila pouze 
na poskytování sociálních služeb vedoucích k řešení situace příslušníků romského etnika.  
V Šumbarku poskytují zdejším obyvatelům sociální služby zejména Armáda Spásy 
prostřednictvím Komunitního centra (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Slezská 
diakonie, která provozuje Občanskou poradnu, poradnu Elpis, Intervenční centrum a Zařízení 
pro péči o rodinu a dítě) a Sociální služby města Havířova prostřednictví terénní formy 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Od roku 2010 působí ve staré části 
Šumbarku také Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, které zde provozuje otevřený 
klub Maják. 
 

 
Mapa: jádro sociálně vyloučené lokality v Havířově-Šumbarku 
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2.2.2. Popis vyloučené lokality Havířov – Prostřední Suchá 

 
Druhá oblast s koncentrací sociálně vyloučených obyvatel se nachází v Prostřední Suché a lze 
ji rozdělit na dvě části – Nový Svět a lokalita tvořená ulicemi Dělnická, Hornická, Frýštátská a 
Kapitána Jasioka. Obě části od sebe odděluje silnice vedoucí do centra města. První část 
lokality tzv. Nový Svět je soustředěná podél stejnojmenné ulice. Jedná se o jednoposchoďové 
(přízemí a první patro) cihlové domky se dvěma vchody a šesti byty, které jsou ve špatném 
technickém stavu. Převážnou většinu obyvatel tvoří příslušníci romského etnika. Na ulicích 
Dělnická, Hornická, Frýštátská a Kapitána Jasioka tvoří „jádro“ lokality dvoupatrové činžovní 
domy soustředěné okolo hlavní cesty. Některé byty v těchto domech jsou neobydlené a 
několik bytů je neobyvatelných. Vesměs se jedná o byty snížené kategorie. V lokalitě Havířov 
– Prostřední Suchá žije podle odhadu expertů přibližně 350 osob romského etnika. Všechny 
domy v sociálně vyloučené lokalitě Prostřední Suchá  jsou ve vlastnictví RPG Byty s.r.o. 
 
Stejně jako v Havířově – Šumbarku je také zde velkým problémem nezaměstnanost, která je 
zde odhadována až na 95%, nízká vzdělanostní úroveň a zadluženost obyvatel. V Prostřední 
Suché je velkým problémem zanedbávání povinné školní docházky. V poslední době dochází 
v této lokalitě k velké migraci obyvatel a tím je také ztížena případná sociální práce 
s obyvateli lokality. V sociálně vyloučené lokalitě v Prostřední Suché poskytují terénní 
formou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální služby města Havířova.   

 

 
       Mapa: jádro sociálně vyloučené lokality v Havířově – Prostřední Suché 
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3. Agentura pro sociální začleňování 
 

Poslání a cíl Agentury 
Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. 
Agentura pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - 
zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní 
péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. 
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální 
integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit 
v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů. 
Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při 
sociálním začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup a propojování působení 
veřejné správy a neziskového sektoru. 
 
Agentura pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech: 
- v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a 
sociálního bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby, 
- v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských 
dotačních programů a dalších zdrojů; 
- v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální 
začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti 
legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod. 
 
Cíle Agentury je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního 
vyloučení v partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli a dalšími 
subjekty a při zapojení občanů. Dílčím způsobem může být cíle dosaženo i tehdy, pokud 
Agentura podpoří procesy sociálního začleňování v obcích, ovšem komplexní řešení není 
možné např. z politických důvodů. 
 
Principy spolupráce obce a Agentury: 
Vedení obce projeví aktivní zájem o řešení problematiky sociálního vyloučení, podílí se na 
formování lokálního partnerství. Zaváže se přijmout strategický plán sociálního začleňování. 
Agentura s respektem k místním podmínkám bude obci poskytovat poradenství a podporu 
nejen pro organizaci lokálního partnerství a přípravu strategického plánu, ale také jeho 
realizaci a další rozvoj, tj. dlouhodobě, časově neomezeně. 

 

4. Partneři Lokálního partnerství Havířov 
 

Armáda spásy, občanské sdružení, nestátní nezisková organizace 
Armáda spásy pro sociálně vyloučené obyvatele poskytuje následující sociální služby – 
Azylový dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Noclehárna pro muže a Služba 
následné péče pro alkoholiky a gamblery. Ve vyloučené lokalitě Šumbark provozuje 
Komunitní centrum pro děti ve věku 6 – 12 let v rámci kterého se děti mimo jiné připravují 
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na vyučování. Armáda spásy poskytuje v Havířově-Šumbarku také Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. 
 
