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Předmluva
Když začátkem roku 2016 začala spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, nikdo ze
zúčastněných pořádně nevěděl, co nás čeká, a jak bude vše probíhat. Ale i přesto jsme od samého
začátku byli plni očekávání a optimismu, že se nám díky této spolupráci podaří v našem regionu
zlepšit podmínky pro život všech občanů.
Vítkovsko a Budišovsko jsou oblasti, které jsou z dlouhodobého pohledu v rámci okresu Opava
postiženy vysokou nezaměstnaností, horší dopravní dostupností a vyšším podílem sociálně
vyloučených občanů. Zejména tyto důvody zapříčiňují postupné vylidňování, přičemž odcházejí
zejména mladí lidé a lidé v produktivním věku.
Každá obec či město v naší oblasti se více či méně snaží tyto negativní dopady eliminovat. Jak jsou
v tomto snažení úspěšní, souvisí s tím, jak intenzivně se danou problematikou zabývají (např. kolik
finančních prostředků na tuto oblast uvolní a jaké mají zkušenosti a informace, které využívají při
rozhodování o konkrétních jednotlivých krocích). Proto vítáme tuto možnost spolupracovat
s Agenturou pro sociální začleňování, jenž má dostatek zkušeností, které se mohou použít i v naší
oblasti při řešení konkrétních problémů.
V neposlední řadě očekáváme, že zapojením se do projektu a zpracováním Strategického plánu
sociálního začleňování budeme některé záležitosti řešit ve spolupráci s městy Vítkov, Budišov nad
Budišovkou a obcí Čermná ve Slezsku. Získáme lepší přístup k finančním zdrojům a výsledky našeho
společného snažení budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na Vítkovsku a Budišovsku (a to nejen
na konkrétní skupiny obyvatel, na které je strategický plán zaměřen, ale na všechny obyvatele
našich měst a obcí, protože to je ve svém důsledku našim společným cílem).
Vytvořením a následným schválením tohoto Strategického plánu sociálního začleňování sice končí
jedna kapitola spolupráce, nicméně to nejdůležitější nás teprve čeká. A my všichni pevně věříme, že
se nám během následujících let podaří zrealizovat co nejvíce navržených projektů ze všech klíčových
oblastí, kterými jsou hlavně zaměstnanost, prevence kriminality, vzdělávání, sociální služby a
bydlení. Víme, že to nebude jednoduchá cesta a že není možné naše problémy vyřešit mávnutím
kouzelného proutku, ale i přesto jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem a současně je to
pro nás výzva a příležitost, jak z našich měst a obcí udělat o něco lepší místo pro život.

Ing. Pavel Smolka

Ing. Pavel Jílek

Milan Baroň

starosta
města Vítkov

místostarosta
města Budišov nad Budišovkou

starosta
obce Čermná ve Slezsku
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I.

Základní informace
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Sociální vyloučení
Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s nejnižší mírou ohrožení chudobou.1 Přesto zde
podle nejnovějšího výzkumu2 žije 95 000 až 115 000 sociálně vyloučených osob, tedy lidí
potýkajících se s chudobou, koncentrovaných v 606 sociálně vyloučených lokalitách. Počet
sociálně vyloučených osob a sociálně vyloučených lokalit stále narůstá. Do sociálního vyloučení se
vlivem socioekonomického vývoje společnosti propadá stále více obyvatel České republiky.
Sociálně vyloučení lidé nestojí pouze
před jedním problémem (např. nízký
příjem), ale před jejich souborem
(ztráta
bydlení,
dlouhodobá
nezaměstnanost, zadlužení, problémy
dětí ve škole), přičemž mnohý z nich by
i jednotlivě ohrožoval normální
fungování člověka ve společnosti.
Tyto osoby mají ztížený přístup
k institucím a službám (tedy
k
institucionální
pomoci),
jsou
vyloučeni ze společenských sítí a nemají
dostatek vertikálních kontaktů mimo
sociálně vyloučenou lokalitu.
Lidé žijící takto na okraji společnosti se
přizpůsobují podmínkám sociálního
vyloučení, a osvojují si specifické vzorce
jednání, které jsou často v rozporu s
hodnotami většinové společnosti. Proto
někdy bývá soužití na první pohled
problematické.
Návyky získané adaptací na život v sociálním vyloučení pak ale těmto lidem znemožňují být úspěšní
ve většinové společnosti, ztrácí (či ani nezískávají) hodnotové žebříčky středostavovského občana
orientovaného na kariérní vzestup a úspěch. To je znovu a znovu uzavírá v pasti sociálního
vyloučení. Z této pasti se lidé nedokáží dostat bez cizí pomoci.
Proces sociální integrace lidí ze sociálně vyloučených lokalit musí probíhat zároveň v mnoha
oblastech. V každé z nich je třeba přijmout řadu kroků na úrovni samospráv, škol, policie a dalších
institucí, včetně nevládního sektoru. Tato řešení je nutné vhodně kombinovat a koordinovat, a to
zejména na úrovni obce či města. Bez propojení a návaznosti jednotlivých opatření se výrazně
snižuje jejich účinnost.
Těmi nejvýznamnějšími oblastmi (se kterými proto pracuje i Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách) jsou: bydlení, zaměstnanost, vzdělávání, sociální služby, bezpečnost a
rodina a sociálně-právní ochrana dítěte.
1

Srovnávací databáze Eurostatu ( http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h)
srov. GAC, s.r.o.: Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, Praha 2015.
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf.
2
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Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování (dále v textu Agentura nebo ASZ)
je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády České
republiky a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu. Agentura funguje od roku 2008 a je
vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku
sociálního vyloučení.
Agentura pro sociální začleňování:
✓ pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně
vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů
pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.
✓ propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové
organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při
sociálním začleňování spolupracovaly.
✓ spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní
správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.
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.
Obce a Agentura ve spolupráci s partnery sestavují místní strategické plány sociálního
začleňování, jejichž naplněním na území obcí dochází:
✓ k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti
✓ k revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji zaostalých částí obce, rozvoji sociálních a
návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce
✓ k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči,
zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím
spojených sociálně patologických jevů, rozvoji občanské společnosti a podpoře občanského
soužití
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Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále v textu KPSVL) je metodický materiál,
který připravila ASZ ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Metodika podrobně představuje tzv. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, který
je uplatňován v obcích a městech, které řeší problematiku sociálního vyloučení ve spolupráci
s Agenturou. Dokument popisuje role obcí, Agentury i dalších aktérů v tomto procesu, přípravu
místního strategického plánu i to, jak bude koordinovaný přístup uplatňován v jednotlivých sférách
a oblastech (sociální služby, zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, bezpečnost, rodinná politika).
Hlavním výstupem vzájemné spolupráce ASZ, obcí a místních aktérů je místní strategický plán
sociálního začleňování (dále v textu SPSZ), který řeší oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti,
bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a
rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů.
SPSZ má řadu styčných ploch s různými typy strategických dokumentů, v praxi nejčastěji
s komunitními plány sociálních služeb, integrovanými plány rozvoje měst, plány prevence
kriminality obcí i krajů, obecními a krajskými plány integrace Romů a dalších menšin, apod. SPSZ je
vzhledem k ostatním strategickým dokumentům jistou zastřešující strategií, zavedené strategické
dokumenty však respektuje, pokud strategický plán nezužují nebo neoslabují. Nositelem
strategického plánu sociálního začleňování je obec/obce, případně svazek obcí.
KPSVL je určen pro obce, které na svém území chtějí systematicky řešit problém sociálního
vyloučení, zejména sociálně vyloučených lokalit, a budou k tomuto řešení potřebovat podporu
z prostředků ESIF, zejména pak pro:
✓ Obce, které předpokládají využití více než jednoho operačního programu. V rámci KPSVL
budou koordinovány výzvy k předkládání projektů z OPZ, OP VVV a IROP.
✓ Obce, které předpokládají podání více než jednoho či dvou projektů, neboť v rámci SPSZ
budou tyto projekty dobře provázány, a v rámci SPSZ navázány na obecní sociální politiky.
✓ Obce, které už mají vybudován tým či odborné pracovníky pro zpracování a realizaci
projektů z ESIF, tak i pro projektově nezkušené (těm poslouží podpora při zpracovávání a
realizaci projektů poskytnutá ve vyjednaném rozsahu Agenturou).
✓ Obce, které předpokládají využít zejména OP Z, neboť k SPSZ bude MPSV vázat prostředky
vyhrazené na projekty plánované v rámci SPSZ.
✓ Obce, které chtějí využít možnosti výstavby a rekonstrukce bytů pro účely sociálního
bydlení, neboť v rámci IROP bude vypsána výzva, která bude určena pouze pro obce a
partnery spolupracující pouze v režimu KPSVL, čímž se pro žadatele omezuje konkurenční
prostředí.
✓ Obce, které již v uplynulém období realizovaly rozsáhlé projekty a plánují je nadále
rozvíjet (i s ohledem na podmínky udržitelnosti výstupů dosavadních projektů).
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Zahájení spolupráce obcí a ASZ
Spolupráce Agentury pro sociální začleňování s obcí Vítkov a Budišov nad Budišovkou (dále jen
Budišov), začala koncem roku 2015, kdy obě obce podaly přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování. Agentura posléze v prosinci vybrala Vítkov společně s Budišovem ke
spolupráci do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Čermná ve
Slezsku (dále jen Čermná) se připojila ke spolupráci v létě roku 2016. Vzájemná spolupráce byla
opětovně stvrzena memorandy obcí v průběhu listopadu 2016.
Je potřeba zmínit, že Agentura obvykle působí ve městech s minimálním počtem obyvatel 8 000 a
vyšším, z čehož vyplývají metodické nástroje i praktické strategie, které využívá, z nichž ne všechny
jsou automaticky přenositelné do prostředí menšího města. V případě Vítkova (5879 obyvatel),
Budišova (2911 obyvatel) a Čermné (382 obyvatel) je lokalita vnímána jako celek - zejména proto,
že obce jsou co do počtu obyvatel menší než minimální požadovaná velikost a zároveň, že obce
sídlí v těsné blízkosti, jsou propojena železnicí a tvoří relativně homogenní a provázaný celek.
Přestože řada žadatelů nemá zkušenosti s přípravou a realizací větších projektových záměrů, jak je
tomu ve větších městech, podařilo se tuto nevýhodu vyvážit jak velkou motivací místních aktérů,
tak zajištěním dostatečných vzdělávacích aktivit a intenzivní individuální konzultací projektových
záměrů ze strany Agentury. Podpora probíhá jak přímo v lokalitě, tak elektronicky a telefonicky.
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Ustavení lokálního partnerství a proces tvorby strategie
Prvním krokem na cestě ke spolupráci bylo založení Lokálního partnerství jako nejvyššího orgánu
(seznam členů je uveden v příloze), které je sestaveno z kolegia odborníků zejména z institucí
veřejné správy, neziskového sektoru a soukromých subjektů. O činnosti Lokálního partnerství jsou
pravidelně informovány volené orgány obce.
Klíčovou roli v rámci spolupráce obou stran mají za Agenturu lokální konzultant (LK) a konzultant
inkluzivního vzdělávání (KIV). Lokální konzultant řídí a koordinuje činnost lokálního partnerství i
velké části pracovních skupin, je odpovědný za přípravu SPSZ a navazující aktivity v lokalitě.
Konzultant inkluzivního vzdělávání se zaměřuje na problematiku vzdělávání, řídí a koordinuje
činnost Pracovní skupiny vzdělávání, je odpovědný za přípravu Místního plánu inkluze. Oba
konzultanti spolu úzce spolupracující.
Za obec je zodpovědný za řízení implementace SPSZ manažer SPSZ. Agentura poskytuje obcím a
dalším partnerům působícím v obci asistenci při zpracování SPSZ, který je ústředním podkladem
pro zajištění čerpání finanční podpory zejména z Evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014 - 2020 v oblasti sociálního začleňování. Strategický plán sociálního
začleňování bude po roce od schválení radou a zastupitelstvem obce aktualizován doplněním a
zpřesněním cílů, opatření a aktivit a po dvou letech od jeho schválení proběhne jeho celková revize
a nové schválení volenými orgány obce. V dalších letech bude dle další dohody průběžně
aktualizován.

Za účelem koordinace projektových aktivit bude v obci působit hlavní Pracovní skupina projektů a
implementace. Tato pracovní skupina je složena vždy z vedení obcí, manažera SPSZ obcí, zástupce
Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta inkluzivního vzdělávání) a významných
předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat indikátory v SPSZ
(počáteční, průběžné a konečné) vztahující se k průběhu a výsledkům práce a dopadům na cílové
9
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skupiny. Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ
realizovány, dohlíží na
jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a
indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování,
vč. dopadů na cílové skupiny, vč. Romů.
Pod touto hlavní pracovní skupinou pracují pracovní skupiny (PS) zaměřené na konkrétní oblasti:
● PS bydlení – dle aktuální potřeby se dělí na bydlení Vítkov a bydlení Budišov – tyto
podskupiny řeší specifická témata dané obce - například koncepce bydlení.
● PS sociální služby – se tematicky zaměřuje především na rozvoj sociálních a podporujících
služeb v lokalitě a na komunitní práci v obcích.
● PS zaměstnanost – řeší především podporu zaměstnanosti a rozvoj sociálního podnikání
v lokalitě.
● PS prevence kriminality – tato skupina se zaměřuje na prevenci kriminality a podporu dětí
a mládeže.
● PS vzdělávání – aktivity této skupiny jsou řízeny konzultantem inkluzivního vzdělání. Tato
skupina se řídí především Místním plánem inkluze.
Všech pracovních skupin se účastní LK a KIV, kteří napomáhají s jejich plánováním, organizováním
a vyhodnocováním společných aktivit.
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Struktura SPSZ a řešené oblasti

Strategický plán má pět hlavních kapitol. Základní informace stručně představují problematiku
sociálního začleňování, aktivity Agentury pro sociální začleňování a přináší popis spolupráce ASZ a
obcí.
Analytická část se zaměřuje především na kvantitativní údaje o obcích doplněné o základní
komentáře a souvislosti. Zájemce o Zájemce o podrobnější informace odkazujeme na Vstupní
analýzu Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku 2016.

Návrhová část je rozdělena na pět oblastí: Rozvoj komunitního života a sociálních a podporující
služeb, Rozvoj sociálního bydlení, Rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti, Podpora prevence
kriminality a Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit. Jednotlivé podkapitoly popisují
konkrétních opatření vedoucích k naplnění cílů v letech 2017 – 2019 ve struktuře:

Indikátorová soustava SPSZ shrnuje do jedné kapitoly všechny plánované indikátory. Nedílnou
součástí SPSZ je kapitola Řídící a realizační struktury SPSZ, která popisuje systém řízení,
koordinace, monitoringu a evaluace navrhovaných aktivit.
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V závěrečné části SPSZ jsou potom ještě jednou přehledně shrnuty indikátory účinnosti, roztříděné
po oblastech, prioritách a cílech, rozpočet SPSZ a rozdělení alokací mezi jednotlivé operační
programy.
Příloha SPSZ obsahuje:
●
●
●
●
●

Vyjádření ASZ k SPSZ
Schválení SPSZ zastupitelstvy obcí
Seznam členů Lokálního partnerství
Seznam členů tematických pracovních skupin
Místní plán inkluze (dále v textu MPI případně Místní plán), který je zpracován
samostatně. MPI byl vytvářen v souladu s procesem KPSVL. Místní plán zpracovává oblast
inkluzivního vzdělávání, zahrnuje projektové záměry Operačního programu VVV a
Integrovaného operačního programu (dále v textu IROP).
● Komunikační plán, který je zpracován samostatně. Pomáhá vysvětlovat jednotlivé kroky,
role a zodpovědnosti různých aktérů, včetně sociálně vyloučených obyvatel, ale také
důvody a cíle celého prointegračního procesu. Pomáhá s komunikací sociálních a citlivých
témat.
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II. Analytická část
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Základní informace
Mapa lokalizace obcí3

Čermná
ve Slezsku

vSlezsk
u

Analytická část Strategického plánu obsahuje především kvantitativní údaje o obcích doplněné o
základní komentáře a souvislosti. Zdrojem dat jsou pro tuto kapitolu:
●
●
●
●
●
●
●

vstupní analýza Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku 2016
MÚ Vítkov
MÚ Budišov
OÚ Čermná
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Opava
web mapa exekucí www.mapaexekuci.cz
webový portál RISY www.risy.cz

Pro lokalitu Vítkov, Budišov, Čermná a okolí je specifické, že oproti jiným lokalitám se zde nedá
popsat sociální vyloučení podle charakteristických znaků jako např. chudoba, zadluženost,
nezaměstnanost, vysoký podíl obyvatel pobírajících dávky hmotné nouze, nízká úroveň vzdělání a
podobně, protože tyto indikátory sociálního vyloučení splňuje mimo klasicky definované sociálně
vyloučené lokality také velká část místních obyvatel.
Sociálně vyloučené lokality v tradičním smyslu se zde nenachází na jednom místě, ovšem jsou zde
jednotlivé domy nesoucí „znaky prostorového vyloučení s větší koncentrací osob pobírajících dávky
pomoci v hmotné nouzi.“ V jejich případě se však nejedná o situaci nerovného přístupu k
prostředkům a zdrojům společnosti založeného na jiném, než ekonomickém kritériu, ale o důsledek
strukturálních, sociodemografických, ekonomických a dalších proměnných, které mají negativní
dopad na každodenní situaci místních obyvatel a jejich možnosti.“4
Vývoj počtu obyvatel v této lokalitě byl ve velké míře ovlivněn po ukončení druhé světové války,
jejíž konec znamenal odsun občanů německé národnosti a příchod nových osídlenců. Zásadní vliv
na vzrůst nezaměstnanosti v regionu měla také transformace zemědělské a průmyslové výroby po
roce 1990. Dlouhodobý vliv na vývoj nezaměstnanosti má také špatná dopravní poloha a
vzdálenost od větších měst. Města se nachází v poměrně velké vzdálenosti od statutárních měst
Ostrava, Opava a Olomouc. I když ve městech fungují různé firmy a jsou zdrojem pracovních
příležitostí pro místní obyvatele, vzdálenost od větších měst komplikuje dostupnost dalších
3
4

Zdroj: http://www.vitkov.info/o-meste/informace-o-meste/lokalizace/
Zdroj Vstupní analýza Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Adam Bedřich, ASZ 2016.
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pracovních příležitostí, toto také ovlivňuje celkový rozvoj této lokality.
Mezi největší problémy této lokality patří:
● Geografická segregace – dopravní spojení do okolních center (Opava, Bruntál, Šternberk,
Hranice) je pravidelné, ale dostupnost a flexibilita spojů ztěžuje dojíždění do/za prací
hromadnou dopravou.
● Vysoká nezaměstnanost – ačkoliv v únoru 2017 dosáhla míra nezaměstnanosti v ČR
5,1 %5, ve Vítkově v daném období 10,3 %, v Budišově 11,2 % a v Čermné dokonce 16,7 %. 6
● Nízká úroveň vzdělání - ORP Vítkov je v Moravskoslezském kraji oblastí s největším
podílem osob bez ukončeného, maximálně se základním vzděláním (26,7 %), zároveň je
zde nejnižší zastoupení obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním (7,2 %). 7
● Zadluženost – podíl exekucí na počet obyvatel se v rámci ČR pohybuje okolo 7,9 %, ve
Vítkově je podíl osob v exekuci 9,77 %, v Budišově 13,88 % a v Čermné dokonce 24,35 %.8
Zájemce o podrobnější informace odkazujeme na Vstupní analýzu Vítkov, Budišov nad Budišovkou,
Čermná ve Slezsku 2016, která byla zpracována Agenturou pro sociální začleňování. Dokument
mapuje problematické oblasti definované samosprávou, jednotlivými odbory a dalšími místními
institucemi a aktéry, kteří jsou relevantní v diskusi o sociálním vyloučení. Dále mapuje sociální
vyloučení na základě parametrů definovaných komplexem problémů, které izolovaně, většinou
však v součinnosti, mají za následek propad těchto osob na společenském žebříčku, prohlubování
chudoby, odsun na okraj společnosti apod.

