
Shrnutí strategického plánu sociálního začleňování v Moravském Berouně 

Strategický plán sociálního začleňování pro Moravský Beroun 2015-2018 je široce pojatou strategií 

integrující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb 

i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje města. Byl zpracován metodou lokálního partnerství v úzké 

spolupráci všech místních aktérů, kterých se problematika sociálního začleňování dotýká.  

Lokální partnerství v Moravském Berouně vytvořilo tři tematické pracovní skupiny pro oblast bydlení, 

zaměstnanosti a vzdělávání, trávení volného času a prevenci rizikového chování, a po podpisu memoranda 

byla vytvořena ještě čtvrtá pracovní skupina projekty a implementace. V rámci pracovních skupin byl do 

spolupráce zapojen Úřad práce ve Šternberku, Městský úřad Šternberk, Olomoucký kraj, Policie České 

republiky, všichni tři lokální poskytovatelé sociálních služeb, podnikatelské subjekty, CARITAS - VOŠs 

Olomouc, Městská policie Moravský Beroun, dále mateřská škola a základní škola, jako příspěvkové 

organizace města.  

Součástí přípravy strategie byla i řada důležitých lokálních analýz či výzkumů, které byly v rámci přípravné 

a analytické fáze realizovány, a o jejichž výsledky se poté výsledná strategie významně opírá. Především 

vychází z rozsáhlé situační analýzy (2014), analýzy k možnostem sociálního podnikání (2015), analýzy 

drogové scény v obci Moravský Beroun, obsahuje také výstupy a zapracovává doporučení z hodnocení 

opatření na poli prevence kriminality a z pilotního ověřování systému prostupného zaměstnávání (2015).  

Priority v jednotlivých oblastech: 

Základní strukturu opatření, která jsou součástí strategického plánu, ukazuje jeho celkové schéma na další 

straně, včetně zdůraznění základních provazeb a spolupráce mezi jednotlivými opatřeními.  

Zaměstnanost: Kapitola obsahuje opatření zejména v oblasti zvýšení počtu pracovních míst (formou 

rozvoje sociální ekonomiky, odpovědného zadávání veřejných zakázek, využívání nástrojů APZ, i podpory 

podnikání). Další opatření se zaměřují na komplexní podporu osobám, které jsou na trhu práce 

znevýhodněny, propojují aktivity sociálních služeb (řešení dluhů) a pracovního poradenství. 

Vzdělávání: Zde strategie navrhuje řadu opatření od intenzivní podpory předškolního vzdělávání a konceptu 

včasné péče, přes podporu místní základní školy v kvalitním inkluzivním vzdělávání, přes opatření na 

podporu rodin při vzdělávání a výchově dětí a systémové spolupráce místních aktérů. Velká pozornost je 

věnována také odstraňování bariér při vstupu a udržení se na střední škole, a taktéž podpoře neformálního 

vzdělávání. 

Bydlení: Oblast bydlení zahrnuje opatření k naplňování konceptu sociálního a dostupného bydlení, jejich 

zakomponování do bytové polity města, dále navazující rozvoj kompetencí cílové skupiny v oblasti bydlení 

(trénink, poradenství, spolupráce se sociálními službami, podpora konceptu domovníků a komunitní práce). 

V kapitole se také rozpracovává systém prevence ztráty bydlení. 

Bezpečnost a prevence kriminality: Kapitola rozvíjí systém preventivně bezpečnostní politiky města, 

zahrnující opatření na podporu dobré kontroly rizikových míst, aktivní práci s dětmi a mládeží, využití 

asistentů prevence kriminality a rozvoje preventivní práce městské policie. Jsou zde také opatření směřující 

k zlepšení sousedských vztahů mezi Romy a majoritou, i podpora komunikace města s občany. 

Rozvoj a koordinace sociálních služeb: Strategie navrhuje systém provázaných opatření, jednak pro 

podporu casemanagementu a podpory sociální práce města, včetně podpory komunitní sociální práce, 

evaluačních a výzkumných činností a platformy pro koordinaci aktivit sociálního začleňování a výměnu 

dobré praxe. Opatření počítají s rozvojem služeb sociální prevence a s vybudováním zázemí ve městě. 

Strategický plán sociálního začleňování pro Moravský Beroun 2015-2018 byl schválen zastupitelstvem 

města 2.11.2015.  

Nyní se lokální partnerství připravuje na implementační fázi, která bude probíhat na úrovni pracovní skupiny 

projekty a implementace, v úzké spolupráci manažera SPSZ, vedení města, ASZ a žadatelů. 



 



Seskupení navržených opatření do systému projektových celků 

 

Operační 
program 

Projektový záměr Návaznost na opatření SPSZ 
Rozpočet – 
celková alokace 

OP Z 

Systém - koordinované řešení 
problematiky sociálního vyloučení 
s prvky komunitní práce včetně 
realizace programů prevence sociálně 
patologických jevů a prevence 
kriminality v lokalitě Moravský Beroun 

3.2.2 podpora práce domovníků 
4.1 asistenti prevence kriminality 
5.1 systém koordinace sociálních 
služeb na území města 
5.2 zahájení komunitní práce 

7 294 640,- Kč 

OP Z 

Bydlím a pracuji - rozšíření služeb 
prevence, rozvoj dluhového 
poradenství, koordinace systému 
prostupného zaměstnávání, aktivity 
podporující kompetence cílové skupiny 
v oblasti bydlení a zaměstnanosti 

1.2.2 podpora znevýhodněných 
osob při vstupu na trh práce 
5.3 posílení kapacit pro služby 
sociální prevence  

8 232 480,- Kč 

OP Z 
Podnik - založení sociálního podniku, 
poskytujícího služby obyvatelům 
města Moravský Beroun 

1.1.1 Založení sociálního podniku 4 140 000,- Kč 

OP VVV 
Inkluze - šablony pro inkluzivní 
vzdělávání 

2.1.2 posílení kapacit MŠ pro 
inkluzivní vzdělávání 
2.2.1 personální posílení kapacit 
ZŠ pro inkluzivní vzdělávání 

6 415 920,- Kč 

OP VVV 
Cesta - projekt systémové podpory 
inkluze a neformálního vzdělávání 

2.1.3 metodická podpora 
a vzdělávání pracovníků MŠ 
2.2.3 zajistit odborný růst a další 
podporu učitelů ZŠ 
2.4 odstranit bariéry pro volbu 
a úspěšné ukončení střední školy 
2.5.1 zvýšit kvalitu a efektivitu 
volnočasových aktivit školy 
2.5.2 zvýšit kapacity 
mimoškolních vzdělávacích 
a výchovných programů 
2.6 zlepšovat spolupráci všech 
aktérů v oblasti vzdělávání 

6 318 040,- Kč 

IROP Adaptace bytů - sociální bydlení 3.1.1 vybudování sociální bydlení 28 000 000,- Kč 

IROP 

Zázemí - Rekonstrukce/přestavba na 
Multifunkční centrum sociálních 
služeb a komunitní práce města 
Moravský Beroun 

5.4 vybudování kvalitního zázemí 
pro sociální služby 

30 500 000,- Kč 

Celkem KPSVL 90 901 080,- Kč 

 