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, Karviná 
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání nabízí spolupracujícím školám tyto služby: 

• nastavení podmínek a strategie inkluzívního vzdělávání školy formou školního 
podpůrného programu  

• poradenské služby (speciálně-pedagogické, sociální, interkulturní, pedagogicko - 
didaktické)  

• nastavení různých úrovní podpory ve vztahu k pedagogům, žákům a jejich rodinám  
• podpora v nastavení komunikace subjektů (podílejících se na vzdělávání nebo v 

oblasti péče o rodinu a dítě) za účelem podpory inkluzívního vzdělávání  
• podpora při vyhledávání a zpracovávání projektových žádostí  
• podpora v zajišťování potřebných učebních pomůcek  
• metodická podpora v oblastech realizace hodin multikulturní výchovy a 

zážitkových programů pro třídní kolektivy 
Ve městě Havířově spolupracují s Centrem tyto školy: ZŠ Havířov - Prostřední Suchá, Kpt. 
Jasioka 685/57, ZŠ a MŠ Havířov - Město, Na Nábřeží 49 
 
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, školská právnická osoba 
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska provozuje pro děti a mládež ve věku 6 – 21 let 
ze sociálně vyloučené lokality v Havířově-Šumbarku klub volnočasových aktivit Maják. 
Činnost klubu je podle cílové skupiny rozdělena na dvě části – pro děti ve věku 6-14 let a 
mládež 15-21 let. V klubu mají možnost děti trávit volný čas pod vedením zkušených 
pedagogů. Klub nabízí denní program (hry, zábava, workshopy, přednášky, hudební 
zkušebna, PC, stolní hry). 
 
Europe-Roma CZ, nestátní nezisková organizace 
Organizace si klade za cíl mapovat násilí, kterého se na obyvatelích vyloučených lokalit 
v Havířově dopouštějí extrémisté, zlepšovat soužití mezi Romy a majoritou, pomáhat Romům 
v těžkých životních situacích.  
 
Magistrát města Havířova 
Z magistrátu města Havířova jsou do lokálního partnerství zapojeny zejména odbor 
sociálních věcí a odbor školství a kultury. Okrajově se do strategického plánování zapojil také 
odbor komunálních služeb, který má na starosti výkon Veřejné služby, Veřejně prospěšných 
prací a Obecně prospěšných prací. 
 
Městská policie Havířov 
Městská policie vyjma standardních aktivit, které vedou ke zlepšení veřejného pořádku a 
zvýšení ochrany bezpečnosti osob a majetku realizuje projekty, které se výrazně dotýkají 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit – např. mobilní služebna, preventivní programy na 
školách nebo projekt Úsvit v rámci kterého spolupracují s městskou policií 4 romští terénní 
pracovníci prevence kriminality v sociálně vyloučené lokalitě Havířov-Šumbark. 
 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
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Společnost je založena Městem Havířov za účelem správy a údržby bytového a nebytového 
fondu města. V současné době na základě mandátních smluv zajišťuje správu a údržbu 7.665 
bytů v Havířově. Předmětem činnosti pro město Havířov je i zajišťování investičních činností 
(od projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné realizace investičních 
akcí). MRA rovněž vlastní středisko údržby s dílnami a sklady. 
Péči o bytový fond zajišťují i správci bytového fondu. Úkolem správců je každodenní starost o 
cca 150 až 200 bytů - pochůzky, kontroly, drobná údržba, sjednávání a kontrola větších 
oprav, úklid společných prostor, okolí domů a přístupových chodníků, dohled nad 
dodržováním domovního řádu, řešení požadavků nájemníků, rady v sociální oblasti, a jiné. Za 
tímto účelem jsou postupně zřizována stanoviště, ve kterých je možno se správcem řešit 
všechny záležitosti. 
 
Policie ČR 
Lokálního partnerství se účastní zástupci Policie ČR z obvodních oddělení 2 a 3, která 
vykonávají službu v oblasti bezpečnosti v částech města, do kterých spadají také sociálně 
vyloučené lokality. PČR působí na poli prevence kriminality např. formou přednáškové 
činnosti. 
 
Probační a mediační služba ČR 
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a 
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality. 
 
RPG RE Management 
Společnost RPG Byty, s.r.o. působí na území Moravskoslezského kraje, ale největší 
koncentrace jejího bytového fondu je v Ostravě, Havířově, Karviné a Orlové. V MS kraji 
vlastní více než 44 tisíc bytů. 
RPG je majoritním vlastníkem bytů (vyjma 2 domů) ve vyloučené lokalitě Havířov-Šumbark a 
výlučným vlastníkem domů v Havířově Prostřední Suché.  
 
Slezská diakonie, nestátní nezisková organizace 
Slezská diakonie provozuje v blízkosti sociálně vyloučené lokality Havířov-Šumbark několik 
sociálních služeb. Jedná se o poradnu ELPIS pro oběti násilí, týrání a zneužívání, Občanskou 
poradnu (odborné sociální poradenství), Intervenční centrum zaměřené na podporu a 
pomoc osobám ohroženým domácím násilím,  
 
Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace statutárního města Havířova 
Sociální služby města Havířova poskytují rodinám s dětmi sociálně vyloučených lokalit 
v Havířově-Šumbarku a Havířově-Prostřední Suché Sociálně aktivizační služby. Pro sociálně 
vyloučené obyvatele nebo sociálním vyloučením ohrožené provozuje Centrum drogové 
pomoci a Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší. 
  