5

Zdroj: http://www.kurzy.cz/zpravy/418669-nezamestnanost-v-cr-v-unoru-klesla-na-5-1-procenta/
Zdroj: Úřad práce ČR – pobočka Opava
7
Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/ke-stazeni/development-newsletter/2012/rijen/c-documents-and-settingsnovotnaan-plocha-oer34-dokumenty-newsletter-2012-aajen-kratka-socioekonomicka1-2-atlas-msk-socioekonomicka1-2-atlas-msk2012.pdf
8
Zdroj: www.mapaexekuci.cz
6
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Vítkov

Základní údaje – rok 2017
Kraj (NUTS 3):
Okres: (LAU1):
Obec s rozšířenou působností:
Místní části:
Počet obyvatel:

Moravskoslezský
Opava
Vítkov
Jelenice, Klokočov, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední
Dvůr, Lhotka, Zálužné
5 658 (2016)

Technická vybavenost obce, doprava9 - rok 2017
Pošta
PSČ

1
74901

Skládka komunálních odpadů

ano

Hasičský záchranný sbor

ano

Veřejný vodovod

ano

Sbor dobrovolných hasičů obce

ano

Kanalizace

ano

Obvodní oddělení policie ČR

ano

ČOV

ano

Městská, obecní policie

ano

Plynofikace obce

ano

Zastávka dálkové linky

ano

Zastávka linky místního
významu

ano

Stanice (zastávka) vlaku

ano

9

Dopravní spojení do okolních center hromadnou dopravou (Opava,
Bruntál, Šternberk, Hranice) je pravidelné, nicméně zdlouhavé,
například cesta do Opavy trvá 30 až 50 minut, do Šternberka 90
minut a déle. Pro pravidelné dojíždění do/z práce je nutné vlastnit
osobní automobil.

Zdroj: MÚ Vítkov
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Demografické údaje – rok 201610
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-59 let

60-64 let

Střední stav obyvatel

65 a více let

Celkem

5 658

878

3329

465

986

5658

Muži

2791

447

1739

210

395

2791

Ženy

2867

431

1590

255

591

2867

Přírůstek obyvatelstva

Saldo migrace

Živě narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Saldo migrace

56

80

-24

133

124

9

Celkem

Přírůstek/úbytek

-15

Sociální oblast - rok 2017
V rámci terénní a sociální práce jsou ve Vítkově zaměstnány dvě pracovnice na 1,7 úvazku. Kromě
dvou terénních pracovnic a vedoucí odboru jsou zde dále zaměstnány dvě pracovnice OSPOD,
jedna kurátorka pro mládež a jedna pracovnice mající na starosti romskou problematiku a
opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti.
V komunitním plánu města Vítkova pro období 2015 – 2020 je registrováno 6 poskytovatelů
sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, z nichž je polovina
víceméně místních - jedná se většinou o pobytové služby, nebo sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Komunitní plán je zpracován pro město Vítkov a zbylých
11 obcí tento dokument postrádá, nebo v něm není zahrnutá. Větší část z přítomných sociálních
služeb se orientuje na seniory a osoby se zdravotním postižením a jde o terénní i pobytové služby
sociální péče.
Ubytovna

1

Sociální poradny – dluhové poradenství

1

Domov se zvláštním režimem

1

Centra sociálně rehabilitačních služeb

1

Domov pro seniory

1

Domy s pečovatelskou službou

2

Chráněné bydlení

1

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1

10

Zdroj: MÚ Vítkov – Odbor správních činností a živnostenský úřad
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Dluhy – rok 2016
Dluhy nejsou pouze problémem sociálně vyloučených obyvatel. Je to problém, který se v lokalitě
týká i velké části majoritní skupiny obyvatel. Dlužníky lze rozdělit na:
● osoby mající relativně drobný dluh za nájemné, služby, či odpady u města, který však v
jejich napjatém rozpočtu může znamenat problém hrozící přerůst do nezvladatelných
rozměrů, především skrze hrazení splátek (pohledávek) dalšími půjčkami s vysokými
úrokovými sazbami
● dlužníků, kteří dluží jedné či více bankovním nebo nebankovním společnostem (nebo např.
pojišťovně, telefonnímu operátorovi, poskytovateli energií), a jejichž dluh vznikl například z
potřeby uhradit neočekávaný výdaj (větší dluh byl pak nashromážděný za delší období)
● osoby, které mají stálý příjem z HPP, ale sjednávají si jednu půjčku za druhou a následně
dlužnou částku u pár desítek věřitelů řeší vyhlášením osobního bankrotu
Za velký problém lze považovat počet obyvatel v exekuci, Ve Vítkově se jedná o 567 osob (cca 9,77
% obyvatel města), exekučně vymáhaná jistina dosahuje částky 145 306 072 Kč.
Mapa exekucí Vítkov11

11

Zdroj: www.mapaexekuci.cz
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Bydlení rok – rok 2017
2016
Městské byty
Soukromé byty

Počet

%

347

16,4

1 773

83,6

Město Vítkov privatizovalo zhruba 1/3
bytů v 90. letech a v současnosti
disponuje 347 byty ve 44 domech
(16,4% z celkového počtu 2120 bytů)12.

Ve sledovaných lokalitách město
pronajímá zhruba 1/5 z celkového
bytového fondu města, tedy 51 bytů. Jde o standardní byty v původních cihlových bytových
domech, většinou z 50. let 20. století, různých velikostí a kvalitativních parametrů.
Celkem

2 120

100

Čekací doba na byty se pohybuje okolo 2 až 4 let. Město registruje okolo 150 žádostí o městský
byt. Většinou je s nájemníky uzavírána smlouva na dobu jednoho roku. Situaci socioekonomicky
znevýhodněných obyvatel a jejich možnost získat stabilní bydlení komplikují především podmínky
stanovené v pravidlech pro přidělování městských bytů, jmenovitě podmínka bezdlužnosti
žadatele vůči městu a nutnost složit vratnou jistinu ve výši šestinásobku měsíčního nájmu.
Místní ekonomika a nezaměstnanost – rok 2015 a 2016
Nezaměstnanost patří mezi jeden z hlavních problémů lokality. Ačkoliv byla v roce 2016 průměrná
míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší od roku 2008, pohybovala se okolo 5,5 %13, ve Vítkově byla
v tomtéž roce průměrná míra nezaměstnanosti/dosažitelných14 10,3 %. V roce 2015 byl podíl
nezaměstnaných dokonce 12,79 %.15
Ve Vítkově bylo v roce 2016
nejvíce uchazečů o zaměstnání
- lidé s výučním listem, dále
osoby se základním a nižším
Celkem
12,79 %
10,3 %
vzděláním a až poté s relativně
Muži
13,82 %
11,3 % velkým odstupem následují
uchazeči s maturitou případně
Ženy
11,70 %
9,7 % vyšším odborným vzděláním.
Pracovní nabídky v této
lokalitě jsou nastaveny dle struktury vzdělanosti, nachází se zde několik velkých podniků
zaměstnávajících nízko kvalifikovanou pracovní sílu do svých provozů.
2015
Podíl nezaměstnaných dosažitelní

2016
Podíl nezaměstnaných –
dosažitelní

12

Statistická ročenka MSK 2015
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
14
Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa,
tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o
zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo
uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je
poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.
15
Zdroj: Úřad práce Opava
13
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2016
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o
práci

16

OZP

mladistvých

věku 18- věku 50
24 let let a více

absolventi

základní
vzdělání

vyučení

s maturitou

Celkem

411

59

11

64

147

11

184

157

48

Muži

224

32

4

35

73

3

100

96

20

Ženy

187

27

7

29

74

8

84

61

28

Ve Vítkově je poměrně vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných osob. V roce 2016 bylo
v evidenci nezaměstnanosti déle než 12 měsíců 45 % mužů a 46 % žen.
Uchazeči o práci 2016 - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců

mladiství nad 6 měsíců

absolventů nad 6 měs.

Celke
m

274

229

6

0

Muži

140

114

2

0

Ženy

134

115

4

0

Mezi větší místní zaměstnavatele na Vítkovsku patří např. Conrop a.s., Linaset a.s., nebo Melecky
a.s. Možností je také dojíždění za prací za hranice regionu (Ostrava, Hranice na Moravě). Díky
vysoké zadluženosti domácností může docházet k demotivaci k docházení do zaměstnání, protože
rozdíl ve výši příjmu (i bez započítávání dlužních splátek) není oproti setrvávání na dávkách
hmotné nouze nijak motivující. Pokud má rodina dvě nebo více dětí a příjem ze zaměstnání má jen
jeden člen domácnosti, dostává se taková rodina na hranici chudoby. Reálně se může stát, že
dávky hmotné nouze můžou s přičtením dalších příspěvků státní sociální podpory dát dohromady
výhodnější příjem než ze zaměstnání. Při zaměstnání jsou pak automaticky z výdělku strhávány
exekuce a doplatky za dřívější dluhy, což může snížit příjem ze zaměstnání na minimální částku.
Kriminalita
Ve Vítkově funguje obvodní oddělení Policie ČR a Městská policie. Kriminální činnost se ve Vítkově
nepohybuje ve vysokých číslech, místní lidé nevnímají v této oblasti pocit nebezpečí jako jednu z
priorit. Přestupková činnost a kriminalita je spojována především s mladou generací, nebo obecně
obyvateli bydlícími na konkrétních adresách. Jde především o přestupky proti občanskému soužití,
případně napadení a majetková trestní činnost.
V lokalitě se vyskytuje zneužívání návykových látek. Tuto problematiku zde řeší nezisková
organizace Renarkon prostřednictvím terénních pracovníků cca jednou týdně přibližně 60 minut.
Město Vítkov má zpracovanou Koncepci prevence kriminality města Vítkova na období 2013-2017.
16

OZP – osoby zdravotně postižené
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Preventivním programům v oblasti prevence kriminality se věnují místní školy a Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel, a to ve spolupráci s městem, Městskou policií a PČR. Co zde
chybí je Probační a mediační služba, která je nejblíže v Opavě.
Sociálně vyloučené lokality
Podle censu 2001/2011 se na Vítkovsku hlásilo k Romské národnosti 44, respektive 26 osob. Ve
skutečnosti je tento počet samozřejmě vyšší, žádná konkrétní čísla však nejsou dostupná.
Momentální fundovaný odhad se pohybuje mezi 300 – 350 osob (cca 6 % z celkového počtu
obyvatel), ovšem jakákoliv přesná čísla nejsou vzhledem k velké migraci a nepřehlednosti situace v
soukromých ubytovacích zařízeních dostupná.
Romové ve Vítkově obývají především městské byty, vícečetné rodiny bydlí převážně v bytech a
ubytovacích zařízeních soukromých pronajímatelů (viz mapa), i když některé jsou v podnájmu
města. Počet romských nájemníků žijících v soukromých bytech mimo uvedené adresy je
odhadován jen na „několik málo“ (odhadem 2 až 3 rodiny), především kvůli nedostupnosti volného
trhu s nemovitostmi pro tuto skupinu obyvatel.17
Tyto domy se nacházejí v různých, většinou centrálních, částech města (i když ne zcela výhradně) a
kritérium prostorové vyloučenosti se zde neuplatňuje. Všechny domy jsou v relativní blízkosti ke
všem přítomným službám, úřadům a obchodům a jejich obyvatelé tak mají možnost (na základě
kritéria fyzické dostupnosti) využívat zázemí města. Spíše než o sociálně vyloučených lokalitách lze
v kontextu obou měst hovořit o konkrétních objektech a jejich nájemnících ohrožených sociálním
znevýhodněním a vyloučením. Jedinou výjimkou je ubytovna a soukromé byty na Opavské č.p. 25 a
24 a bytový dům v Čermné č.p. 8, které jsou tou „poslední možností“ pro lidi hledající bydlení (oba
objekty jsou v majetku stejného majitele z Vítkova).
V letech 2015 a 2016 ve Vítkově působila organizace Romact, která se zaměřovala na sociálně
vyloučené lokality a jejich obyvatele. V sociálně vyloučených lokalitách vznikl tzv. CAG Vítkov, v
jehož rámci obyvatelé SVL zpracovali Akční plán lokality a realizovali několik akcí se zapojením
veřejnosti. Zástupci Romact a CAG Vítkov se rovněž zúčastnili jednání pracovních skupin Lokálního
partnerství.

Kultura, školství a sport - rok 2017
Mateřská škola – včetně poboček ve městě

2

Veřejná knihovna + vzdělávací, osvětové akce

Ano

Základní škola

2

Kulturní akce venkovní

Ano

Gymnázium

1

Galerie

Ano

Střední škola – maturita, výuční list

1

Kulturní dům

Ano

Základní umělecká škola

1

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Ano

Koupaliště

1

Stadiony otevřené

1

17

Vstupní analýza Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná
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Sportovní areál

1

Ve Vítkově jsou dvě základní školy. Děti ze znevýhodněného prostředí z Vítkova, Budišova a
Čermné většinou dochází na ZŠ Vítkov (nám. Jana Zajíce 1). Zde tvoří Romové cca 95% všech žáků.
Stávající výzva, se kterou se musejí konfrontovat všechny školy ve Vítkově a okolních obcích, je
vzrůstající koncentrace romských žáků na některých zdejších školách, v důsledku čehož dochází k
častému přehlašování majoritních žáků z těchto škol jinam a následnému prohlubování segregace.
Klíčovým problémem se dále jeví, vedle zavádění obecně inkluzívních opatření v rámci
probíhajících reforem školství a přípravy na povinný rok předškolní výchovy, především udržení
dětí ze znevýhodněného prostředí (především Romů) na školách, ideálně v hlavním vzdělávacím
proudu, které vede k dokončení minimálně základního stupně vzdělávání, potažmo motivování
žáků k dalšímu studiu/vyučení.
Ve Vítkově je přítomná SŠ Vítkov-Podhradí zřizovaná Moravskoslezským krajem jako pobočka SŠ
Odry, nabízející 6 učebních oborů a představuje nejschůdnější možnost pro pokračování ve studiu
pro absolventy místních základních škol. I přes novou nabídku dvou tzv. „E“ oborů specificky
volených jako vhodné pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a s nízkými studijními
předpoklady, se dosud nedaří zvrátit trend snižujícího se počtu studentů a absolventů, pročež
panuje obava ze zrušení a ztráty lokálního středního stupně vzdělávání jako takového.
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Budišov nad Budišovkou

Základní údaje – rok 2017
Kraj (NUTS 3):
Okres: (LAU1):
Obec s rozšířenou působností:
Místní části:
Počet obyvatel:

Moravskoslezský
Opava
Vítkov
Guntramovice, Podlesí, Staré Oldřůvky
2 908 (2016)

Technická vybavenost obce, doprava - rok 2017
Pošta

1

Plynofikace obce

74787 Skládka komunálních odpadů

PSČ

ano
ano

Veřejný vodovod

ano

Sbor dobrovolných hasičů obce

ano

Kanalizace

ano

Městská, obecní policie

ano

ČOV

ano

Zastávka dálkové linky

ano

Zastávka linky místního
významu

ano

Stanice (zastávka) vlaku

ano

Dopravní spojení do okolních center hromadnou dopravou
(Opava, Bruntál, Šternberk, Hranice) je pravidelné, nicméně
zdlouhavé. Například cesta do Opavy trvá 50 až 90 minut, do
Hranic cca 100 minut a déle. Pro pravidelné dojíždění do/z práce
je nutné vlastnit osobní automobil.
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Demografické údaje – rok 201618
Počet obyvatel
Počet obyvatel ve věku

Počet bydlících obyvatel

0-14 let

15-59 let

60-64 let

65 a více let

Střední stav obyvatel

Celkem

2908

446

1642

264

556

2908

Muži

1469

250

854

140

225

1465

Ženy

1439

196

788

124

331

1443

Přírůstek obyvatelstva
Přirozený
přírůstek

Živě narození Zemřelí
Celke
m

33

Saldo migrace
Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace

51

-18

88

78

Přírůstek/úbytek

10

-8

Nezaměstnanost – rok 2016
V Budišově
je
míra
nezaměstnanost o něco vyšší
než ve Vítkově – pohybuje se
okolo 10,7 %. Stejně jako ve
Celkem
13,38 %
10,7 %
Vítkově, Čermné a dalších
Muži
15,63 %
13,7 %
obcích v regionu se na tomto
Ženy
10,98 %
8,3 %
stavu
podepisuje
několik
faktorů - periferní poloha
regionu, transformace struktury velkých a středních zaměstnavatelů, trend odlivu mladých a více
vzdělaných obyvatel do okolních center a specifická skladba obyvatel.
2015
Podíl nezaměstnaných dosažitelní

2016
Podíl nezaměstnaných dosažitelní

Skutečností zůstává, že zhruba polovina z více než 1000 registrovaných uchazečů o zaměstnání na
ÚP ČR je bez práce déle než 12 měsíců. Rizikově se v této kategorii objevují především lidé nad 50
let, cizinci a etnické menšiny, lidé s hendikepem/se sníženou pracovní schopností nebo ženy po
mateřské dovolené. Škála zaměstnavatelů a nabídka práce (resp. druh poptávané práce) dosud
není natolik pestrá, aby umožnila uplatnění i specifickým skupinám uchazečů vyžadujícím více
individuální přístup (zkrácený úvazek, flexibilní pracovní doba, specifické pracovní pomůcky atd.),
jejichž vyhlídka na nalezení zaměstnání je relativně malá.
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o
práci

OZ
P

mladistvýc
h

věku 18-24
let

věku 50 let a
více

absolvent
i

základní
vzdělání

vyučení

s
maturitou

Celke
m

214

23

6

25

87

4

107

74

22

Muži

136

13

6

19

55

3

67

50

13

Ženy

78

10

0

6

32

1

40

24

9

18

Zdroj: MÚ Budišov nad Budišovkou
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Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců

absolventů nad 6 měs.