Úřad práce v Karviné, pobočka Havířov 
Úřad práce spolupracuje s městem Havířovem na realizaci Veřejně prospěšných prací. 
Zajišťuje další standardní aktivity dané zákonem (např. rekvalifikační kurzy, aj.) 
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ZŠ Havířov Šumbark Jarošova 33, okres Karviná, příspěvková organizace 
Základní škola na Jarošově ulici je zapojena do projektu OPVK Stejná šance, v rámci kterého 
byla pro žáky školy vytvořena studovna, pro podporu jejich přípravy na vyučování a průběžné 
doplňování znalostí v návaznosti na běžnou výuku. Z projektu je také financována tvorba 
výukových materiálů pokrývajících téma multikulturní výchovy v rámci prevence rasismu a 
xenofobie a podpory sociálního smíru. Další z aktivit projektu je vytvoření Biofeedback 
centra. 
 
ZŠ Havířov Šumbark Školní 1/814, okres Karviná, příspěvková organizace 
Základní škola na Školní ulici participuje na projektu OPVK Stejná šance, v rámci kterého byla 
na škole vytvořena studovna pro žáky se sociálním znevýhodněním, pro podporu jejich 
přípravy na vyučování a průběžné doplňování znalostí v návaznosti na běžnou výuku. Dále 
byla zřízena dvě místa školních asistentů, kteří vytvářejí programy pro práci s žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami a přímo spolupracují s pedagogickými pracovníky v 
hodinách. 
 
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57, okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Základní škola na ulici Kpt. Jasioka se stejně jako předchozí dvě základní školy účastní 
projektu OPVK Stejná šance. Z projektu bylo financováno vytvoření studovny pro žáky. Škola 
je v rámci projektu zapojena do tvorby elektronických výukových materiálů, které budou 
distribuovány prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího portálu všem školám 
zřizovaným statutárním městem Havířov. Projekt také umožnil zřízení dvou míst školních 
asistentů, kteří vytvářejí programy pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a 
přímo spolupracují s pedagogickými pracovníky v hodinách.  
 

5. Výsledky SWOT analýz jednotlivých oblastí sociální exkluze a 
seznam členů pracovních skupin 

 
 

Seznam členů Lokálního partnerství Havířov podle pracovních skupin 

Pracovní skupina 
"Vzdělávání" 

Pracovní skupina  
"Bezpečnost a prevence 

sociálně patlologických jevů" 

Pracovní skupina 
 "Bydlení" 

Mgr. Žídková Petra  
(ZŠ Kpt. Jasioka) 

Mgr. Pilár Daniel  
(Policie ČR) 

Honsárková Lenka DiS.  
(Slezská diakonie) 

Mgr. Kosňovský Vladimír 
(ZŠ Školní) 

Ing. Muras Bohuslav  
(Městská Policie) 

pí Plawná Šárka 
(Sociální služby města Havířova, 
služby pro rodiny) 

PaedDr. Hujer Václav  
(ZŠ Jarošova) 

p. Jedlička Radim  
(Policie ČR) 

Mgr. Wlosoková Blanka  
(Armáda spásy, Azylový dům pro 
matky s dětmi) 

Mgr. Gelnarová Blanka  
(Magistrát města Havířova, 

Bc. Nikola Vavrous 
(CSVČ sv. Jana Boska) 

Mgr. Eva Rydrych  
(RPG) 
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odbor školství a kultury) 

Ing. Roseová Libuše 
(Armáda spásy, Komunitní 
centrum) 

Mgr. Michalíková Romana 
Michaela  
(CSVČ sv. Jana Boska) 

p. Valášek Petr  
(Městská realitní agentura) 

Mgr. Schneiderová Adéla 
(Centrum podpory inkluzivního 
vzdělávání) 

Mgr. Klimentová Markéta 
(Probační a mediační služba) 

p. Baláž Ladislav  
(Europe-Roma CZ) 

Ing. Mgr. Honěk Jindřich 
(CSVČ sv. Jana Boska) 

Mgr. Šídlová Zuzana  
(Probační a mediační služba) 

pí Horváthová Daniela 
(Europe-Roma CZ) 

Honsárková Lenka DiS.  
(Slezská diakonie) 

Mgr. Kolondra Tomáš  
(Armáda spásy – Služba 
následné péče) 

p. Třinecký Jan  
(Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže) 

  Bc. Kiszková Dagmar  
(Sociální služby města Havířova , 
NDC pro osoby bez přístřeší) 

  

  Honsárková Lenka DiS.  
(Slezská diakonie) 

  

  Ing. Břízová Yveta 
(Magistrát města Havířova, 
odbor sociálních věcí) 

  

  p. Danihel Pavol 
(Magistrát města Havířova, 
odbor sociálních věcí) 

  

 

5.1. Pracovní skupina „Vzdělávání“ 

 
Slabé stránky v procesu vzdělávání definované členy pracovní skupiny lze rozdělit do dvou 
kategorií. Jednak jsou to problémy spojené s rodinou dítěte ohroženého sociálním 
vyloučením a jednak systémové problémy, které se týkají samotných škol.  
Mezi problémy v rodinách dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách lze zařadit řadu jevů 
– např. způsob výchovy, kdy rodiče upřednostňují momentální nálady dítěte (,,nechce se mi 
do školy“), nejsou sami přesvědčeni o potřebnosti školní docházky a nevnímají vzdělání jako 
prostředek k lepšímu uplatnění na trhu práce. S tím souvisí také absence dobrých vzorů a 
neochota rodičů spolupracovat se školou. Zde školám chybí vazba na nestátní organizace, 
které mohou pracovat s rodiči i dětmi mimo školu a být jakýmsi mostem v komunikaci. Děti 
často vstupují do základní školy, jako do první vzdělávací instituce, nedostatečně připraveny 
(pokud nenavštěvují MŠ či přípravné třídy).  
Mezi problémy, které souvisejí se školským systémem lze zařadit vysokou fluktuaci žáků, díky 
níž nemohou školy dosáhnout normativu na žáka či celkový systém financování škol. Školy 
v lokalitách trápí také tzv. ghettoizace škol, kdy děti z majoritní populace odcházejí do jiných 
škol v okolí. Školy se tak stávají „romskými“ školami a paradoxně musí řešit problémy 
s nedostatkem žáků. Vzhledem k náročnosti práce na školách s vysokým podílem dětí ze 
sociálně vyloučených rodin pak jako další problém vyvstává odchod kvalitních pedagogů. 
 
Klady, které pracovní skupina shledala zahrnují práci s dětmi romského etnika ve více 
rovinách. Školy umí řešit problematiku multikulturního vzdělávání, mají příznivé klima pro 
vzdělávání žáků a kompetentní pedagogické sbory. Za velký přínos pak považují zavádění 
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systému včasné intervence, zejména na poli prevence negativních jevů. Školám v jejich práci 
pomáhá spolupráce s pracovníky OSPOD a nestátních organizací, zejména v práci s rodinou 
dítěte. V rámci prevence negativních jevů u dětí považuje skupina za úspěšné realizované 
preventivní programy na školách, mimoškolní volnočasové aktivity a poskytované sociální 
služby v Havířově Šumbarku. Školy umějí čerpat finanční prostředky z evropských fondů. 
 
Jako příležitost, která by mohla systému školství pomoci,  byla zmíněna strategie prevence 
na úrovni města. Obrovskou příležitostí jsou dotace EU, díky kterým lze rozšiřovat a 
zkvalitňovat výuku na školách či realizovat zájmové vzdělávání v Prostřední Suché. 
Příležitostí, která by řešila problém „hladových“ dětí ze sociálně slabých rodin, je vázané 
využití sociálních dávek na školní obědy dětí.  
 
Do budoucna hrozí školám slučování, či zánik škol v důsledku úbytku žáků a neefektivnímu 
financování. Problém, který lze již dnes pozorovat - zvyšující se podíl sociálně vyloučených 
dětí na školách, se může dále prohlubovat. Při neřešení této problematiky může dojít k 
ohrožení sociálního smíru. 
 

5.2. Pracovní skupina „Bezpečnost a prevence sociálně patologických 
jevů“ 

 

Jako slabé stránky na poli bezpečnosti a prevence je vnímáno mnoho jevů, které mají vliv na 
míru kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. Mezi tyto jevy lze zařadit vysokou míru 
nezaměstnanosti, zadluženost obyvatel či závislost na návykových látkách. Jako problém 
sociálně vyloučených lokalit jsou vnímány zejména kumulace a neustálá migrace romské 
populace mezi lokalitami. Obrovským nedostatkem je absence sociálních služeb v lokalitě 
Prostřední Suchá a to zejména určených rodinám, matkám s dětmi, drogově závislým či 
seniorům. Terénních pracovníků je nedostatek v obou vyloučených lokalitách Havířova. 
Dalším vnímaným nedostatkem je úroveň spolupráce subjektů, které působí na poli 
sociálního vyloučení. 
 
Z těchto nedostatků vyplývají hrozby. Přítomny jsou především obavy z další imigrace 
romských rodin do lokalit a jejich rozrůstání či ze zvyšování kriminality. Mezi další hrozby řadí 
členové pracovní skupiny úbytek nebo omezení některých sociálních služeb z důvodu 
nedostatku finančních prostředků na jejich zabezpečení. Hrozbou je také nedosažitelnost 
prostor pro působení nestátních organizací v lokalitách, zejména pak v  Prostřední Suché. 
 
Jako pozitivní je vnímána především práce institucí, zejména pak Městské Policie, která 
zajišťuje celou řadu preventivních programů (asistenti prevence kriminality, mobilní 
služebna, přednášky na školách) a spolupracuje s OSPODem na pravidelných kontrolách 
restauračních zařízení atd. Pozitivně je vnímán také nově zaváděný systém včasné 
intervence. Silnou stránkou je podle členů pracovní skupiny práce se sociálně vyloučenými 
obyvateli v Havířově - Šumbarku.  
 
Největší příležitost vidí členové pracovní skupiny ve spolupráci všech subjektů pracujících se 
sociálně vyloučenými. Příležitostí je také využití dotačních programů (zejména evropských 
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fondů). Otevírá se možnost pro rozvoj nestátních organizací a pro jejich vstup do vyloučené 
lokality Prostřední Suchá, jejíž obyvatelé potřebují jejich služby a pomoc.  
 