Celkem

153

130

4

0

Muži

96

85

4

0

Ženy

57

45

0

0

Sociální oblast – rok 2017
V Budišově zajišťuje veškerou agendu jedna
pracovnice úřadu. Vítkovský sociální odbor tak
Chráněné bydlení
1 prakticky řeší vše, kromě projednávání
(místních) přestupků, evidence a vymáhání
Podporované samostatné bydlení
1 dluhů za místní přestupky, pomoci občanům při
podávání žádostí o umístění v domovech
Domy s pečovatelskou službou
2 důchodců, ústavech sociální péče, domech s
pečovatelskou službou a pomoci občanům v
oblasti sociálního zabezpečení (v případě Budišova).
Domovy se zvláštním režimem

1

Ve městě zajišťují poptávku po sociálních službách pro seniory krajský Domov Letokruhy,
poskytující službu domov se zvláštním režimem (orientující se na klienty diagnostikované
onemocněním demencí a Alzheimerovou chorobou)s kapacitou 45 lůžek a městem spravované
domy s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 18 bytů (15+3). Všechny tyto služby jsou
určené primárně pro trvale bydlící obyvatele Vítkova/Budišova a jejich místních částí. Dále zde
působí Charita Odry, která poskytuje pečovatelské služby.
V Budišově je momentálně perspektivní plán soukromého subjektu na transformaci objektu bývalé
školní družiny (Berounská 379) na cca 10 bytů pro seniory (projekt je podle informací městského
úřadu nyní ve fázi schvalování).
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Dluhy 2016
Také v Budišově se problematika dluhů dotýká všech skupin obyvatelstva. Počet obyvatel v exekuci
je vyšší než ve Vítkově a dosahuje 13,88 %, přičemž průměr za Českou republiku je 7,9%. Dlužníci
mají možnost navštěvovat dluhovou poradnu ve Vítkově.
Mapa exekucí Budišov19

Bydlení rok – rok 2017
Budišov disponuje 147 byty v 17
domech, většinou v původní zástavbě z
první poloviny 20. století a starší (více
Městské byty
147
14
než 11% z celkového počtu 1053 bytů20,
dalších cca 10 je neobyvatelných).
Soukromé byty
906
86
Zhruba 1/3 těchto bytů obývají
Celkem
1053
100
nájemníci spadající do kategorie
sociálně slabých, nikoliv však příslušníci romského etnika. Často jde o lidi s nízkým příjmem.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou (3 měsíce) a to jen výjimečně žadatelům s trvalým bydlištěm
mimo Budišov. Podmínkou je bezdlužnost vůči městu a jeho příspěvkovým organizacím. V
posledních dvou letech sáhlo město k soudnímu vyklizení bytu pouze 3x (1x v 2015 a 2x v 2014).
Podobná bilance soudních vyklizení bytů je i ve Vítkově.
2016

19
20

Počet

%

Zdroj: www.mapaexekuci.cz
Zdroj: Statistická ročenka MSK 2015
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Kriminalita
V Budišově působí Městská policie. Také zde je kriminalita poměrně nízká. Přestupková činnost a
kriminalita je spojována především s mladou generací nebo obecně obyvateli bydlícími na
konkrétních adresách. Jde především o přestupky proti občanskému soužití, případně napadení a
majetková trestní činnost.
V lokalitě se vyskytuje zneužívání návykových látek. Osoby závislé na návykových látkách mohou
využívat služeb terénních pracovníků působících ve Vítkově.
Sociálně vyloučené lokality
Momentální fundovaný odhad Romů v Budišově se pohybuje okolo 150 – 200 osob (6,9 %
z celkového počtu obyvatelstva města), ovšem jakákoliv přesná čísla nejsou vzhledem k velké
migraci a nepřehlednosti situace v soukromých ubytovacích zařízeních dostupná.
V Budišově je identifikováno cca 12 adres/objektů, jejichž počet však narůstá v souvislosti s
rozvojem ubytovacích kapacit soukromých vlastníků. Domy se nacházejí v různých, většinou
centrálních, částech města (i když ne zcela výhradně) a kritérium prostorové vyloučenosti se zde
neuplatňuje. Všechny domy jsou v relativní blízkosti ke všem přítomným službám, úřadům a
obchodům a jejich obyvatelé tak mají možnost (na základě kritéria fyzické dostupnosti) využívat
zázemí města.
Vzájemné soužití majority a romské menšiny je poznamenáno oboustrannou nedůvěrou a
stereotypními představami o „těch druhých“, navzdory většinově dlouhodobě usedlé romské
populaci a všeobecné vzájemné známosti (ze škol, zaměstnání atd.). Zhoršování vztahů lze
zaznamenat v souvislosti s dospívající mladou generací, u které se kumulují negativní indikátory
(vedoucí v důsledku k sociálnímu vyloučení) jako je nedokončené vzdělání, nezaměstnanost,
vysoká porodnost v nízkém věku, drobná majetková kriminalita a obecné nerespektování
rodičovských a jiných autorit.
V roce 2016 v Budišově působili pracovníci programu Romact která se zaměřovala na sociálně
vyloučené lokality a jejich obyvatele. V sociálně vyloučených lokalitách vznikl tzv. CAG Budišov, v
jehož rámci obyvatelé SVL zpracovali Akční plán lokality, provedli drobné opravy domů v sociálně
vyloučených lokalitách21 a realizovali několik akcí se zapojením veřejnosti. Zástupci Romact a CAG
Budišov se rovněž zúčastnili jednání pracovních skupin Lokálního partnerství.

21

Opravy schránek a zábradlí, malba vnitřních prostorů vybraných domů, úklid a úprava okolí domů.
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Kultura, školství a sport - rok 2017
Veřejná knihovna

Ano Mateřská škola

1

Stálé kino

Ano Základní škola

1

Kulturní akce venkovní

Ano Počet zařízení ústavní ochranné výchovy

1

Muzeum

Ano Přírodní koupaliště

1

Výstavní prostory

Ano Sportovní hala

1

Kulturní dům

Ano

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Ano

Stejně jako ve Vítkově i v Budišově je největším problémem udržení dětí ze znevýhodněného
prostředí (především Romů) na školách, ideálně v hlavním vzdělávacím proudu, které vede k
dokončení minimálně základního stupně vzdělávání, potažmo motivování žáků k dalšímu
studiu/vyučení. Podle KRPŠ22 Budišov nad Budišovkou pokračovali v posledních 7 letech ve studiu
pouze 2 romští žáci. Obecně je studijní morálka od druhého stupně ZŠ hodnocena zdejšími
pedagogy jako velmi slabá - žáci ztrácejí motivaci ke studiu, což může být spouštěcí moment
roztáčející spirály nezaměstnanosti, zneužívání návykových látek, trestné činnosti a šedé
ekonomiky, která rámuje život na pokraji sociálního vyloučení.

Čermná ve Slezsku

22

Zdroj: KRPŠ - Klub rodičů a přátel školy
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Základní údaje – rok 2017
Kraj (NUTS 3):
Okres: (LAU1):
Obec s rozšířenou působností:
Místní části:
Počet obyvatel:

Moravskoslezský
Opava
Vítkov
380

Technická vybavenost obce, doprava - rok 2017
Pošta

ne

Zastávka dálkové linky

ne

PSČ

74901

Zastávka linky místního významu

ano

Veřejný vodovod

ano

Stanice (zastávka) vlaku

ano

Kanalizace

ne

ČOV

ne

Plynofikace obce

ano

Skládka komunálních odpadů

ne

Sbor dobrovolných hasičů obce

ano

Dopravní spojení do okolních center hromadnou
dopravou (Opava, Bruntál, Šternberk, Hranice) je
zdlouhavé s přestupem ve Vítkově či Budišově. Cesta do
Opavy trvá minimálně 70 minut, do Šternberka cca 100
minut a déle. Pro pravidelné dojíždění do/z práce je nutné
vlastnit osobní automobil.

Demografické údaje – rok 2016
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Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-59 let

60-64 let

Střední stav obyvatel

65 a více let

Celkem

380

80

335

20

45

-

Muži

191

35

125

9

22

-

Ženy

189

45

110

11

23

-

Přírůstek obyvatelstva
Přirozený
přírůstek

Živě narození Zemřelí
Celkem

10

Saldo migrace

5

Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
5

26

23

Přírůstek/úbytek

3

8

Nezaměstnanost - rok 2015 a 201623
2015
Podíl nezaměstnaných dosažitelní

Čermná je za zapojených obcí
nejmenší a je nejvíce postižena
sociálním vyloučením. V obci je
míra
nezaměstnanosti.
18,3 vysoká
V roce
2016
dosahovala
16,7
nezaměstnanost 18,3 %, v únoru
20,2 2017 16,7 %. V obci je vysoký podíl
obyvatel s nízkou kvalifikací.

2016
Podíl nezaměstnaných dosažitelní

Celkem

21,3

Muži

20,8

Ženy

21,8

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o
práci

OZ
P

mladistvýc
h

věku 1824 let

věku 50 let
a více

absolvent základní
i
vzdělání

vyučen s
í
maturitou

Celkem

47

6

7

13

9

1

30

13

3

Muži

23

3

2

5

4

0

15

5

2

Ženy

24

3

5

8

5

1

15

8

1

Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců

mladiství nad 6 měsíců

absolventů nad 6 měs.

Celkem

26

24

1

0

Muži

14

12

0

0

Ženy

12

12

1

0

Sociální oblast 2017
Vítkovský sociální odbor řeší v Čermné prakticky vše, kromě projednávání místních přestupků,
23

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=511021#nezamestnanost
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evidence a vymáhání dluhů za místní přestupky, pomoci občanům při podávání žádostí o umístění
v domovech důchodců, ústavech sociální péče, domech s pečovatelskou službou. Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi je zajišťována pracovnicemi NZDM Tunnel.
Obec je postižena dlouhodobě zvýšenou závislostí místních obyvatel na sociálních dávkách. Plošný
nárůst počtů osob pobírajících sociální dávky (dávky hmotné nouze), společně s dalšími
souvisejícími jevy (nárůst nezaměstnanosti a zadluženosti) jsou alarmující. Kategorie lidí, kteří se
ocitají na hranici chudoby (vyloučení), sahá dále za hranice etnicity, či aktuálně vnímané
„problémovosti“. Hrozí, že situace přeroste v širší společenský problém.
Tato skutečnost dále poukazuje na poptávku po spektru terénních i ambulantních sociálně
aktivizačních, vzdělávacích a rekvalifikačních službách, asistujících lidem v obtížných
socioekonomických podmínkách a zabraňujících jejich propadu do chudoby, pasivity a závislostí.
Dluhy – rok 2016
V exekuci je 24,3 % obyvatel Čermné, exekučně vymáhaná jistina dosahuje částky 19 518 736 Kč.
Dlužníci mohou využívat služeb dluhové poradny ve Vítkově.
Mapa exekucí Čermná

24

Kriminalita
V Čermné nesídlí městská ani státní policie. Také zde je kriminalita poměrně nízká. Jde především
o přestupky proti občanskému soužití, případně napadení, majetková trestná činnost. V lokalitě se
vyskytuje zneužívání návykových látek. Osoby závislé na návykových látkách mohou využívat
služeb terénních pracovníků působících ve Vítkově.
Sociálně vyloučené lokality
24

Zdroj: www.mapaexekuci.cz
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V obci je počet romských obyvatel odhadován na cca 190 osob (49,5 % obyvatel obce). Ovšem
jakákoliv přesná čísla nejsou vzhledem k velké migraci a nepřehlednosti situace v soukromých
ubytovacích zařízeních dostupná.
Romové zde žijí v soukromých objektech. Jejich počty narůstají s možností pronájmu v bytovém
domě č. p. 8, přičemž tento bytový dům je označován jako „poslední možnost“ pro lidi hledající
bydlení. 25 Dům je zvenku nově omítnutý, ovšem interiér je ve špatném stavu – nepoužívané
místnosti plné odpadu, ohořelé stěny, nefunkční světlo na chodbách atd. Celkový počet zde žijících
obyvatel není ověřený, ale odhaduje se kolem 48, přičemž objekt je zkolaudován pro 13
nájemníků.

Kultura, školství a sport 2017
Veřejná knihovna vč. poboček

ano

Mateřská škola

1

Kulturní dům

ano

Sportovní areál

1

V obci se nachází pouze mateřské škola. Děti z obce dojíždí do základních škol ve Vítkově. Stejně
jako ve Vítkov a Budišově je největším problémem udržení dětí ze znevýhodněného prostředí
(především Romů) na školách, ideálně v hlavním vzdělávacím proudu, které vede k dokončení
minimálně základního stupně vzdělávání, potažmo motivování žáků k dalšímu studiu/vyučení.

25

Vstupní analýza Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku
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III. NÁVRHOVÁ ČÁST
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A. Rozvoj komunitního života a sociálních a souvisejících služeb
V současné době je zapojení obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do činností a aktivit v obcích
nedostatečné. Tato kapitola se zaměřuje na aktivizaci a zapojení obyvatel do veřejného dění
formou rozvoje komunitní práce, na kterou bude navazovat vybudování komunitních center.
Město Vítkov má zpracován Komunitní plán města Vítkova pro období 2015 – 2020, Budišov ani
Čermná v něm však zahrnuty nejsou a svůj komunitní plán nemají.
Lepší než řešení problémů a jejich důsledků je věnovat zvýšenou pozornost prevenci, kdy je nejvíce
efektivní práce v oblasti práce s rodinami, dětmi a mládeží. Sociální služby pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením zaměřené na mládež a rodiny s dětmi jsou však z velké části poskytovány
pouze ve Vítkově, je zde tedy prostor k navýšení personální kapacity stávajících služeb pro celou
lokalitu.
V této oblasti lze nalézt mimo investičních projektů na vznik komunitních center především
opatření na vznik sociálních a souvisejících služeb pro mládež a rodiny s dětmi, je zde věnován
prostor také pro rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní práci. Řada sociálních problémů i
konkrétních skupin lidí jsou sdílené v rámci více obcí. Vzhledem k velikosti obcí a rozloze lokality
bude z finančních, provozních a technických důvodů část sociálních služeb sdílena obyvateli více
obcí. Tato situace vyžaduje koordinovaný přístup a úzkou spolupráci Vítkova, Budišova a Čermné.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

✓

Zpracovaný komunitní plán města Vítkova na období
2015-2020

✓

Budišov - absence sociálního odboru a
kvalifikovaného pracovníka v sociální oblasti

✓

Zpracovaný Katalog sociálních a souvisejících služeb
města Vítkova 2016

✓

Obce mimo Vítkov nemají zpracovaný komunitní
plán

✓

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
Tunnel ve Vítkově

✓

Sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi
ve Vítkově mají nedostatečnou kapacitu pro
potřeby lokality

✓

Sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi ve
Vítkově

✓

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociální
oblasti

✓

Nedostatečná informovanost a neochota
investovat finanční prostředky na řešení problémů
sociálně slabých obyvatel

✓

Předsudky většinové společnosti vůči obyvatelům
sociálně vyloučených lokalit

✓

Větší část z přítomných sociálních služeb se
orientuje na seniory a osoby se zdravotním
postižením - terénní i pobytové služby sociální
péče

✓

Větší část poskytovatelů sociálních služeb je
externích

✓

Ve městech Vítkov, Budišov a v obci Čermná

✓

Existence dluhové poradny ve Vítkově

✓

Spolupráce s NNO v oblasti protidrogové prevence

✓

Vítkov zahájil aktivity zaměřené na komunitní život

✓

V obci Budišov podporuje komunitní život především
Středisko volného času Budišov
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nejsou komunitní centra
Příležitosti

Hrozby

✓

Vytvoření platformy pro koordinaci a spolupráci
aktivit v oblasti sociálních služeb mezi městy Vítkov,
Budišov a obcí Čermná

✓

Nejistota v otázce financování dalšího chodu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
Tunnel ve Vítkově

✓

Podpora informovanosti obyvatel o nabízených
sociálních službách a možnostech jejích využití
(katalog, webové stránky)

✓

Segregace a hranice mezi skupinami obyvatel

✓

Nedostatek sociálních služeb zaměřených na
rodiny s dětmi

✓

Závislost sociálně vyloučených obyvatel na
sociálních dávkách

✓

Podpora dobrovolnictví

✓

Navýšení kapacity Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
✓

Vrůstající zadluženost obyvatel

✓

Rozšíření činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež (NZDM) na oblast Budišov a Čermná