5.3. Pracovní skupina „Bydlení“ 
 

Největší slabé stránky jsou spatřovány v práci s obyvateli vyloučené lokality v Prostřední 
Suché – komunita není aktivizovaná, v lokalitě absentuje nestátní organizace. Nestátní 
organizace poskytující sociální služby ve městě Havířově nedostatečně komunikují mezi 
sebou a zároveň se jako nedostatečná jeví komunikace s městem a s majiteli bytového 
fondu. Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že v Havířově chybí sociální byty 
s programem podpory ve formě sociálních služeb poskytovaných nestátními organizacemi. 
Jako slabá stránka je vnímána kumulace sociálně slabých obyvatel ve vyloučených lokalitách, 
nižší nájemné však přitahuje nemovité obyvatele. 
 
Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou je upozorňování nájemníků městských bytů na 
nezaplacené nájemné ze strany Městské realitní agentury. Další silnou stránkou, která byla 
partnery shledána, je existence azylových domů Armády spásy pro muže a pro matky 
s dětmi. V rozvoji této oblasti sleduje skupina určité příležitosti a zároveň hrozby. Příležitostí 
je vytvoření azylového domu pro rodiny. Hrozbou je vznik ubytovny města bez služeb sociální 
prevence.  
 
Pracovní skupina se shodla, že příležitostí pro změnu v oblasti bydlení ve vyloučených 
lokalitách, jsou nástroje související s aktivizací místních obyvatel. Jedná se o programy, 
v rámci kterých jsou  samotní nájemníci zapojení do údržby domů a bytů, ve kterých bydlí. 
Práci v lokalitách je však potřeba koncepčně propojit se sociálními službami neziskových 
organizací. Tyto organizace by pak mohli komunikovat s vlastníky bytového fondu a společně 
řešit možnosti postupů směrem k nájemcům.  Další příležitost vidí členové pracovní skupiny 
ve vypracování koncepce „podporovaného“ či „prostupného“ bydlení. 
 

5.4. Problematika „Zaměstnanost“ 

 
K problematice zaměstnanosti nebyla vypracována SWOT analýza, která by pojmenovávala 
slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. K definování problémů v tomto dílčím zároveň 
však velmi významném faktoru sociální exkluze se uskutečnila pracovní schůzka, na které byli 
přítomni zástupci Úřadu práce, Probační a mediační služby, Neziskových organizací či 
Magistrátu města Havířova. 
Mezi hlavní výstupy setkání patří  

• potřeba rozšíření veřejné služby i mimo technické služby města, tak, aby veřejnou 
službu mohly vykonávat také osoby pro které tato činnost není vhodná  např. ze 
zdravotních důvodů, 

• potřeba rozšíření obecně prospěšných prací tak, aby je mohli vykonávat i zaměstnaní 
klienti, tzn. v odpoledních hodinách, o víkendech, 

• možnost rozšíření veřejně prospěšných prací 
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• využívaní evropských fondů v oblasti projektů vedoucích ke zvýšení kompetencí při 
hledání zaměstnání a ke zvýšení zaměstnanosti,  

• založení sociální firmy ve městě Havířově, 

• zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných jako podmínka veřejných zakázek města. 
 

6. Priority Lokálního partnerství Havířov 
 

6.1. Priority  v oblasti „Bydlení“ 
 

Prioritou Lokálního partnerství Havířov v oblasti bydlení je zlepšení úrovně bydlení v sociálně 
vyloučených lokalitách a podpora obyvatel, kteří je obývají. Priorita v sobě zahrnuje dvě 
klíčové aktivity - první z nich se věnuje opravám a údržbě domů a druhá se zaměřuje na 
podporu sociálně vyloučených obyvatel. 
 
Majitelem většiny bytového fondu v obou vyloučených lokalitách je společnost RPG. 
Vzhledem k její investici do bytového fondu v lokalitě Havířov – Šumbark v roce 2010, 
v rámci které byly opraveny zejména společné prostory domů, fasády a vyměněna okna, 
bude jedním z úkolů pro následující období nalézt poskytovatele sociálních služeb, který by 
pracoval s obyvateli vyloučené lokality Šumbarku v oblasti bydlení a stal se partnerem RPG 
pro řešení zdejší situace. V oblasti bydlení se lokální partnerství soustředí také na lokalitu 
Prostřední Suchá. S ohledem na pozitivní zkušenosti členů Lokálního partnerství s opravami 
domů ve vyloučených lokalitách, na kterých participují jejich obyvatelé, rozhodli jsme se do 
plánovaných oprav zapojit samotné nájemníky. Pro realizaci tohoto cíle je nutná přítomnost 
neziskové organizace v lokalitě, která bude komunikovat s obyvateli domů a bude je 
motivovat k účasti na opravách. Ty budou realizovány pouze v případě zájmu nájemníků. 
Opravy mají svou posloupnost. Jedná se o úklid společných prostor domů, výmalbu 
společných prostor, renovaci oken a následné zavedení domovnictví. Pro dané aktivity zajistí 
RPG materiál, který zúročí nájemníci svou prací. 
 