✓

Nedostatek financí na realizaci preventivních
opatření a terénních programů

Zajištění financí na chod Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež NZDM Tunnel

✓

Výskyt sociálně patologických jevů

✓

✓

Zajištění financí na chod dluhové poradny a rozšíření
její činnosti na oblast Budišov a Čermná

✓

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociální
oblasti

✓

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

✓

Nedostatek prostoru pro realizaci komunitních
aktivit a komunitní práce

✓

Možnost čerpat prostředky z KPSVL případně jiných
dotačních zdrojů

✓

Spolupráce s organizací Romact

✓

Podpora a rozvoj stávajících služeb pro rodiny s dětmi

✓

Navýšení personální kapacity stávajících sociálních
služeb

✓

Zavedení terénní práce v oblasti prevence ztráty
bydlení

✓

Vybudování sítě komunitních center
Vítkov/Budišov/Čermná

Priorita I.
Podpora lokální sítě zaměřené na sociální a související služby pro osoby sociálně vyloučené
případně ohrožené sociálním vyloučením
Lokální síť na podporu sociálních a souvisejících služeb (dále v textu Pracovní skupina sociální
služby) vznikla v roce 2016. V této pracovní skupině působí zástupci obcí, příspěvkových organizací,
neziskových organizací a dalších relevantních partnerů.
Pracovní skupina bude sloužit k výměně zkušeností s realizací projektových a neprojektových
opatření SPSZ, vytvářet poptávku po vzdělávání případně zajišťovat potřebné vzdělávací akce a v
neposlední řadě bude zpracovávat doporučení pro revizi SPSZ pro oblast sociálních a souvisejících
služeb.
Tato pracovní skupina bude mít na starosti především síťování a zajištění spolupráce všech obcí a
neziskových organizací v plánování a podpoře sociálních a souvisejících služeb, v návaznosti na
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tento cíl bude vytvořen a distribuován Katalog sociálních a souvisejících služeb.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 vytvořit lokální síť sociálních a souvisejících služeb zaměřených na osoby
sociálně vyloučené případně ohrožené sociálním vyloučením (dále v textu Pracovní skupina
sociální služby).
A.1.1. Vytvořit pro období 2017 až 2019 organizační a technické zázemí pro pravidelné setkávání
Pracovní skupiny sociální služby.
Termín:

I. 2017 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce26, ASZ, příspěvkové organizace obcí, NNO

✓ 6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny sociální služby

Indikátory:
Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

A.1.2. Uskutečnit v období 2017 až 2019 minimálně 6 schůzek Pracovní skupiny sociálních služeb,
jejichž cílem bude výměna vzájemných zkušeností, konzultace projektů zajištění vzdělávání sociálně
zaměřených subjektů, vyhledávání finančních zdrojů, sběr příkladů dobré praxe a příprava
podkladů pro revizi SPSZ.
Termín:

I. 2017 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, ASZ, příspěvkové organizace obcí, NNO

Výstup:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Zdroje:

Výměna zkušeností
Konzultace projektů
Sběr dobré praxe
Vzdělávací akce
Grantový kalendář
Doporučení pro revizi SPSZ

ASZ, jiné zdroje

A.1.3. Do roku 2019 bude vydán a distribuován Katalog sociálních a souvisejících služeb v lokalitě,
jehož cílem bude zvýšit informovanost obyvatel Vítkova, Budišova nad Budišovkou a Čermné ve
Slezsku o poskytovaných sociálních a souvisejících službách.
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

obce

Indikátory:

26

✓ 1 000 kusů tištěného Katalogu sociálních a souvisejících služeb ve
Vítkově, Budišově a Čermné.

Obce = týká se všech zapojených obcí -Vítkov, Budišov n. Budišovkou, Čermná ve Slezsku
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✓ 3 krát katalog v elektronické podobě volně ke stažení na www
stránkách Vítkova, Budišova a Čermné.

Zdroje:

Vlastní zdroje obcí, sponzorské dary

Náklady:

125 000,00 Kč

Realizační karta
A. Rozvoj komunitního života a sociálních a souvisejících služeb
Priorita

I.

Vytvoření lokální sítě sociálních služeb

Cíl

Od roku 2017 funguje platforma pro rozvoj sociálních služeb koordinovaná
prostřednictvím zástupců obcí Vítkov, Budišov a Čermná, zástupců sociálních odborů
těchto obcí, lokálních poskytovatelů sociálních služeb a dalších relevantních partnerů.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

A.1.1. Vytvořit pro období
2017 až 2019 organizační
a technické zázemí pro
pravidelné setkávání
Pracovní skupiny sociální
služby.

2017 –
2019

ASZ, obce

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

setkání/3 roky

-

-

Nevyžaduje
finanční
zdroje

ASZ, obce

Dokumenty/3 roky
Akce/3 roky

-

-

Nevyžaduje
finanční
zdroje

obce

Dokument

-

-

125 000 Kč

Vítkov
Budišov
Čermná

2017 –
A.1.2.
Uskutečnit v období 2017 2019
až 2019 minimálně 5
schůzek Pracovní skupiny Vítkov
sociálních služeb.

Budišov
Čermná

2019
A.1.3.
Do roku 2019 bude vydán
Vítkov
a distribuován katalog
dostupných sociálních a
Budišov
souvisejících služeb.
Čermná

Priorita II.
Rozvoj komunitní práce a komunitních center
Problémem této lokality je častá segregace romské a majoritní skupiny obyvatel, kteří vnímají
některé aktivity jako připravované jen pro určitou skupinu obyvatel, nedostatečné je také zapojení
osob ohrožených sociálním vyloučením do veřejného života. Objevuje se tu velká potřebnost
komunitní práce a komunitních center, a to nejen v obou městech, ale také v obci Čermná, kde by
se tímto otevřela možnost aktivizace a zapojení všech obyvatel tak, aby se s tímto problémem dalo
pracovat.
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Obecný cíl
Do roku 2019 vybudovat síť komunitních center, ve kterých se budou setkávat členové komunit
za účelem realizace komunitních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
A.2.1. Do roku 2019 vybudovat 3 komunitní centra, ve kterých se budou setkávat členové komunit
za účelem realizace komunitních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit.
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

obce

Indikátory:

✓ 1 komunitní centrum Vítkov
✓ 1 komunitní centrum Budišov
✓ 1 komunitní centrum Čermná

Zdroje:

IROP

Náklady:

30 951 000,- Kč

A.2.2. V období 2018 až 2019 vytvořit 3 pracovní místa komunitních pracovníků a 2 pracovní místa
asistentů komunitního pracovníka, jejichž úkolem bude zajistit provoz komunitních center a
organizovat komunitní, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity, které se budou konat
v komunitních centrech případně v obecních prostorech.
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, příspěvkové organizace obcí, NNO

Indikátory:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 komunitní pracovník ve Vítkově
1 komunitní pracovník v Budišově
1 asistent komunitního pracovníka Budišov
1 komunitní pracovník Čermná
1 asistent komunitního pracovníka Čermná
27 podpořených osob27
175 účastníků28

Zdroje:

OPZ

Náklady:

12 905 653,- Kč

A.2.3. V období 2018 až 2019 zajistit v obcích aktivizaci a zplnomocnění obyvatel sociálně
vyloučených lokalit, k vytvoření kompetentní komunity. Bude podpořen vznik komunitních aktivit
zaměřených např. na vznik podpůrných vzdělávacích skupin pro rodiče, vytvoření místních
samospráv, volnočasových a kulturních aktivit realizovaných pro občany obcí apod.

Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

27
28

Podpořené osoby - počet neanonymních klientů, kteří získali podporu přesahující 40 hodin.
Počet účastníků - osoby s podporou pod 40 hodin, anonymní účastníci.
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Realizace:

NNO
✓
✓
✓
✓

Indikátory:

0,5 komunitní pracovník/facilitátor Vítkov, Budišov, Čermná
0,5 asistent komunitního pracovníka Vítkov, Budišov, Čermná
8 podpořených osob
50 účastníků

Zdroje:

OPZ

Náklady:

Náklady jsou zahrnuty v A.3.2.29

Realizační karta
A. Rozvoj komunitního života a sociálních služeb
Priorita

II.

Rozvoj komunitní práce a komunitních center

Cíl

Do roku 2019 vznikne v lokalitě síť komunitních center, ve kterých se budou setkávat
členové komunit za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

2018 – 2019
A.2.1.
Do roku 2019 vybudovat 3
Vítkov
komunitní centra.

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

30 951 000

-

-

obce

Počet objektů

Obce,
příspěvkové
organizace
obcí, NNO

Počet komunitních
pracovníků
Počet asistentů
komunitního pracovníka
Počet podpořených osob
Počet účastníků

12 905 653 -

NNO

Počet komunitních
pracovníků
Počet asistentů
komunitního pracovníka
Počet podpořených osob
Počet účastníků

Zahrnuto v
A.3.2.

Budišov
Čermná

A.2.2.
V období 2018 až 2019
vytvořit 3 pracovní místa
komunitních pracovníků a
2 pracovní místa asistentů
komunitního pracovníka.

2018 – 2019

A.2.3.
V období 2018 až 2019
zajistit ve Vítkově
aktivizaci a zplnomocnění
obyvatel sociálně
vyloučených lokalit, k
vytvoření kompetentní
komunity.

2018 – 2019

Vítkov
Budišov
Čermná

Vítkov
Budišov
Čermná

Priorita III
Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi

29

V rámci SPSZ bude realizován projekt zaměřený na komunitní práci, terénní práci a podporu rodin s dětmi. Náklady na všechny
aktivity jsou zahrnuty v A.3.2.
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Sociální a související služby zaměřené na mládež a rodiny s dětmi jsou ve všech obcích
nedostačující. V případě sociálně aktivizačních služeb poptávka mnohanásobně převyšuje kapacitu
i nabídku institucí, které tyto služby poskytují. V této oblasti je značný prostor pro zlepšení – a to
prostřednictvím podpory a rozvoje stávajících služeb, nebo jejich doplněním o chybějící a návazné
služby a zařízení.
Obecný cíl
Do roku 2019 rozšířit sociální a související služby pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně
vyloučené případně sociálním vyloučením ohrožené.
A.3.1. V období 2018 až 2019 navýšit ve městech Vítkov a Budišov a v obci Čermná sociálně
aktivizační služby (dále v textu SAS) o 3 sociální pracovníky. Sociální služby budou určeny pro rodiny
s dětmi, které jsou sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. V rámci SAS
budou rodinám zajištěny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkován kontakt se
společenským prostředím, zajištěna sociálně terapeutická pomoc a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů či obstarávání osobních záležitostí.
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce a jejich příspěvkové organizace obce, NNO

Indikátory:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 sociální pracovník Vítkov
1 sociální pracovník Budišov
0,5 pracovník v sociálních službách Budišov
0,5 pracovník v sociálních službách Čermná
1 odloučené pracoviště Budišov
1 odloučené pracoviště Čermná
25 podpořených rodin

Zdroje:

OPZ

Náklady:

7 140 460,- Kč30

A.3.2. V období 2018 až 2019 zajistit vznik a provoz preventivního zařízení pro rodiny s dětmi, které
bude nabízet komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými a vzdělávacími
problémy. Záměrem je zajištění preventivně-výchovné podpory pro děti a mládež s rizikem vzniku a
vývoje poruch chování, zařízení bude nabízet podporu také rodičům.
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

NNO

Indikátory:

Zdroje:

30

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 preventivní zařízení pro rodiny s dětmi
1,6 asistenti pro rodiny
0,3 speciální pedagog/sociální pracovník
0,3 psycholog
30 podpořených rodin
30 účastníků

OPZ

V nákladech jsou zahrnuty rovněž výdaje na NZDM Tunnel viz A.3.3.
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Náklady:

9 492 095,- Kč31

A.3.3. V období 2018 až 2019 rozšířit výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro mládež ve věku
15 až 26 let včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické
činnosti a to navýšením pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel o 1 pracovní
úvazek (dále v textu NZDM).
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

Příspěvkové organizace obce, NNO
✓ 1 pracovník v sociálních službách
✓ 30 anonymních účastníků32

Indikátory:
Zdroje:

OPZ

Náklady:

Náklady jsou zahrnuty v A.3.1.

Realizační karta
A. Rozvoj komunitního života a sociálních služeb
Priorita

III.

Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi

Cíl

Do roku 2019 rozšířit sociální a související služby pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně
vyloučené případně sociálním vyloučením ohrožené.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

A.3.1. V období 2017 až
2019 navýšit ve městech
Vítkov a Budišov a v obci
Čermná sociálně
aktivizační služby.

Realizátor

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

2018 – 2019

Počet sociálních
pracovníků
Počet pracovníků
v sociálních službách
Počet odloučených
pracovišť
Počet podpořených rodin

7 140 460

-

NNO

Počet zařízení pro rodiny s dětmi
Počet pracovníků
Počet podpořených rodin
Počet účastníků

9 492 095

-

NNO

Počet pracovníků
v sociálních službách
Počet anonymních
účastníků

Zahrnuto v
A.3.1.

Budišov
Čermná
2018 – 2019

A.3.3. V období 2018 až
2019 rozšířit výchovné,
vzdělávací a aktivizační
činnosti pro mládež ve
věku 15 až 26 let.

2018 – 2019

Jiné

obce

Vítkov

A.3.2. V období 2017 až
2019 zajistit vznik a
provoz preventivního
zařízení pro rodiny s
dětmi, které bude nabízet
komplexní pomoc dětem
a rodičům

OPZ

Vítkov
Budišov
Čermná

Vítkov

-

31

V nákladech jsou zahrnuty rovněž výdaje na cíle A.2.3., A.4.3.
Počet aktivních uživatelů NZDM bude navýšen o cca 30 anonymních účastníků. Všichni uživatelé služby budou vedeni pod
anonymním heslem, a to z důvodu, že NZDM pro ně představuje bezpečný prostor, jak po fyzické, tak informační stránce. Současný
počet aktivních uživatelů ve věku 15 - 26 let navštěvující službu je 18.
32
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Priorita IV.
Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní sociální práce
Dluhová problematika se týká značně pestré a rozličné skupiny lidí. Zde v lokalitě jsou dluhy a
exekuce problémem mnoha obyvatel, často s rozdílnými socio-ekonomickými kompetencemi,
vzděláním a společenským statusem. Tento problém tak přesahuje hranice sociálního vyloučení a
vyžaduje aktivní řešení. Cílem této priority je zajištění nabídky služeb sociálně – právního
poradenství v ambulantní i terénní formě, která by měla lidem pomoci řešit jejich finanční situaci.
Obecný cíl
Do roku 2019 rozšířit nabídku sociálně-právního poradenství včetně navýšení terénní sociální
práce a zajistit tak pomoc obyvatelům při řešení tíživých životních situací.
A.4.1. V období 2018 až 2019 zajistit 40 obyvatelům pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální
situace (s exekucemi, zjištěním stavu zadluženosti, pomoci s tvorbou splátkových kalendářů,
odvoláními k soudu, pomoc se sepsáním vylučovací žaloby, pomoc se sestavením rodinného
rozpočtu, zpracováním insolvenčního návrhu) a to ambulantní formou, ve spolupráci s terénními
sociálními pracovníky.

Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

NNO

Indikátory:

✓
✓
✓
✓
✓

1 sociální pracovník
1 odborný pracovník
0,2 externí právník
40 podpořených osob
200 účastníků

Zdroje:

OPZ

Náklady:

5 409 375,- Kč

A.4.2. V období 2018 až 2019 navýšit Ve Vítkově terénní práce o jednoho terénního pracovníka,
který ve spolupráci s dluhovými poradci zajistí pomoc 40 lidem, kteří se nacházejí v náročné životní
situaci, kterou nedokáží sami překonat či zmírnit (zadlužení, exekuce, osobní bankrot, malá finanční
gramotnost, nízké právní a sociální povědomí, potíže s bydlením, v rodinných a partnerských
vztazích, nezaměstnanost apod.)
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

Obce

Indikátory:

Zdroje:

✓
✓
✓
✓

0,5 terénní pracovník
40 podpořených osob
20 účastníků
200 účastníků

OPZ
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Náklady:

2 681 409,- Kč33

A.4.3. V období 2018 až 2019 zajistit 60 osobám z Budišova podporu formou terénní sociální práce
a sociálního poradenství, včetně právního, a umožnit využít obyvatelům Čermné a okolí využít
podporu mobilního týmu, který bude zajišťovat pomoc lidem, kteří se nacházejí v náročné životní
situaci, kterou nedokáží sami překonat či zmírnit (zadlužení, exekuce, osobní bankrot, malá finanční
gramotnost, nízké právní a sociální povědomí, potíže s bydlením, v rodinných a partnerských
vztazích, nezaměstnaností apod.).
Termín:

I. 2018 až XII. 2019

Lokalita:

Budišov, Čermná

Realizace:

NNO

Indikátory:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

0,7 terénní pracovník
1 odborný poradce
0,2 externí právník
0,2 externí psycholog/mediátor
40 podpořených osob
20 účastníků

Zdroje:

OPZ

Náklady:

Náklady jsou zahrnuty v A.3.2.

Realizační karta
A. Rozvoj komunitního života a sociálních služeb
Priorita

IV.

Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní práce

Cíl

Do roku 2019 rozšířit nabídku sociálně-právního poradenství včetně navýšení terénní
práce a zajistit tak pomoc obyvatelům při řešení tíživých životních situací.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

2018 – 2019
A.4.1.
V období 2018 až 2019
Vítkov
zajistit ambulantně ve
spolupráci s terénními
soc. pracovníky pomoc 40
obyvatelům při řešení
jejich nepříznivé sociální
situace.

NNO

Počet sociálních a
odborných pracovníků
Počet externích právníků
Počet terénních
pracovníků

5 409 375

-

2018 – 2019
VA.4.2.
V období 2018 až 2019
navýšit Ve Vítkově terénní Vítkov
práce o jednoho
terénního pracovníka,
který ve spolupráci s
dluhovými poradci zajistí

obec

Počet terénních
pracovníků
Počet terénních
pracovníků

2 681 409

-

33

-

V nákladech jsou zahrnuty rovněž náklady na B.3.1.
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pomoc 40 lidem.

2018 – 2019
A.4.3. V období 2018 až
2019 zajistit 60 osobám z
Budišova podporu formou Budišov
terénní práce a
Čermná
poradenství, včetně
právního a umožnit využít
obyvatelům Čermné a
okolí využít podporu
mobilního týmu.

NNO

Počet terénních
pracovníků
Počet odborný poradců
Počet externích právníků
Počet externí
psychologů/mediátorů
Počet podpořených osob
Počet účastníků

Zahrnuto v
A.3.2.
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B. Rozvoj sociálního bydlení
Rozvoj sociálního bydlení je příležitostí, jak přispět ke zlepšení kvality života v sociálně vyloučených
lokalitách a jak omezit tzv. „byznys s chudobou“ neboli podnikatelským aktivitám směřujícím k
vydělávání peněz na chudobě lidí. Města, Vítkov a Budišov disponují bytovým fondem v různých
částech obce (Vítkov 347 bytových jednotek, Budišov 147 bytových jednotek). Ve Vítkově
pronajímá bytový fond v sociálně vyloučených lokalitách přibližně 1/5 z celkového bytového fondu,
v Budišově přibližně 1/3 bytů.
Městské byty bývají pro osoby ohrožené sociálním vyloučením často jedinou možností, jak získat
bydlení. Města tak mají největší možnost bydlení v těchto lokalitách ovlivnit a zlepšit situaci
v sociálně vyloučených lokalitách. Tyto byty jsou však v původní zástavbě z první poloviny 20.
století a starší stávající technický stav je v mnoha bytech dlouhodobě nevyhovující.
V lokalitě je naplánováno vybudovat cca 62 sociálních bytů pro cca 255 lidí. Vytvoření sociálních
bytů bude propojeno se zpracováním koncepcí bydlení města Vítkov a města Budišov. Koncepce
bydlení budou zahrnovat koncepce sociálního bydlení. Na koncepce naváží programy prevence
ztráty bydlení. V Budišově rovněž vzniknou pozice tzv. domovníků, kteří budou působit v nově
vybudovaných bytech a preventista ztráty bydlení, který bude pomáhat lidem ohroženým ztrátou
bydlení. Ve Vítkově bude lidem ohroženým ztrátou bydlení pomáhat terénní sociální pracovník.

SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

✓

Atraktivní oblast pro bydlení - příroda, turistické
stezky, prostředí vhodné pro alergiky a nemocné.

✓

Obce mají zájem vybudovat sociální byty.

✓

Dostatek nemovitostí ve vlastnictví města (Budišov).

✓

Nízké ceny nemovitostí a pozemků.

✓

Nízké poplatky za bydlení v obecních bytech.

✓

Úspěšné snižování dluhů na nájemném u nájemníků
v obecních bytech.

✓

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají zájem o
zlepšení své bytové situace – sami provádí drobné
opravy obecních bytů.

✓

Existence sociálně vyloučených lokalit

✓

Obce mají starší bytové fondy – vyšší podíl bytů je
ve špatném technickém stavu

✓

Obce nemají dostatek financí na rekonstrukci
stávajícího bytového fondu

✓

Nedostatek nemovitostí ve vlastnictví města
(Vítkov)

✓

Nedostatek malých bytů pro jednotlivce

✓

Nízké příjmy obyvatel a vysoký podíl lidí závislých
na sociálních dávkách - není možné zvyšovat
nájmy, úhrady za služby

✓

Existence nevhodných ubytoven v sociálně
vyloučených lokalitách

✓

Nemožnost obcí ovlivnit přiznání příspěvku na
bydlení, Úřad práce nerespektuje zamítavé
stanovisko městských úřadů

Příležitosti

✓

Hrozby

Vytvoření bytových koncepcí, které budou zahrnovat
koncepci sociálního bydlení (Vítkov, Budišov)

✓

Malá motivace sociálně vyloučených obyvatel
ke změně své stávající situace.
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✓

✓
✓

✓

Možnost získat finanční prostředky na rekonstrukci
chátrajícího bytového fondu z dotačních zdrojů
◦
Rekonstrukce městských bytů
◦
Výstavba sociálních bytů
◦
Vytvoření bytů pro matky s dětmi
◦
Vytvoření startovacích byt
Aktualizace podmínek stanovených v pravidlech pro
přidělování městských bytů (Vítkov, Budišov).
Síť terénních a ambulantních sociálních služeb
zaměřených na prevenci ztráty bydlení
◦
Podpora sociální práce zaměřené na podporu
bydlení a stabilizaci domácností
◦
Vytvoření instituce domovníka
◦
Fungování finanční, dluhové a právní poradny
Zapojení obyvatel sociálních bytů do údržby
nemovitostí, ve kterých žijí.

✓

Nedostatečné schopnosti a vědomosti sociálně
vyloučených obyvatel řešit svou situaci vlastními
silami.

✓

Příliv sociálně vyloučených obyvatel z jiných
regionů bez vztahu k lokalitě (prostřednictvím
soukromého ubytování).

✓

Snaha majitelů soukromých ubytoven udržet lidi
na sociálních dávkách.

✓

Obce nepodají projekty na výstavbu a rekonstrukci
sociálních bytů.

✓

Obce nemají dostatek investic na opravu svých
bytových fondů.

✓

Špatné hospodaření a nakládání nájemníků
s obecním majetkem v sociálně vyloučených
lokalitách

I. Priorita
Podpora lokální sítě na podporu sociálního bydlení
Lokální síť na podporu sociálního bydlení (dále v textu Pracovní skupina bydlení) vznikla v roce
2016. V této pracovní skupině působí členové ze zástupců obcí, zástupci správy bytových fondů
obcí, Úřadu práce a dalších relevantních partnerů. Pracovní skupina bude sloužit k výměně
zkušeností s realizací projektových a neprojektových opatření SPSZ, vytvářet poptávku po
vzdělávání, případně zajišťovat potřebné vzdělávací akce. V neposlední řadě bude zpracovávat
doporučení pro revizi SPSZ pro oblast bydlení.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 podpořit obce při tvorbě a plánování bytových politik a zajistit fungování
lokální sítě na podporu sociálního bydlení (dále v textu Pracovní skupina bydlení).
B.1.1. Vytvořit pro období 2017 až 2019 organizační a technické zázemí pro pravidelné setkávání
Pracovní skupiny bydlení.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, ASZ, příspěvkové organizace obcí, NNO

✓ 6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny bydlení

Indikátory:
Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

B.1.2. Uskutečnit v období 2017 až 2019 minimálně 5 schůzek Pracovní skupiny bydlení, jejichž
cílem bude výměna vzájemných zkušeností, konzultace projektů zajištění vzdělávání sociálně
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zaměřených subjektů, vyhledávání finančních zdrojů, sběr příkladů dobré praxe a příprava
podkladů pro revizi SPSZ.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, ASZ, příspěvkové organizace obcí, NNO
✓ Příprava podkladů pro Koncepci bydlení města Vítkov a Koncepci
bydlení města Budišov nad Budišovkou
✓ Výměna zkušeností
✓ Konzultace projektů
✓ Sběr dobré praxe
✓ Vzdělávací akce
✓ Grantový kalendář
✓ Doporučení pro revizi SPSZ

Indikátory:

Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

B.1.3. Do roku 2019 zpracovat obecní koncepce bydlení obsahující koncepci sociálního bydlení města Vítkov
a města Budišov, které budou zahrnovat oblast sociálního bydlení a programy prevence ztráty bydlení.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov

Realizace:

obce

Indikátory:

✓
✓
✓
✓

Koncepce bydlení města Vítkov
Koncepce bydlení města Budišov
Program prevence ztráty bydlení Vítkov
Program prevence ztráty bydlení Budišov

Zdroje:

OPZ

Náklady:

Náklady jsou zahrnuty v B.3.1. a B.3.234

Realizační karta
B. Rozvoj sociálního bydlení
Priorita

I.

Vytvoření lokální sítě na podporu sociálního bydlení

Cíl

Zajistit v období 2017 až 2019 fungování lokální sítě na podporu sociálního bydlení
složenou ze zástupců obcí, zástupců správy bytových fondů obcí a dalších relevantních
partnerů.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

2017 – 2019 ASZ, obce
B.1.1.
Vytvořit pro období 2017
Vítkov
až 2019 organizační a
34

Indikátory

Počet setkání/3 roky
Dokumenty/3 roky

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

-

-

Nevyžaduje
finanční
zdroje

Bytové koncepce a programy prevence ztráty bydlení budou řešeny v rámci projektů města Vítkov a města Budišov.
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technické zázemí pro
Budišov
pravidelné setkávání
Pracovní skupiny bydlení.

Akce/3 roky

2017 – 2019 ASZ, obce
B.1.2.
Uskutečnit v období
2017 až 2019 minimálně Vítkov
6 pravidelných schůzek
Budišov
Pracovní skupiny bydlení.

Dokumenty/3 roky
Akce/3 roky

Čermná

-

-

Nevyžaduje
finanční
zdroje

Čermná

B.1.3. Do roku 2019
zpracovat obecní
koncepce bydlení města
Vítkov a města Budišov.

2017 – 2019

obce

Vítkov

Počet bytových koncepcí -

Zahrnuto v
B.3.1. a B.3.2.

Počet programů ztráty
prevence bydlení

Budišov

II. Priorita
Rozvoj sociálního bydlení
V obcích chybí ubytovací kapacity pro sociálně vyloučené obyvatele. Sociální byty zajistí pro osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené bydlení na dobu potřebnou k zajištění
jejich stability a propojení s poskytovanými sociálními službami. Tento proces podpoří jejich
integraci do většinové společnosti. Sociální byty budou zároveň alternativou k přítomným
soukromým ubytovnám, které jsou často pro lidi ohrožené ztrátou bydlení jednou z mála možností
jak uniknout před bezdomovectvím.
Obecný cíl
Do roku 2019 vybudovat v lokalitě Vítkov, Budišov a Čermná 62 sociálních bytů a zajistit sociální
bydlení pro 255 osob ohrožených sociálním vyloučením.
B.2.1. Do roku 2019 bude ve Vítkově rekonstruováno či nově postaveno 26 sociálních bytů a
zajištěno ubytování pro 97 osob.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

Obec

Indikátory:

✓ 26 sociálních bytů
✓ 97 osob získá sociální bydlení

Zdroje:

IROP

Náklady:

23 285 000 Kč

B.2.1. Do roku 2019 bude v Budišově rekonstruováno či nově postaveno 35 sociálních bytů a
zajištěno ubytování pro 152 osob.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Budišov
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Realizace:

Obec

✓ 35 sociálních bytů
✓ 152 osob získá sociální bydlení

Indikátory:
Zdroje:

IROP

Náklady:

31 935 000 Kč

B.2.3. Do roku 2019 bude v Čermné rekonstruován či nově postaven 1 sociální byt a zajištěno
ubytování pro 6 osob.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Čermná

Realizace:

Obec

✓ 1 sociální byt
✓ 6 osob získá sociální bydlení

Indikátory:
Zdroje:

IROP

Náklady:

1 800 000 Kč

Realizační karta
B. Rozvoj sociálního bydlení
Priorita

II.

Rozvoj sociálního bydlení

Cíl

Do roku 2019 zajistit v lokalitě sociální bydlení pro 255 osob ohrožených sociálním
vyloučením.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

B.2.1.
Do roku 2019 bude ve
Vítkově rekonstruováno
či nově postaveno 26
sociálních bytů a
zajištěno ubytování pro
97 osob.

2018 – 2019

Obec

B.2.2.
Do roku 2019 bude v
Budišově
rekonstruováno či nově
postaveno 35 sociálních
bytů a zajištěno
ubytování pro 152 osob.

2018 – 2019

Vítkov

Indikátory

Počet sociálních bytů

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

23 285 000

-

-

31 935 000

-

-

Počet lidí, kteří získají
ubytování

Obec

Budišov

Počet sociálních bytů
Počet lidí, kteří získají
ubytování

2018 – 2019 Obec
B.2.3.
Do roku 2019 bude v
Čermné rekonstruován či Čermná
nově postaven 1 sociální
byt a zajištěno ubytování
pro 6 osob.

Počet sociálních bytů

1 800 000

-

Počet lidí, kteří získají
ubytování
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III. Priorita
Zvyšování sociálních kompetencí obyvatel k přístupu a udržení bydlení
Tato priorita si klade za cíl zvýšení sociálních kompetencí obyvatel k přístupu a udržení bydlení a to
zajištěním komplexní podpory zahrnující terénní pracovníky, domovníky, preventisty ztráty bydlení
a navazující služby, které budou osoby ohrožené ztrátou bydlení motivovat k aktivnímu řešení
krizových životních situací.
Obecný cíl
Do roku 2019 zvýšit sociální kompetence 50 osob v přístupu k bydlení a jeho udržení.
B.3.1. Do roku 2019 podpořit ve Vítkově 20 osob k přístupu a udržení bydlení zajištěním komplexní
podpory zahrnující terénní práci a podporující služby, které budou osoby ohrožené ztrátou bydlení
motivovat k aktivnímu řešení krizových životních situací.

Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

Obec, NNO

Indikátory:

✓ 0,5 terénní pracovník pro sociální bydlení
✓ 20 podpořených osob

Zdroje:

OPZ

Náklady:

Náklady jsou zahrnuty v A.4.2.

B.3.2. Do roku 2019 podpořit v Budišově 30 osob k přístupu a udržení bydlení zajištěním komplexní
podpory zahrnující domovníky, preventistu ztráty bydlení, terénní práci a navazující služby, které
budou osoby ohrožené ztrátou bydlení motivovat k aktivnímu řešení krizových životních situací.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Realizace:

Budišov

Indikátory:

✓ 2 domovníci
✓ 0,5 preventista ztráty bydlení
✓ 30 podpořených osob

Zdroje:

OPZ

Náklady:

8 005 250,- Kč35

35

Část zahrnuje i náklady na asistenty prevence kriminality Budišov D.2.2.
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Realizační karta
B. Rozvoj sociálního bydlení
Priorita

III. Zvyšování sociálních kompetencí obyvatel k přístupu a udržení bydlení

Cíl

Do roku 2019 zvýšit sociální kompetence 50 osob v přístupu k bydlení a jeho udržení.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

2017 – 2019 Obec
B.3.1.
Do roku 2019 podpořit
Vítkov
ve Vítkově 20 osob k
přístupu a udržení
bydlení zajištěním
komplexní podpory
zahrnující terénní práci a
podporující služby.

Počet terénních
pracovníků
Počet podpořených osob

Náklady jsou
zahrnuty v
A.4.2.

-

2017 – 2019 Obec
B.3.2.
Do roku 2019 podpořit v
Budišov
Budišově 30 osob k
přístupu a udržení
bydlení zajištěním
komplexní podpory
zahrnující domovníky,
preventistu ztráty
bydlení.

Počet domovníků
Počet preventistů ztráty
bydlení
Počet podpořených osob

8 005 250

-
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C. Rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti
Nezaměstnanost je jedním z největších problémů v lokalitě. Zároveň je síťování a spolupráce
dotčených subjektů nedostatečná a aktivity jsou značně roztříštěné. Jednotliví aktéři se aktivit
Pracovní skupiny zaměstnanosti účastní spíše ojediněle. Z tohoto důvodů vnímáme jako potřebné
podpořit činnost Pracovní skupiny zaměstnanosti a vytvořit Koncepci podpory zaměstnanosti,
která by se této problematice věnovala uceleně a systematicky.
Druhá priorita se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně
postižených a mládeže opouštějící místní dětské domovy. Tyto cílové skupiny naleznou uplatnění
v sociálních podnicích, v projektech zaměřených na zlepšení života v sociálně vyloučených
lokalitách a i na běžném trhu práce.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

✓

Zájem obcí řešit problematiku nezaměstnanosti.

✓

Obyvatelé mají zájem o práci.

✓

Existence velkých a středních podnikatelů
v lokalitě.

✓

Zájem firem a obcí založit sociální podniky.

✓

Zájem místních zaměstnavatelů rozšířit své
podnikatelské aktivity v lokalitě.

✓

Dostatek prostorů pro podnikatele a jejich činnost.

✓

Lokální potenciál pro rozvoj firem zaměřených na
lesnictví, dřevozpracující průmysl, zemědělství a
stavebnictví.

✓

Stabilně vysoká nezaměstnanost napříč všemi
demografickými skupinami.

✓

Periferní poloha regionu a špatná dopravní obslužnost
– ztížené dojíždění za prací.

✓

Trend odlivu mladých a více vzdělaných obyvatel do
okolních center.

✓

Cca polovina uchazečů registrovaných na Úřadu práce
je bez práce déle než 12 měsíců.

✓

Vysoký podíl osob s ukončeným základním, maximálně
středním vzděláním s vyučením.

✓

Vysoký podíl lidí závislých na sociálních dávkách, kteří
nejsou motivování k práci.

✓

Nedostatečná příprava dlouhodobě nezaměstnaných
na vstup na trh práce.

✓

Nedostatek NNO zaměřených na zvyšování
zaměstnanosti.

Příležitosti

Hrozby

✓

Zapojení klíčových zaměstnavatelů do řešení otázky
zaměstnanosti

✓

Nezájem regionálních firem rozšířit svou činnost do
lokality.

✓

Tvorba programů a aktivit pro práci s dlouhodobě
nezaměstnanými.

✓

Nízká motivace lidí pobírajících sociální dávky
k nástupu do zaměstnání.

✓

Efektivní využití nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.

✓

Dlouhodobě nezaměstnaní obtížně získávají pracovní
návyky a udržují si zaměstnání.

✓

Využití lokálního potenciálu pro podnikání v oblasti
lesnictví, zemědělství, stavebnictví.

✓

Neochota zaměstnavatelů zaměstnávat obyvatele ze
sociálně vyloučených lokalit.

✓

Vznik sociálních podniků.

✓

Nedostatek osob s dostatečnou odbornou kvalifikací.
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✓

Ztráta motivace obyvatel ze sociálně vyloučených
lokalit najít si a udržet práci.