Druhá aktivita, kterou je podpora sociálně vyloučených obyvatel a obyvatel sociálním 
vyloučením ohrožených, se zaměřuje na vytvoření Koncepce podporovaného či prostupného 
bydlení ve městě Havířově. Podporou pak rozumíme nikoliv podporu finanční, ale podporu 
neziskovými organizacemi a to formou sociálních služeb, které vedou k návratu zpět do 
společnosti – např. pomoc s hospodařením, zvládání dluhové problematiky, pracovní 
poradenství. Koncepce bude cílena jednak na obyvatele, kteří se již dostali do tíživé bytové 
situace, tak na nové obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Koncepce bude vytvořena členy 
pracovní skupiny „Bydlení“ a následně předložena k připomínkování a schválení Radě a 
Zastupitelstvu města Havířova. 
 

Přehled priorit, dlouhodobých a krátkodobých cílů : 
Priorita 1:  Zlepšení úrovně  bydlení v sociálně vyloučených lokalitách a  podpora sociálně 
vyloučených osob a sociálním vyloučením ohrožených v oblasti bydlení  

1.1 dlouhodobý cíl:  
Společné prostory v bytových domech a okolní prostředí v sociálně vyloučené lokalitě v Prostřední 
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Suché jsou čisté, obyvatelé se zapojují do údržby domů (2012). 

krátkodobé cíle: 

• V Havířově-Prostřední Suché působí NNO, která spolupracuje s RPG (2011) 

• Obyvatelé lokality Havířov-Prostřední Suchá jsou aktivizováni  

• Jsou uklizeny společné prostory (2011) 

• Jsou realizovány opravy svépomocí – výmalba společných prostor, oprava oken (2011/2012) 

• Je zavedeno domovnictví (2011) 

1.2 dlouhodobý cíl:  
Sociálně vyloučení obyvatelé nebo sociálním vyloučením ohroženi jsou podporováni v rámci systému 
podporovaného bydlení (2013) 

krátkodobý cíl: 

• V Havířově je vytvořena koncepce podporovaného bydlení s návazností na sociální služby 
(2011) 

 
 

6.2. Priority v oblasti „Vzdělávání“ 

 
V oblasti vzdělávání si členové Lokálního partnerství stanovili priority, které se zaměřují na 
spolupráci základních škol s dalšími subjekty, které působí v sociálně vyloučených lokalitách, 
na předškolní vzdělávání a na prevenci. 
 
Priorita věnující se spolupráci je zacílena zejména na vztah školy a rodiny sociálně 
znevýhodněných žáků. Priorita vychází ze snahy škol prohloubit zájem rodiny o vzdělávání 
dítěte a navodit pocit důvěry. Vzhledem k tomu, že rodiče žáků ze sociálně vyloučených 
lokalit ve velké míře nevěnují vzdělávání přílišnou pozornost a nedůvěřují institucím, jeví se 
jako vhodná cesta pro zprostředkování komunikace škola – rodina činnost neziskové 
organizace. Nezisková organizace má zároveň možnost spolupracovat s OSPODem či 
praktickým lékařem. Dalším krokem pro přiblížení školy blíže rodinám je zřízení pozice 
romského asistenta přímo na základních školách. Romský asistent bude pracovat s dětmi ve 
škole a zároveň s rodinami dětí v jejich přirozeném prostředí. 
Další klíčovou oblastí je spolupráce základních škol s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 
zejména v oblasti zapisování dětí do přípravných tříd, jejich přítomnosti při zápisu dětí do 
škol, případně při depistážích ve školách. 
 
Předškolní vzdělávání hraje klíčovou roli pro úspěch dítěte v dalších vzdělávacích aktivitách. 
Lokální partnerství rozhodlo, že je vhodné do další etapy plánování zapojit také mateřské 
školy z blízkosti lokalit, zjistit důvody nízké návštěvnosti mateřských škol dětmi z vyloučených 
lokalit a s těmito příčinami dále pracovat za účelem zvýšení počtu zmíněných dětí v MŠ. Pro 
rozvoj dítěte v předškolním věku je vhodné pokud navštěvuje mateřské centrum. V Havířově-
Šumbarku existují dvě taková centra a našim cílem je zvýšit jejich návštěvnost matkami 
s dětmi z lokality. V Havířově-Prostřední Suché bychom rádi zřídili předškolní klub, zahájení 
jeho činnosti je závislé na dostupnosti vhodných prostor. 
 
Prevence v rámci vzdělávání je zaměřena na udržitelnost projektu Stejná šance a na přípravu 
dětí na vyučování. Z projektu Stejná šance jsou financováni asistenti pedagogů na ZŠ Školní a 



 

 
 

20

ZŠ Kpt. Jasioka, studovny pro žáky na ZŠ Školní, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Jarošova a tvorba 
výukových materiálů na zmíněných školách. 
Příprava dětí na vyučování je pak směřována zejména na mimoškolní přípravu. Cílem je 
rozšířit stávající možnosti dětí a to zejména v Havířově Prostřední Suché, kde je příprava na 
vyučování dětem přístupná pouze v rámci základní školy. 
 