I. Priorita
Vytvoření lokální sítě na podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti
Lokální síť na podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti (dále v textu Pracovní skupina
zaměstnanosti) vznikla v roce 2016. V této pracovní skupině působí zástupci obcí, příspěvkových
organizací, Úřadu práce, neziskových organizací a zaměstnavatelů. Tato pracovní skupina se
zaměřuje na zvyšování zaměstnanosti v lokalitě a na sociální podnikání.
Pracovní skupina bude sloužit k výměně zkušeností s realizací projektových a neprojektových
opatření SPSZ, vytvářet poptávku po vzdělávání případně zajišťovat potřebné vzdělávací akce a v
neposlední řadě bude zpracovávat doporučení pro revizi SPSZ pro oblast zaměstnanosti.
Hlavním výstupem této pracovní skupiny bude Koncepce podpory zaměstnanosti, které bude
zastřešovat aktivity pro další období.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 zpracovat Koncepci podpory zaměstnanosti a zajistit fungování lokální
sítě na podporu zaměstnanosti a aktivovat spolupráci významných aktérů v oblasti
zaměstnanosti.
C.1.1. Vytvořit v období 2017 až 2019 organizační a technické zázemí pro pravidelné setkávání
Pracovní skupiny zaměstnanosti.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, ASZ, zaměstnavatelé, NNO

✓ 6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny zaměstnanost

Indikátory:
Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

C.1.2. Uskutečnit v období 2017 až 2019 minimálně 6 pravidelných schůzek Pracovní skupiny
zaměstnanosti, jejichž cílem bude výměna vzájemných zkušeností, konzultace projektů zajištění
vzdělávání sociálně zaměřených subjektů, vyhledávání finančních zdrojů, sběr příkladů dobré praxe
a příprava podkladů pro revizi SPSZ.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, ASZ, zaměstnavatelé, NNO

Indikátory:

✓ Analýza spolupráce zaměstnavatelů, Úřadu práce a NNO v oblasti
zaměstnanosti
✓ Koncepce podpory zaměstnanosti
✓ Výměna zkušeností
✓ Konzultace projektů
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✓ Sběr dobré praxe
✓ Vzdělávací akce
✓ Grantový kalendář
✓ Doporučení pro revizi SPSZ
Zdroje:

ASZ

Náklady:

Nevyžaduje náklady

C.1.3. V období 2017 až 2019 zapojit do řešení problémů nezaměstnanosti místní zaměstnavatele,
zástupce veřejné správy a dalších relevantních organizací.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Veřejná správa, ASZ, NNO, zaměstnavatelé, zástupci místních komunit
✓ 3 až 5 schůzek zaměřených na posílení místní aktivní politiky
zaměstnanosti za účasti zástupců ASZ, obcí a zástupce Úřadu práce
✓ 1 podklad pro Koncepci podpory zaměstnanosti – analýza situace +
návrh řešení aktuálních problémů v oblasti aktivní politiky
zaměstnanosti
✓ 3 až 5 schůzek zaměřených na vytvoření spolupráce obcí, Úřadu práce,
místních zaměstnavatelů a dalších relevantních partnerů.
✓ 1 podklad pro Koncepci podpory zaměstnanosti – analýza a návrhy
řešení, jak zvýšit možnosti pracovního uplatnění osob ze sociálně
vyloučených lokalit.

Indikátory:

Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

Realizační karta
C. Rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti
Priorita

I. Vytvoření lokální sítě na podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti

Cíl

V období 2017 až 2019 zpracovat Koncepci podpory zaměstnanosti a zajistit fungování
lokální sítě na podporu zaměstnanosti.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

C.1.1.
Vytvořit v období 2017
až 2019 organizační a
technické zázemí pro
pravidelné setkávání
Pracovní skupiny
zaměstnanosti.

2017 – 2019

Obce, ASZ, Počet setkání/3 roky
zaměstnava
telé, NNO

Vítkov

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

-

Jiné
-

Budišov
Čermná

2017 – 2019 Obce, ASZ, Dokumenty/3 roky
C.1.2.
zaměstnava Akce/3 roky
Uskutečnit v období
telé, NNO
2017 až 2019 minimálně Vítkov
6 pravidelných schůzek

-

-

-
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Pracovní skupiny
zaměstnanosti.

Budišov

C.1.3.
V období 2017 až 2019
zapojit do řešení
problémů
nezaměstnanosti místní
zaměstnavatele,
zástupce veřejné správy
a dalších relevantních
organizací.

2017 – 2019

Čermná

Vítkov

Obce, ASZ, Počet setkání
zaměstnava Počet dokumentů
telé, NNO

-

-

-

Budišov
Čermná

II. Priorita
Podpora pracovních příležitostí pro osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením
ohrožené
Uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce bude podpořeno několika způsoby. Za velmi
přínosné považujeme sociální podnikání. Podnikatelské záměry tohoto charakteru se zaměří nejen
na dlouhodobě nezaměstnané, ale i osoby zdravotně postižené a mládež opouštějící místní dětské
domovy. Sociální podniky zároveň podpoří místní ekonomiku a budou využívat místní zdroje.
Aktuální podnikatelské záměry se zaměřují na dřevozpracující průmysl, stavební práce, košíkářství,
vznik regionálních jatek či na využití moderních technologií.
Další pracovní místa vzniknou v rámci připravovaných projektů, které plánují zaměstnanost osoby
ze sociálně vyloučených lokalit na pozicích asistentů prevence kriminality, asistentů komunitních
pracovníků a na pozicích domovníků.
Ke zvýšení zaměstnanosti rovněž přispěje tzv. program prostupného zaměstnávání, který poskytne
dlouhodobě nezaměstnaným komplexní podporu pro vstup na trh práce.
Obecný cíl
V období 2018 až 2019 vytvořit 30 pracovních příležitostí zejména pro dlouhodobě
nezaměstnané, zdravotně postižené a mladé lidi opouštějící dětské domovy.
C.2.1. V období 2018 až 2019 založit 5 sociálních podniků, které budou využívat lokální potenciál a
vytvoří 20 pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené a mladé lidi
opouštějící dětské domovy.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Firmy, obce, NNO

Indikátory:

✓ 5 sociálních podniků
✓ 20 pracovních míst

Zdroje:

OPZ

Náklady:

27 658 985,- Kč
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C.2.2. V období 2018 až 2019 zaměstnat 6 osob ze sociálně vyloučených lokalit v projektech
zaměřených na zlepšení života v sociálně vyloučených lokalitách a přispět tak k aktivizaci sociálně
vyloučených osob a zvýšit kvalitu života v sociálně vyloučených lokalitách.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce, NNO

✓ 6 pracovních míst

Indikátory:
Zdroje:

OPZ

Náklady:

Náklady jsou zahrnuty v A.2.2., B.3.2., D.2.2.

C.2.3. V období 2018 až 2019 podpořit 30 dlouhodobě nezaměstnaných osob při vstupu na trh
práce a to zejména zajištěním pracovní a sociálního poradenství, vzděláváním a individuální
podporou.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

NNO
✓
✓
✓
✓
✓

Indikátory:

1 blok - individuální a skupinové poradenství
1 motivačně - aktivizační program
30 osob motivovaných ke vstupu na trh práce
12 plánů osobního rozvoje pro vybrané účastníky
4 osoby získají pracovní místo

Zdroje:

OPZ

Náklady:

2 512 137,- Kč

Realizační karta
C. Rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti
Priorita

II. Podpora pracovních příležitostí pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené

Cíl

V období 2018 až 2019 vytvořit 20 pracovních příležitostí zejména pro dlouhodobě
nezaměstnané, zdravotně postižené a mladé lidi opouštějící dětské domovy.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

C.2.1.
V období 2018 až 2019
založit 5 sociálních
podniků, které budou
využívat lokální potenciál
a vytvoří 20 pracovních
příležitostí

2018 – 2019

Obce,
firmy, NNO

C.2.2.

2018 – 2019

Obce, NNO

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

Počet sociálních podniků Počet pracovních míst

27 658 985

-

Počet pracovních míst

Náklady jsou

-

Vítkov
Budišov
Čermná
-
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V období 2018 až 2019
zaměstnat 6 osob ze
sociálně vyloučených
lokalit v projektech
zaměřených na zlepšení
života v sociálně
vyloučených lokalitách.

zahrnuty v
A.2.2., B.3.2.,
D.2.2.

Vítkov
Budišov
Čermná

2018 – 2019 NN0
C.2.3.
V období 2018 až 2019
podpořit 30 dlouhodobě Vítkov
nezaměstnaných osob
Budišov
při vstupu na trh práce.
Čermná

Počet bloků –
individuální a skupinové
poradenství
Počet motivačně –
aktivizačních programů
Počet podpořených osob
Počet plánů osobního
rozvoje
Počet osob, které získají
pracovní místo

2 512 137
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D. Podpora prevence kriminality
Kriminální činnost se v obcích nepohybuje ve vysokých číslech, místní lidé nevnímají v této oblasti
pocit nebezpečí jako jednu z priorit. Naopak přítomnost sociálně vyloučených lokalit vnímají
obyvatelé obcí často jako ohrožení vlastních zájmů a hodnot, spojují si tyto lokality s drobnou
kriminalitou, trestnou a přestupkovou činností a dalším sociálně patologickým chováním.
Přestupková činnost a kriminalita je zde spojována především s mladou generací nebo obecně
obyvateli bydlící na konkrétních adresách. Z uvedených důvodů se v této oblasti zaměřujeme
především na zvýšení pocitu bezpečí v obcích a na snížení kriminality/přestupků v sociálně
vyloučených lokalitách.
Jako problémové je také vnímáno užívání návykových látek. Tento problém je v současnosti řešen
okrajově. Je zajištěna pouze základní terénní práce s uživateli návykových látek. Do Vítkova dojíždí
cca 1 krát týdně 2 terénní sociální pracovníci, kteří v lokalitě tráví cca 90 minut. Terénní sociální
služby pro osoby závislé na návykových látkách budou rozšířeny a bude zajištěna pomoc i jejich
blízkým osobám.
Programy drogové prevence na školách budou rozšířeny o dlouhodobý preventivní program, jehož
cílem bude snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s
drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování postojů. Tento komplexní
systém preventivních bloků, bude mít ambici postihnout problematiku rizikového chování v celé
šíři jejího spektra, neboť protidrogovou prevenci není možno vnímat jako jednorázovou aktivitu na
drogové téma, prevence tak bude zahrnovat i problematiku poruch přijmu potravy, problematiku
sekt a netolismus36.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

✓ Statistiky případů trestné či přestupkové činnosti se

✓

V minulosti se zde řešilo několik kauz s rasistickým
podtextem (žhářství, pochody), pachatelé nebyli z
regionu.

✓

Výskyt krádeží většího rozsahu (velké množství sazenic
stromků, dřevní hmoty z lesů).

✓

Na ubytovnách a v jejich okolí je zvýšená koncentrace
zásahů policie a vyšší výskyt přestupků oproti jiným
romským domům.

✓

Výskyt drobných krádeží majetku (ze soukromých
zahrad, rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií).

✓

Zvyšující se výskyt střetu obyvatel s uživateli
návykových látek (především alkohol, marihuana,
pervitin, nálezy použitých stříkaček atd.).

✓

Celkové počty nezletilých a mladistvých ze sociálně
znevýhodněného prostředí jsou obtížně
odhadnutelné.

pohybují v jednotkách za rok.

✓ Místní obyvatelé se nepodíleli na žhářském útoku na
vítkovskou rodinu ani se nepodíleli na následných
aktivitách pravicových uskupení a jejich odpůrců.

✓ Vyskytují se spíše drobné krádeže majetku (ze
soukromých zahrad, rekreačních objektů,
zahrádkářských kolonií).

✓ Policie má dobrou znalost pachatelů a z ní plynoucí
vysokou objasněnost trestné činnosti.

✓ V lokalitě je zaveden dobře fungující kamerový
systém (Budišov, Čermná).

✓ V oblasti prevence kriminality mládeže zde působí
několik organizací (NUDM Tunnel – volnočasové
aktivity, Renarkon – prevence drog, Centrum inkluze
– vzdělávací a adaptační programy).

36

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování (behaviorální závislost) či závislost na procesu) na tzv. virtuálních
drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj.

58
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost,
v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování, registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

✓ Vzdělávací instituce spolupracují s policií – exkurze a

✓

Nedostatečná práce s rodinami, dětmi a mládeží z
rizikových – sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.

✓

Ve Vítkově je nedostatečně fungující kamerový
systém.

✓

Nedostatečná finanční podpora projektů zaměřených
na prevenci kriminality.

✓

Neexistence NNO či jiné organizace zaměřené na
prevenci kriminality.

besedy.

Příležitosti

Hrozby

✓

Možnost čerpání dotací na preventivní projekty z
různých zdrojů (KPSLV, granty, nadace).

✓

Tolerance společnosti k negativním projevům chování
vůči obyvatelům sociálně vyloučených lokalit.

✓

Obnovení a rozšíření kamerového systému ve
Vítkově.

✓

Migrace a kumulace osob v sociálně vyloučených
lokalitách a nárůst přestupků a trestných činů.

✓

Rozšíření kapacity terénních a ambulantních služeb
působících v oblasti prevence kriminality.

✓

Nárůst výskytu sociálně negativních jevů
(nezaměstnanost, zadluženost, závislost na soc.
dávkách aj.)

✓

Mediální podpora preventivních aktivit

I. Priorita
Vytvoření lokální sítě na podporu prevence kriminality
Lokální síť na podporu prevence (dále v textu Pracovní skupina prevence kriminality) vznikla v roce
2016. V této pracovní skupině působí zástupci obcí, příspěvkových organizací obcí včetně Městské
policie Vítkov, Městské Policie Budišov nad Budišovkou, Policie ČR a neziskových organizací. Tato
pracovní skupina řeší prevenci kriminality a případně problémy spojené s rizikovým chováním dětí
a mládeže.
Pracovní skupina bude sloužit k výměně zkušeností s realizací projektových a neprojektových
opatření SPSZ, vytvářet poptávku po vzdělávání případně zajišťovat potřebné vzdělávací akce a
v neposlední řadě bude zpracovávat doporučení pro revizi SPSZ pro oblast prevence kriminality.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 vytvořit lokální síť na podporu prevence kriminality.
D.1.1. Vytvořit pro období 2017 až 2019 organizační a technické zázemí pro pravidelné setkávání
Pracovní skupiny prevence kriminality.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Realizace:

Vítkov, Budišov, Čermná

Indikátory:

6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny prevence kriminality

Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

D.1.2. Uskutečnit v období 2017 až 2019 minimálně 6 schůzek Pracovní skupiny prevence
kriminality, jejichž cílem bude výměna vzájemných zkušeností, konzultace projektů zajištění
59
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost,
v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování, registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

vzdělávání sociálně zaměřených subjektů, vyhledávání finančních zdrojů, sběr příkladů dobré praxe
a příprava podkladů pro revizi SPSZ.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Realizace:

Obce
✓
✓
✓
✓
✓

Indikátory:

Výměna zkušeností
Konzultace projektů
Sběr dobré praxe
Vzdělávací akce
Grantový kalendář
✓ Doporučení pro revizi SPSZ

Zdroje:

ASZ

Náklady:

Nevyžaduje náklady

Realizační karta
D. Podpora prevence kriminality
Priorita

I.

Vytvoření lokální sítě na podporu prevence kriminality

Cíl

Od roku 2017 funguje lokální síť na podporu prevence kriminality složená ze zástupců
obcí, příspěvkových organizací obcí včetně městské policie, Policie ČR a neziskových
organizací.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

D.1.1.
Vytvořit pro období 2017
až 2019 organizační a
technické zázemí pro
pravidelné setkávání
Pracovní skupiny
prevence kriminality.

2017 – 2019

ASZ, obce

D.1.2.
Uskutečnit v období
2017 až 2019 minimálně
6 schůzek Pracovní
skupiny prevence
kriminality, jejichž cílem
bude výměna
vzájemných zkušeností.

2017 – 2019

ASZ, obce

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

Počet setkání/3 roky

-

-

Nevyžaduje
finanční
zdroje

Dokumenty/3 roky
Akce/3 roky

-

-

Nevyžaduje
finanční
zdroje

Vítkov
Budišov
Čermná

Vítkov
Budišov
Čermná

II. Priorita
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Podpora programů prevence kriminality
V rámci této priority se zaměřujeme na podporu programů prevence kriminality. Jedná se o
komplexní soubor opatření zahrnující obnovení/rozšíření kamerových systémů, vytvoření pozici
asistentů prevence kriminality, terénní sociální programy zaměřené na osoby závislé na
návykových látkách a osoby ohrožené drogovou závislostí, patologickým hráčstvím a jejich blízké a
dlouhodobý preventivní program, jehož cílem bude snižování atraktivity drog u mladých lidí, příp.
oddálení jejich prvního kontaktu s drogou a pomoc při formování postojů.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 prostřednictvím programů prevence kriminality a drogové prevence
snížit rizikové chování obyvatel, zvýšit pocit bezpečí a zlepšit společenské a sousedské vztahy
v obcích.
D.2.1. V roce 2017 až 2019 obnovit a rozšířit ve Vítkově stávající bezpečnostní kamerový systém o
21 kamer ve 3 nových lokalitách a rozšířit zařízení dohledového pracoviště Městské police Vítkov.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov

Realizace:

Obec, městská policie

Indikátory:

✓ 21 bezpečnostních kamer
✓ 1 rozšířené dohledové pracoviště

Zdroje:

Ministerstvo vnitra ČR

Náklady:

1 700 000,- Kč

D.2.2. V roce 2018 až 2019 zvýšit pocit bezpečí a zlepšit soužití v sociálně vyloučených lokalitách
měst Vítkov, Budišov a obci Čermná prostřednictvím 5 asistentů prevence kriminality.
Termín:

I. 2018 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

Obce

Indikátory:

✓ 5 asistentů prevence kriminality
✓ 60 účastníků

Zdroje:

OPZ

Náklady:

3 654 815,- Kč, část nákladů je zahrnuta v B.3.2.