Přehled priorit, dlouhodobých a krátkodobých cílů: 

Priorita 1:  Spolupráce mezi školami a dalšími aktéry působícími v sociálně vyloučených 
lokalitách  

1.1 dlouhodobý cíl:  
Zefektivnění spolupráce ve vztahu základní škola – rodina sociálně znevýhodněných žáků, 
OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna, případně praktický lékař (2012) 

krátkodobé cíle: 

• V Havířově - Šumbarku působí NNO, která je plně zapojena do systému spolupráce 
mezi základními školami (Jarošova, Školní), rodinou, OSPODem, praktickým lékařem 
(2011)  

• V Havířově – Prostřední Suché působí NNO, která je plně zapojena do systému 
spolupráce mezi základní školou, rodinou, OSPODem, praktickým lékařem (2011) 

• Při základních školách (Jarošova, Školní) je zřízeno pracovní místo romského asistenta 
(2011)  

• Základní školy efektivně spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) zejména 
v těchto oblastech: zapisování dětí do přípravných tříd, přítomnost PPP u zápisu, případně 
v oblasti depistáží ve škole (2011) 

Priorita 2:  Předškolní vzdělávání  

2.1 dlouhodobý cíl:  
Dětem se sociálním znevýhodněním jsou dostupné možnosti pro předškolní vzdělávání 
(2013) 

krátkodobé cíle: 

• Děti se sociálním znevýhodněním mají možnost navštěvovat přípravnou třídu a 
mateřskou školu (2011) 

• Děti a jejich rodiče mají možnost navštěvovat předškolní klub v Havířově – Prostřední 
Suché.  (2013) 

• Rodiče s dětmi ze sociálně vyloučené lokality Havířov-Šumbark mají možnost 
navštěvovat mateřské centrum (2011) 

Priorita 3:  Prevence 
3.1 dlouhodobý cíl:  
Zajistit udržitelnost aktivit projektu „Stejná šance“, který trvá do května 2012 (2012) 

krátkodobý cíl: 

• Při základních školách pracují asistenti pedagoga (2 AP v ZŠ Kpt. Jasioka, 2 AP v ZŠ Školní), žáci 
mohou dále využívat studovny, je zajištěna tvorba výukových materiálů (2012) 

3.2 dlouhodobý cíl:  
Žáci jsou podporováni při přípravě na vyučování (2012) 

krátkodobé cíle: 
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• Příprava na vyučování probíhá na školách (2012) 

• Mimoškolní příprava na vyučování je žákům dostupná v Prostřední-Suché (2012) 

• Mimoškolní příprava na vyučování je žákům dostupná v Havířově-Šumbarku (2012) 

 
 

6.3. Priority v oblasti „Bezpečnost a prevence sociálně patologických 
jevů“ 

 
Priority na poli bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů se odvíjejí zejména od 
dostupnosti sociálních a návazných služeb obyvatelům obou vyloučených lokalit. Vycházejí ze 
současného stavu, kdy v Havířově-Šumbarku působí neziskové organizace poskytující své 
služby zdejším obyvatelům a naopak v Havířově-Prostřední Suché žádná nezisková 
organizace cíleně nepůsobí. Členové pracovní skupiny považují za nejdůležitější takové 
sociální služby a aktivity, které sociálně aktivizují vyloučené obyvatele, poskytují jim 
poradenství v oblasti zadlužení či pracovní poradenství a takové, které se věnují 
problematice závislostí. Nezaměstnanost, zadlužení a drogová závislost na alkoholových i 
nealkoholových drogách byly pojmenovány jako faktory, které nejvíce ovlivňují míru 
kriminality v obou vyloučených lokalitách. 
Mezi priority byl zařazen rozvoj sociálních služeb v Prostřední Suché, kde je zapotřebí 
zejména odborné sociální poradenství a terénní sociální práce. Jako důležité bylo také 
vyhodnoceno zájmové vzdělávání pro děti. V Havířově – Šumbarku se členové pracovní 
skupiny rozhodli rozdělit si cílovou skupinu sociálně vyloučených na podskupiny (např. 
závislí, zadlužené rodiny atd.), kdy v první fázi dojde k ujasnění si již probíhající práce 
s těmito obyvateli a nastavení spolupráce mezi subjekty, které se zabývají jednotlivými 
cílovými skupinami a až následně budeme hledat způsoby, jakými pokrýt stěžejní oblasti, 
kterým se doposud žádný subjekt nevěnuje nebo služby kapacitně nedostačují. V Havířově – 
Šumbarku je jedním z cílů vznik poradenského centra „Khamoro“, který  vychází z IPRM.  
Důležitou oblastí, které je potřeba se věnovat jsou probační programy. V současnosti nejsou 
klientům Probační a mediační služby tyto programy k dispozici. Jejich nositeli by měli být 
především neziskové organizace působící v Havířově.  
 
Přehled priorit, dlouhodobých a krátkodobých cílů: 
Priorita 1:  Rozvoj sociálních služeb a programů zaměřených na práci se sociálně vyloučenými 
obyvateli a sociálním vyloučením ohroženými a spolupráce subjektů pracujících se sociálně 
vyloučenými  

1.1 dlouhodobý cíl:  
V Havířově – Šumbarku a v Havířově - Prostřední Suché existuje komplexní síť sociálních služeb 
zaměřených na snížení sociálně patologických jevů (2013) 

krátkodobé cíle: 

• Je vytvořena koncepce spolupráce subjektů pracujících se sociálně vyloučenými obyvateli 
v Havířově - Šumbarku pro všechny cílové skupiny (2011) 

• Obyvatele sociálně vyloučené lokality Havířov-Šumbark mohou využívat služeb 
„Poradenského centra Khamoro“ (2011) 