D.2.3. V období 2018 až 2019 zajistit dostupnost terénních sociálních služeb pro osoby závislé na
návykových látkách, osoby ohrožené drogovou závislostí a osoby ohrožené patologickým
hráčstvím, s cílem minimalizovat škody způsobené stylem života a zlepšit zdravotní, sociální a
psychický stav klientů. Terénní program bude rovněž zahrnovat poradenství pro rodinné příslušníky
a blízké osoby klientů terénních služeb.
Termín:

2018 až 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

NNO
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✓ 0,5 terénní pracovník
✓ 0,5 terénní pracovník
✓ 40 anonymních účastníků

Indikátory:

Zdroje:

OPZ

Náklady:

2 000 000,- Kč

D.2.4. V období 2018 až 2019 realizovat ve Vítkově a Budišově dlouhodobé preventivní programy
pro rodiny a mládež, jejichž cílem bude snižování atraktivity drog a mladých lidí, příp. oddálení
jejich prvního kontaktu s drogou a pomoc při formování postojů. Programy budou zaměřeny
komplexně na rizikové chování mládeže, budou rovněž zahrnovat problematiku poruchy příjmu
potravy, problematiku sekt a netolismus.
Termín:

2018 až 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

NNO
✓ 2 lektoři
✓ 2 dlouhodobé preventivní programy pro rodiny případně pro
mládež ve Vítkově
✓ 1 dlouhodobý preventivní program pro rodiny případně pro
mládež v Budišově
✓ 1 dlouhodobý preventivní program pro učiliště případně pro
střední školy
✓ 3 přednášky

Indikátory:

Zdroje:

OPZ

Náklady:

2 000 000,- Kč

Realizační karta
D. Podpora prevence kriminality
Priorita

II.

Podpora programů prevence kriminality

Cíl

Od roku 2017 funguje lokální síť na podporu prevence kriminality složená ze zástupců
obcí, příspěvkových organizací obcí včetně městské policie, Policie ČR a neziskových
organizací.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, obce

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

D.2.1.
V roce 2017 až 2019
obnovit a rozšířit ve
Vítkově stávající
bezpečnostní kamerový
systém o 21 a rozšířit
zařízení dohledového
pracoviště Městské
police Vítkov.

2017 – 2019

Obec,
městská
policie

Vítkov

Indikátory

Počet nových
bezpečnostních kamer
Počet rozšířených
dohledových pracovišť

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

-

-

1 700 000
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D.2.2.
V roce 2018 až 2019
zvýšit pocit bezpečí a
zlepšit soužití v sociálně
vyloučených lokalitách
měst Vítkov, Budišov a
obci Čermná
prostřednictvím 5
asistentů prevence
kriminality.

2018 – 2019

D.2.3.
V období 2018 až 2019
zajistit dostupnost
terénních služeb pro
osoby závislé na
návykových látkách.

2018 – 2019

obce

Počet asistentů
prevence kriminality

Vítkov
Počet účastníků
Budišov

-

3 654 815,Kč, část
nákladů je
zahrnuta v
B.3.2.

-

Čermná

NNO

Počet terénních
pracovníků

2 000 000

Vítkov
Počet anonymních
účastníků

Budišov
Čermná

2018 – 2019 NNO
D.2.4.
V období 2018 až 2019
realizovat ve Vítkově a Vítkov
Budišově
dlouhodobé
Budišov
preventivní
programy
pro rodiny a mládež

Počet lektorů

2 000 000

Počet preventivních
programů
Počet přednášek
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E. Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
Tato oblast je zaměřena na dvě cílové skupiny: na Romy, případně obyvatele sociálně vyloučených
lokalit ve Vítkově, Budišově a Čermné a na odbornou veřejnost, která s Romy případně lidmi ze
sociálně vyloučených lokalit pracuje.
V roce 2016 v obcích Vítkov a Budišov působili v rámci programu Romact37 facilitátoři, jejichž
úkolem bylo zejména motivovat obyvatele k aktivnímu občanství či vytipovávat a školit vhodné
zástupce lokalit. V rámci programu se zástupci Romů zúčastnili setkání pracovních skupiny
zaměstnanost a pracovní skupiny vzdělávání. Na těchto pracovních skupinách byla definována jak
potřeba zvýšit aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, tak i potřeba zvýšit znalosti
odborné veřejnosti o problematice sociálního začleňování.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

✓

Místní obyvatelé se nepodíleli na žhářského útoku na
vítkovskou rodinu ani se nepodíleli na následných
aktivitách pravicových uskupení a jejich odpůrců.

✓

V roce 2016 v lokalitě fungoval Romact, který
aktivizoval obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit.

✓

Obce znají situaci v sociálně vyloučených lokalitách
(dále SVL) a jejich obyvatele a mají zájem o zlepšení
jejich životní situace.

✓

Obyvatel ze SVL jsou motivovaní a aktivně se zapojují
do veřejného dění.

✓

Obyvatele ze SVL se zapojují do přípravy a realizace
Strategického plánu sociálního začleňování.

✓

V minulosti se zde řešilo několik kauz s rasistickým
podtextem (žhářství, pochody).

✓

Existence ubytoven, v jejichž okolí je zvýšená
koncentrace zásahů policie a vyšší výskyt přestupků
oproti jiným lokalitám.

✓

Nedostatečná důvěra mezi majoritní společností a
obyvateli ze SVL.

✓

Nedostatečná kapacita NNO pro realizaci projektů
zaměřených na SVL.

✓

Nízká znalost a dovednosti obyvatel SVL v oblasti
veřejného dění.

Příležitosti

Hrozby

✓ Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti sociálního
vyloučení, romské kultury a specifika práce s
romskými klienty.

✓ Vzdělávání obyvatel ze SVL v občanských znalostech a

✓ Tolerance společnosti k negativním projevům chování
vůči obyvatelům sociálně vyloučených lokalit.

✓ Migrace a kumulace osob v sociálně vyloučených
lokalitách.

dovednostech.

✓ Zapojení Romů a obyvatel SVL do všech fází
projektových a neprojektových opatření.

✓ Nízká motivace osob ohrožených soc. vyloučením
k řešení vlastní situace (zejména dětí, mládeže a
mladých dospělých).

✓ Demotivace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a
jejich pasivní přístup k řešení sociálního vyloučení.

37

Program Romact - cílem je vznik jednotlivých platforem sloužících komunikaci mezi romskou minoritou z vyloučených lokalit,
místními zákonodárci a širokou veřejností.
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I. Priorita
Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
Zapojení Romů a obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do veřejného života, komunitních aktivit
a do všech fází projektových a neprojektových opatření SPSZ je stěžejní pro úspěšné naplnění cílů
SPSZ.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 integrovat obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit do veřejného života
v obcích.
E.1.1. V období 2017 až 2019 zapojit zástupce obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do činnosti
pracovních skupin Lokálního partnerství.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

ASZ, NNO
✓ 5 setkání pracovních skupin s účastí zástupců sociálně vyloučených
lokalit
✓ 5 účastníků38

Indikátory:

Zdroje:

-

Náklady:

Nevyžaduje náklady

E.1.2. V roce 2017 seznámit obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit se Strategickým plánem
sociálního začleňování a jeho aktivitami, v roce 2018 představit probíhající projekty zaměřené na
sociální začleňování.
Termín:

2017 - 2018

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

ASZ, NNO
✓ 2 veřejné setkání
✓ 20 účastníků

Indikátory:
Zdroje:

ASZ

Náklady:

-

38

Počet účastníků - zástupců obyvatel sociálně vyloučených lokalit a Romů.
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Realizační karta
E. Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
Priorita

I.

Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit

Cíl

V období 2017 až 2019 integrovat obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit do veřejného
života v obcích.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, NNO

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

E.1.1. V období 2017 až
2019 zapojit zástupce
obyvatel ze sociálně
vyloučených lokalit do
činnosti pracovních skupin
Lokálního partnerství.

2017 – 2019

ASZ, NNO,
jiné zdroje

ASZ, NNO,
jiné zdroje

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

Počet setkání
Počet účastníků

-

-

Vlastní zdroje

Počet setkání
Počet účastníků

-

-

Vlastní zdroje

Vítkov
Budišov
Čermná

E.1.2.
2017 - 2018
Seznámit obyvatele ze
sociálně vyloučených lokalit Vítkov
se Strategickým plánem
sociálního začleňování a s
Budišov
připravovanými projekty.
Čermná
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II. Priorita
Zvyšování znalostí odborné veřejnosti o problematice sociálního začleňování
Vzájemné soužití majority a romské menšiny je poznamenáno hlubokou oboustrannou nedůvěrou
a stereotypními představami, a to navzdory většinově dlouhodobě usedlé romské populaci a
všeobecné vzájemné známosti ze škol či zaměstnání.
V období 2017 až 2019 bude realizována řada projektů, v nichž budou Romové či obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit zapojení nejen jako cílová skupina, ale také jako pracovníci. Zástupci
ze sociálně vyloučených lokalit budou pracovat v sociálních podnicích, na pozicích asistentů
prevence kriminality, asistentů komunitních pracovníků a na pozicích domovníků. Z uvedených
důvodů je důležité zvýšit znalosti odborné veřejnosti v problematice sociálního začleňování,
romské kultury a specifik práce s romskými klienty.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků veřejné správy,
příspěvkových organizací obcí, neziskových organizaci (dále v textu odborná veřejnost) v oblasti
sociálního začleňování.
E.2.1. V období 2017 až 2019 realizovat 3 vzdělávací akce pro odbornou veřejnost zaměřené na
vybraná témata sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, bezpečnost, rodina, sociální služby,
zaměstnanost).

Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Realizace:

ASZ, NNO
✓ 3 vzdělávací akce
✓ 30 účastníků

Indikátory:
Zdroje:

ASZ, NNO, jiné zdroje

Náklady:

-

E.2.2. V období 2017 až 2019 realizovat 2 vzdělávací akce pro odbornou veřejnost zaměřené na
romskou kulturu a specifika práce s romskými klienty.
Termín:

I. 2017 – XII. 2019

Realizace:

ASZ, NNO
✓ 2 vzdělávací akce
✓ 20 účastníků

Indikátory:
Zdroje:

ASZ, NNO, jiné zdroje

Náklady:

-

Realizační karta
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E. Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
Priorita

II.

Zvyšování znalostí odborné veřejnosti o problematice sociálního začleňování

Cíl

V období 2017 až 2019 zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků veřejné správy,
příspěvkových organizací obcí, neziskových organizaci (dále v textu odborná veřejnost) v
oblasti sociálního začleňování.

Lokalita

Vítkov, Budišov, Čermná

Garant

ASZ, NNO

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

E.2.1.
V období 2017 až 2019
realizovat 3 vzdělávací akce
pro odbornou veřejnost
zaměřené na vybraná
témata sociálního
začleňování.

2017 – 2019

ASZ, NNO,
jiné zdroje

E.2.2.
V průběhu roku 2017
realizovat 2 až 3 vzdělávací
akce pro odbornou
veřejnost zaměřené na
romskou kulturu a specifika
práce s romskými klienty.

2017 – 2019

ASZ, NNO,
jiné zdroje

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

Počet vzdělávacích akcí
Počet účastníků

-

-

ASZ, jiné
zdroje

Počet vzdělávacích akcí
Počet účastníků

-

-

ASZ, jiné
zdroje

Vítkov
Budišov
Čermná

Vítkov
Budišov
Čermná
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III. Priorita
Zvyšování občanských znalostí a dovedností obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
V sociálně vyloučených lokalitách má většina obyvatel základní vzdělání, případně jsou vyučeni a
do veřejného života v obci se zapojují jen minimálně. V rámci této priority chceme zvýšit občanské
znalosti a dovednosti obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a zvýšit tak jejich zapojení do dění
v obcích. V rámci plánovaných aktivit jim získané vědomosti a dovednosti usnadní zapojení do
komunitního života a aktivit, které vedou ke zlepšení života obyvatel ze sociálně vyloučených
lokalit.
Obecný cíl
V období 2017 až 2019 zvýšit občanské znalosti a dovednosti obyvatel ze sociálně vyloučených
lokalit a tím zvýšit jejich zapojení do veřejného života.
E.3.1. V období 2017 až 2019 realizovat pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit vzdělávací
akci zaměřenou na fungování veřejné správy a samosprávy.
Termín:

2017 – 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

ASZ, NNO, obce
✓ 1 vzdělávací akce
✓ 15 účastníků

Indikátory:
Zdroje:

ASZ, NNO, jiné zdroje

Náklady:

-

E.3.2. V období 2017 až 2019 realizovat pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit vzdělávací
akci zaměřenou na zvýšení občanských znalostí a dovedností.
Termín:

2017 – 2019

Lokalita:

Vítkov, Budišov, Čermná

Realizace:

ASZ, NNO, obce
✓ 1 vzdělávací akce
✓ 15 účastníků

Indikátory:
Zdroje:

ASZ, NNO, jiné zdroje

Náklady:

-

Realizační karta
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E. Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
Priorita

III.

Zvyšování občanských znalostí a dovedností obyvatel ze sociálně vyloučených
lokalit

Cíl

V období 2017 až 2019 zvýšit občanské znalosti a dovednosti obyvatel ze sociálně
vyloučených lokalit.

Lokalita

Vítkov, Budišov

Garant

ASZ, NNO

Specifický cíl
(zkrácená verze)

Termín
lokalita

Realizátor

Indikátory

Zdroje/náklady v Kč
IROP

OPZ

Jiné

E.3.1.
2017 – 2019
V období 2017 až 2019
realizovat pro obyvatele ze Vítkov
sociálně vyloučených lokalit
vzdělávací akci zaměřenou Budišov
na fungování veřejné správy
a samosprávy.

ASZ, NNO,
jiné zdroje

Počet vzdělávacích akcí
Počet účastníků

-

-

ASZ, jiné
zdroje

E.3.2.
2017 - 2019
V období 2017 až 2019
realizovat pro obyvatele ze Vítkov
sociálně vyloučených lokalit
vzdělávací akci zaměřenou Budišov
na zvýšení občanských
znalostí a dovedností.

ASZ, NNO,
jiné zdroje

Počet vzdělávacích akcí
Počet účastníků

-

-

ASZ, jiné
zdroje
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IV. Indikátorová soustava SPSZ

71
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost,
v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování, registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

Indikátorová soustava SPSZ
OBLAST
Rozvoj
komunitního
života a
sociálních a
souvisejících
služeb

Sociální bydlení

POPIS
Počet setkání zaměřených na
podporu rozvoje sociálních a
souvisejících služeb a výstupů
PS sociální služby

JEDNOTKA
Setkání/3 roky
Dokument/3 roky
Akce/3 roky

Počet objektů, v nichž jsou
zajištěny prostory pro
komunitní aktivity
Počet komunitních pracovníků,
počet podpořených osob a
účastníků

Objekt

Počet sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních
službách, počet odloučených
pracovišť, počet rodin a počet
podpořených účastníků, včetně
anonymních

Pracovní úvazek
Odloučená
pracoviště
Rodina

Počet zařízení pro rodiny
s dětmi, počet pracovníků,
podpořených rodin a účastníků,
včetně anonymních

Objekt
Pracovní úvazek
Rodina
Osoba

Počet pracovníků v sociálních
službách, počet podpořených
anonymních účastníků
Počet sociálních a odborných
pracovníků, počet terénních
pracovníků, počet podpořených
osob, včetně anonymních

Pracovní úvazek
Osoba

Počet setkání zaměřených na
podporu sociálního bydlení a
výstupů PS bydlení

Setkání/3roky

Pracovní úvazek
Osoba

Pracovní úvazek
Osoba

Dokument/3 roky
Akce/3 roky

Počet koncepcí bydlení, Počet
programů ztráty bydlení

Dokument

HODNOTA
6 setkání Pracovní skupiny sociální služby
6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny sociální
služby
2 dokumenty – výměna zkušeností
2 dokumenty – sběr dobré praxe
2 vzdělávací akce
1 grantový kalendář
1 doporučení pro revizi SPSZ
1 katalog Sociálních a souvisejících služeb
v tištěné a elektronické podobě – 500 kusů
1 komunitní centrum Vítkov
1 komunitní centrum Budišov
1 komunitní centrum Čermná
1 komunitní pracovník Vítkov
1 komunitní pracovník Budišov
1 asistent komunitního pracovníka Budišov
1 komunitní pracovník Čermná
1 asistent ko. Pracovníka Čermná
0,5 komunitní pracovník/facilitátor Vítkov,
Budišov, Čermná
0,5 asistent komunitního pracovníka Vítkov,
Budišov, Čermná
35 podpořených osob
225 účastníků
1 sociální pracovník Vítkov
1 sociální pracovník Budišov
0,5 pracovník v soc. službách Budišov
0,5 pracovník v soc. službách Čermná
1 odloučené pracoviště Budišov
1 odloučené pracoviště Čermná
25 podpořených rodin
1 zařízení pro rodiny s dětmi
1,6 asistenti pro rodiny
0,3 speciální pedagog/sociální pracovník
0,3 psycholog
30 podpořených rodin
30 účastníků
1 pracovník v sociálních službách Vítkov
30 anonymních účastníků
1 sociální pracovník Vítkov
1 odborný pracovník Vítkov
0,2 externí právník Vítkov
0,5 terénní sociální pracovník Vítkov
0,7 terénní pracovník Budišov, Čermná
1 odborný poradce Budišov, Čermná
0,2 externí právník Budišov, Čermná
0,2 externí psycholog/mediátor Budišov,
Čermná
80 podpořených osob
220 účastníků
6 setkání Pracovní skupiny bydlení
6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny bydlení
2 dokumenty – výměna zkušeností
2 dokumenty – sběr dobré praxe
2 vzdělávací akce
1 grantový kalendář
1 doporučení pro revizi SPSZ
1 Koncepce bydlení Vítkov
1 Koncepce bydlení Budišov
1 Program prevence ztráty bydlení Vítkov
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Rozvoj místní
ekonomiky a
zaměstnanosti