• V sociálně vyloučené lokalitě v Havířově-Prostřední Suché působí NNO, která poskytuje 
služby sociální prevence - odborné sociální poradenství, terénní programy (2011) 
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• V Havířově-Prostřední Suché mají děti a mládež možnost navštěvovat klub volnočasových 
aktivit – otevřený klub (2012) 

• Zachování pracovní pozice terénní sociální pracovník při Magistrátu města Havířova  
(průběžně) 

 

1.2 dlouhodobý cíl:  
V Havířově existuje nabídka probačních programů, které realizují poskytovatelé sociálních služeb 
(2013) 

krátkodobý cíl: 

• Je realizován resocializační a terapeutický program pro práci s násilnou osobou (2011) 

• Jsou realizovány probační programy pro cílové skupiny alkoholově a drogově závislých (2011) 

 
 

6.4. Priority v oblasti „Zaměstnanost“ 

 
Řešení nezaměstnanosti je neproblémovější oblastí, což je v Havířově zesíleno tím faktem, že 
se této oblasti až na drobné výjimky cíleně věnují pouze instituce - Úřad práce (veřejně 
prospěšné práce), Magistrát města Havířova (veřejně prospěšné práce - VPP, veřejná služba - 
VS) a Probační a mediační služba  (obecně prospěšné práce - OPP). Priority jsou s ohledem na 
tuto skutečnost zaměřeny především na rozvoj VS, VPP a OPP. Tyto „druhy zaměstnávání“ 
jsou v Havířově velmi dobře nastaveny, nicméně jsme zaznamenaly problém se 
zaměstnáváním osob, které nemohou vykonávat fyzicky náročnou práci či v případě klientů, 
kterým byla nařízena OPP je problém s jejím výkonem, pokud je tento zaměstnán. 
Další priority vycházejí zejména z přenosu dobré praxe z jiných lokalit, ve kterých působí 
Agentura pro sociální začleňování a jedná se o vznik sociální firmy, podporu zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejných zakázek města a zapojení 
neziskových organizací formou využívání evropských fondů podporujících aktivity vedoucí ke 
zvýšení zaměstnanosti či zaměstnatelnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 
 
Přehled priorit, dlouhodobých a krátkodobých cílů: 

Priorita 1:  Zvýšení zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách  
1.1 dlouhodobý cíl:  
V Havířově působí sociální firma zaměstnávající znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání 
zejména z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, osob sociálně vyloučených, osob po výkonu trestu. 
(2012) 

krátkodobý cíl: 

• Zvýšení informovanosti potencionálních nositelů projektu (2011) 

1.2 dlouhodobý cíl:  
V Havířově působí firma /NNO, která podává projekty zaměstnanosti pro sociálně vyloučené 
obyvatele (2012) 

krátkodobý cíl: 

• Zvýšení informovanosti potencionálních nositelů projektů (2011) 

1.3 dlouhodobý cíl:  
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejných zakázek města 
(2012) 
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krátkodobý cíl: 

• Rada a Zastupitelstvo města Havířova jsou informováni o dobré praxi z lokality Most (2011) 

1.4  dlouhodobý cíl:  
Je rozšířena nabídka oblastí výkonu veřejné služby (VS), veřejně prospěšných prací (VPP) a obecně 
prospěšných prací (OPP) (2011) 

krátkodobý cíl: 

• NNO a organizace, které poskytují službu obyvatelstvu jsou informováni o možnosti využití  
VS, VPP, OPP (2011) 

1.5  dlouhodobý cíl:  
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají možnost využívat pracovního poradenství, které motivuje 
k hledání a získání zaměstnání (2011) 

krátkodobý cíl: 

• viz. PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů – krátkodobý cíl 1.1.2. - realizace 
projektu „Poradenské centrum Khamoro“ 
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Poděkování 
 
Poděkování patří všem členům Lokálního partnerství Havířov za jejich práci na tomto 
Strategickém plánu, která byla jen začátkem našeho společného úsilí. Zároveň děkuji všem 
dalším spolupracovníkům, kteří se na tvorbě tohoto dokumentu podíleli. 
 
 

Helena Palicová 
Lokální konzultantka Havířov 
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Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 – Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření Lokálního partnerství Havířov 
Příloha č. 2 – Harmonogram  
Příloha č. 3 – SWOT analýzy dílčích oblastí sociální exkluze 
Příloha č. 4 – Situační analýza sociálně vyloučených lokalit Havířova 
 

Seznam použitých zkratek 
 
Aj. – a jiné 
Apod. – a podobně 
CPIV – Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 
CSVČ – Církevní středisko volného času 
EU – Evropská unie 
MRA – Městská realitní agentura 
MŠ – mateřská škola 
Např. – například 
NDC – nízkoprahové denní centrum 
NNO – nevládní nezsková organizace 
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OPP – obecně prospěšná práce 
OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
PČR – Policie České republiky 
PPP – Pedagogicko psychologická poradna 
PMS ČR – Probační a mediační služba České republiky 
SP LP – Strategická plán Lokálního partnerství 
VPP – veřejně prospěšná práce 
VS – veřejná služba 
ÚP - úřad práce 
ZŠ – základní škola 