Počet sociálních podniků, počet
vytvořených pracovních míst

Sociální podnik
Pracovní úvazek

1 Program prevence ztráty bydlení Budišov
26 sociálních bytů Vítkov
35 sociálních bytů Budišov
1 sociální byt Čermná
97 podpořených osob Vítkov
152 podpořených osob Budišov
6 podpořených osob Čermná
0,5 terénní sociální pracovník Vítkov
2 domovníci Budišov
0,5 preventista ztráty bydlení Budišov
50 podpořených osob
6 setkání Pracovní skupiny zaměstnanost
6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny
zaměstnanost
1 Koncepce podpory zaměstnanosti
2 dokumenty – výměna zkušeností
2 dokumenty – sběr dobré praxe
2 vzdělávací akce
1 grantový kalendář
1 doporučení pro revizi SPSZ
5 sociálních podniků
20 pracovních míst

Počet zaměstnaných osob ze
sociálně vyloučených lokalit
Počet bloků individuálního a
skupinového poradenství,
počet motivačně-aktivizačních
programů, počet podpořených
osob, plánů osobního rozvoje a
osob, které získají pracovní
místo
Počet setkání zaměřených na
prevenci kriminality a výstupů
PS prevence kriminality

Pracovní úvazek

6 pracovních míst

Akce/3 roky
Účastník
Dokument/3 roky

1 blok – individuální a skupinové poradenství
1 motivačně-aktivizační program
30 osob motivovaných ke vstupu na trh
práce
12 plánů osobního rozvoje
4 osoby získají pracovní místo

Setkání/3 roky

Počet vzniklých sociálních bytů,
počet osob, které získají
sociální bydlení

Byt
Osoba

Počet terénních sociálních
pracovníků, domovníků, počet
podpořených osob

Pracovní úvazek
Osoba

Počet setkání zaměřených na
podporu rozvoje místní
ekonomiky a zaměstnanosti a
výstupů PS zaměstnanost

Setkání/3 roky
Dokument/3 roky
Akce/3 roky

Podpora
prevence
kriminality

Počet nových bezpečnostních
kamer, Počet rozšířených
dohledových pracovišť
Počet asistentů prevence
kriminality, počet podpořených
účastníků
Počet terénních pracovníků

Vybavení
Pracoviště

6 setkání Pracovní skupiny prevence
kriminality
6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny
prevence kriminality
2 dokumenty – výměna zkušeností
2 dokumenty – sběr dobré praxe
2 vzdělávací akce
1 grantový kalendář
1 doporučení pro revizi SPSZ
21 bezpečnostních kamer
1 rozšířené dohledové pracoviště

Pracovní úvazek
Osoba

5 asistentů prevence kriminality
60 podpořených osob

Pracovní úvazek

Počet lektorů

Akce/3 roky

0,5 terénní pracovník/vedoucí
0,5 terénní pracovník
40 anonymních účastníků
2 lektoři
2 preventivní programy ve Vítkově
2 preventivní programy v Budišově
1 preventivní program pro učiliště/střední
školy
3 přednášky
5 setkání pracovních skupin s účastí zástupců
sociálně vyloučených lokalit
5 účastníků – zástupců sociálně vyloučených
lokalit
2 veřejné setkání
20 účastníků
5 vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost
2 vzdělávací akce pro cílovou skupinu
80 podpořených účastníků

Dokument/3 roky
Akce/3 roky

Počet preventivních programů,
přednášek

Aktivizace
obyvatel ze
sociálně
vyloučených
lokalit

Počet setkání zaměřených na
aktivizaci obyvatel sociálně
vyloučených lokalit a jejich
výstupů

Setkání/ 3 roky
Osoba
Akce/ 3 roky

Počet vzdělávacích akcí a
účastníků
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V.

Řídící a realizační struktury SPSZ
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Řízení, koordinace, monitoring a evaluace SPSZ
Realizace opatření a naplnění cílů SPSZ vyžaduje intenzivní řízení procesů, koordinaci aktivit
realizovaných různými subjekty, jejich monitoring a průběžnou i závěrečnou evaluaci, které
povede k revizi SPSZ a naplánování aktivit na další období.
Působení Agentury pro sociální začleňování je v lokalitách rozděleno do dvou hlavních etap: etapa
intenzivní a komplexní podpory a etapa vzdálené podpory.
První etapa tzv. „intenzivní a komplexní podpory“ trvá cca 3 roky. V tomto období je spolupráce
Agentury a Lokálního partnerství velmi intenzivní: probíhá příprava SPSZ a projektových záměrů a
také realizace prvních projektů a také „neprojektových“ opatření (vzdělávání, síťování atd.). Tato
etapa bude v lokalitě Vítkov, Budišov, Čermná trvat do roku 2018.
Od cca poloviny roku 2018 bude podpora ze strany ASZ pokračovat ve formě tzv. „vzdálené
podpory“, kdy už většina aktivit bude ležet na bedrech Lokální partnerství.
Proto je nutné vytvořit v první intenzivní etapě lokální nástroje a kapacity pro realizaci výše
uvedených procesů. Posilování lokálních kapacit je současně jedinou systémovou cestou k
udržitelnosti rozvojových a sociálně inkluzivních procesů v regionu.
V tomto procesu jsou klíčovými aktéry obce Vítkov, Budišov a Čermná a členové Lokálního
partnerství. Obce společně s ASZ zřídili pozici manažera SPSZ, který bude:
✓ monitorovat aktivity
✓ organizovat setkání realizátorů projektů
✓ provádět servis pro město i Lokální partnerství
✓ monitorovat existenci a funkčnost dalších partnerských sítí
✓ průběžně vytvářet podklady pro vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit
a následnou revizi SPSZ
Druhým operativním orgánem je Pracovní skupina pro oblast projekty a implementace (dále
v textu PS PI), kterou zřídilo plénum Lokálního partnerství. Ta se bude pravidelně scházet nejméně
3x do roka a na základě vlastních poznatků, informací od členů Lokálního partnerství a podkladů
dodaných manažerem SPSZ bude:
✓ doporučovat operativní změny především v oblasti koordinace a spolupráce v rámci sítí
✓ připravovat pololetně zprávu pro členy Lokálního partnerství o stavu plnění SPSZ
✓ v případě potřeby vyvolá jednání příslušných tematických pracovních skupin
✓ koordinovat práci na revizi SPSZ
✓ doporučovat revidovaný dokument ke schválení plénu Lokálního partnerství a následně
zastupitelstvu obcí
Role Agentury pro sociální začleňování bude spočívat především v následujících oblastech:
✓ projektové poradenství (ve fázi přípravy i implementace),
✓ procesní poradenství (nastavení a realizace monitorovacích procesů, koordinace
partnerských sítí a evaluace)
✓ supervizní podpora manažerem SPSZ.
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Agentura bude současně provádět i vlastní nezávislý monitoring a evaluaci plnění SPSZ, aby tak
získala podklady pro nezávislé poradenství při revizi SPSZ a pro jeho hodnocení. Plné zahájení
procesu revize SPSZ se předpokládá po dvou letech realizace aktivit podpořených v rámci KPSVL s
cílem ukončení revize do 32 měsíců po zahájení aktivit.

76
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost,
v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování, registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

Konkrétní role aktérů realizace SPSZ
AKTÉR

ODPOVĚDNOST

PRAVOMOC

Manažer SPSZ

Aktivní monitoring
realizace projektů,
sledování plnění
indikátorů SPSZ
Monitoring realizace
aktivit

Organizuje setkání LP, PS PI a
případně setkání pracovních
skupin či realizátorů projektů

Pracovní skupina projekty
a implementace
(PS PI)

Monitoring realizace
aktivit, evaluace

Obce

Monitoring realizace
aktivit na území obce,
koordinace aktivit na
území obce
Administrativní, finanční
a věcná realizace
projektů

Doporučování na změny
koordinace aktivit,
doporučení k revizi SPSZ,
Brání duplicitě aktivit,
doporučuje obcím změny
v koordinaci aktivit
Schvalují SPSZ a revize SPSZ,
dávají doporučení
k projektům a programům

Lokální partnerství (LP)

Realizátoři projektů

Místní akční skupina
MAS
Úřad práce

Veřejnost

Koordinace KPSVL a CLLD
Realizace aktivní politiky
zaměstnanosti a
projektů Regionálních
individuálních projektů
-

Obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit – CAG
Vítkov a Budišov

Agentura pro sociální
začleňování
ASZ

Revize SPSZ

Návrhy na úpravy koordinace,
sítí

Brání duplicitnímu
financování aktivit
Brání duplicitním aktivitám,
doporučuje oblasti pro
činnost sociálních služeb
Vyjadřuje se k realizaci aktivit
SPSZ

Vyjadřuje se k realizaci aktivit
SPSZ

Monitoring a evaluace
SPSZ

SOUČINNOST,
INFORMOVANOST
Předává informace LP, PS
PI

Dostává zprávy o
realizovaných projektech,
programech
Předává informace
Lokálnímu partnerství,
koordinace s procesy
39
CLLD , programy Úřadu
práce atd.
Dostávají zprávy o
realizovaných projektech,
programech
Spolupráce s ostatními
poskytovateli služeb a
realizátory projektů,
informují o realizaci
projektů obce, PS PI a LP
Účastní se PS PI
Účastní se PS PI

Dostává informace o
realizaci SPSZ, účastní se
participativních akcí pro
veřejnost (výzkum,
diskuse, semináře…)
Dostává informace o
realizaci SPSZ, účastní se
participativních akcí pro
veřejnost (výzkum,
diskuse, semináře…)

Návrhy k revizi SPSZ a
evaluačním procedurám,
hodnotí SPSZ

39

Komunitně vedený místní rozvoj - je veden Místními akčními skupinami a je uskutečňován na základě integrovaných a
víceodvětvových strategií místního rozvoje.
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Analýza rizik
Agentura působí cíleně ve městech s minimálním počtem obyvatel 8000 a vyšším. Obce Vítkov,
Budišov a Čermná jsou vnímány jako jedna lokalita především proto, že sídlí blízko sebe, jsou
propojeny železnicí a tvoří relativně homogenní a provázaný celek. Řada služeb je společná pro
všechny obce. Na druhé straně řada lokálních aktérů nemá dosud zkušenosti s přípravou a realizací
velkých projektů, chybí kompetentní lidé pro realizaci plánovaných projektů. Z těchto důvodu je
analýze rizik věnována velká pozornost. ASZ cíleně podporuje vzdělávání manažera SPSZ, zástupců
obcí i žadatelů/realizátorů projektů, zároveň je kladen velký důraz na individuální konzultace
s experty ASZ.
Název rizika
Nižší úroveň projektů pro
realizaci SPSZ

Pravděpodobnost
Velká

Řízení a prevence
Projektové poradenství ASZ poskytované lokálním
konzultantem a expertem ASZ během přípravy a realizace
projektů:
✓ osobní konzultace v lokalitě
✓ elektronická a telefonická konzultace
Vzdělávací aktivity ASZ, ministerstev a dalších organizací:
✓ vzdělávací aktivity ASZ v lokalitě
✓ vzdělávací aktivity mimo lokalitu
✓ přenos příkladů dobré praxe
✓
Projektové poradenství ASZ, podpora manažera SPSZ

Problémy v administraci
projektů
Nedostatek
lokálních
odborníků pro realizaci
některých projektových
aktivit

Střední
Velká

Ošetřeno již v rámci přípravy projektů
projektového poradenství:
✓ nákup služeb,
✓ zajištění odborníků z regionu
✓ vzdělávání zaměstnanců

Nedosahování vytyčených
indikátorů

Střední

Včasný a průběžný monitoring realizace projektů – PS PI a
ASZ

Nekoordinovaná realizace
projektů

Střední

Nastavení spolupracující sítě již v době přípravy
projektových žádostí:
✓ memoranda o spolupráci
✓ nedoporučení
projektů
bez
popsaných
návazností a spolupráce
✓ organizace společných porad realizátorů, obcí a
PS PI

v rámci
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Evaluace SPSZ
Tato kapitola obsahuje postupy, které budou použity jak pro formativní evaluaci (jednou ročně od
schválení SPSZ) tak i pro závěrečnou evaluaci SPSZ. Organizačně zajišťuje evaluaci manažer SPSZ
s konzultací ASZ. Obsahově se na sestavení osnovy evaluačních rozhovorů a osnovy práce
fokusových skupin podílí ASZ, hodnocení získaných dat provádí nezávisle ASZ a PS PI.
Evaluační postupy:
✓ hodnocení naplnění indikátorů na výstupu
✓ kvalitativní hodnocení splnění cílů
✓ evaluační rozhovory – pohledy zainteresovaných aktérů (realizátoři projektů) a
nezainteresovaných aktérů (nezávislý odborníci)
✓ vnímání veřejností – ankety, focus group
✓ hodnocení uživateli projektů a programů – evaluační rozhovory, focus group
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Koordinace příprav a realizace projektů
Etapa
Příprava projektových
žádostí – OPZ, IROP

Činnost
Žadatelé
budou
úzce
spolupracovat
s manažerem SPSZ a lokálním konzultantem,
po celou dobu přípravy projektových žádostí
mohou využít poradenských služeb expertů
ASZ.

Termín

Příprava realizace
především projektů OPZ,
IROP

Realizátoři projektů budou mít možnost využít
konzultačních a poradenských služeb ASZ
prostřednictvím lokálního konzultanta a
expertů ASZ.

2017 - 2019

Realizace projektů

Realizátoři projektů budou mít možnost využít
konzultačních a poradenských služeb ASZ
prostřednictvím

2017 - 2022

2017 - 2019
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Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání
Oblast

Priorita

Obecný cíl (zkráceně)

Sp. cíl

Výstup

Částka
celkem (Kč)

Finanční
zdroj

A.

II.

Do roku 2019
vybudovat síť
komunitních center

A.2.1.

3 komunitní centra

30 951 000

IROP

A.

II.

A.2.2.

12 905 653

OPZ

A.

II.

Náklady
v A.3.2.

OPZ

A.

III.

7 140 460

OPZ

A.

III.

3 komunitní pracovníci
2 asistenti komunitního pracovníka
27 podpořených osob
175 účastníků
0,5 komunitní pracovník/facilitátor
0,5 asistent komunitního pracovníka
8 podpořených osob
50 účastníků
2 sociální pracovníci
1 pracovník v sociálních službách
2 odloučené pracoviště
25 podpořených rodin
1 preventivní zařízení pro rodiny
s dětmi
1,6 asistenti pro rodiny
0,3 speciální pedagog
0,3 psycholog
30 podpořených rodin
30 účastníků
1 pracovník v sociálních službách
30 anonymních účastníků

9 492 095

OPZ

Náklady
v A.3.1.

OPZ

1 sociální pracovník
1 odborný pracovník
0,2 externí právník
40 podpořených osob
200 účastníků
0,5 terénní pracovník
40 podpořených osob
200 účastníků

5 409 375

OPZ

2 681 409

OPZ

Náklady
v A.3.2.

OPZ

Náklady
v B.3.1. a
B.3.2.

OPZ

Do roku 2019
vybudovat síť
komunitních center

A.2.3.

Do roku 2019
vybudovat síť
komunitních center
Do roku 2019 rozšířit
sociální a související
služby pro rodiny s
dětmi

A.3.1.

A.3.2.
Do roku 2019 rozšířit
sociální a související
služby pro rodiny s
dětmi

A.

III.

A.

IV.

A.

IV.

A.

IV.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

B.

II.

B.

III.

Do roku 2019 rozšířit
sociální a podporující
služby pro rodiny s
dětmi
Do roku 2019 rozšířit
nabídku sociálně právního poradenství
včetně navýšení terénní
sociální práce
Do roku 2019 rozšířit
nabídku sociálně právního poradenství
včetně navýšení terénní
sociální práce
Do roku 2019 rozšířit
nabídku sociálně právního poradenství
včetně navýšení terénní
sociální práce
V období 2017 – 2019
podpořit obce při
tvorbě a plánování
bytových politik
Do roku 2019
rekonstruovat či nově
postavit sociální byty
Do roku 2019
rekonstruovat či nově
postavit sociální byty
Do roku 2019
rekonstruovat či nově
postavit sociální byty
Do roku 2019 zvýšit
sociální kompetence
osob v přístupu
k bydlení a jeho udržení

A.3.3.

A.4.1.

A.4.2.

A.4.3.

B.1.3.

0,7 terénní pracovník
1 odborný poradce
0,2 externí právník
0,2 externí psycholog/mediátor
40 podpořených osob
20 účastníků
2 koncepce bydlení

B.2.1.

26 sociálních bytů
97 podpořených osob

23 285 000

IROP

B.2.2.

35 sociálních bytů
152 podpořených osob

31 935 000

IROP

B.2.3.

1 sociální byt
6 podpořených osob

1 800 000

IROP

B.3.1.

0,5 terénní pracovník
20 podpořených osob

Náklady
v A.4.2.

OPZ
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B.

III.

C.

II.

C.

II.

C.

II.

Do roku 2019 zvýšit
sociální kompetence
osob v přístupu
k bydlení a jeho udržení
V období 2018 až 2019
vytvořit pracovní
příležitosti
V období 2018 až 2019
vytvořit pracovní
příležitosti

B.3.2.

2 domovníci
0,5 preventista ztráty bydlení
30 podpořených osob

8 005 250

OPZ

C.2.1.

5 sociálních podniků
20 pracovních míst

27 658 985

OPZ

C.2.2.

6 pracovních míst

Náklady
v A.2.2.,
B.3.2., D.2.2.

OPZ

C.2.3.

1 individuální a skupinové
poradenství
1 motivačně-aktivizační program
30 motivovaných osob
12 plánů osobního rozvoje
4 osoby získají pracovní místo
5 asistentů prevence kriminality
60 účastníků

2 512 137

OPZ

3 654 815 +
náklady
v B.3.2.

OPZ

V období 2018 až 2019
vytvořit pracovní
příležitosti
D.

II.

D.

II.

SPSZ celkem:

V období 2018 až 2019
rozšířit programy
prevence kriminality a
drogové prevence
V období 2017 až 2019
rozšířit programy
prevence kriminality a
drogové prevence
V období 2017 až 2019
rozšířit programy
prevence kriminality a
drogové prevence

D.2.2.

D.2.3.

1 terénní pracovník
40 anonymních účastníků

2 000 000

OPZ

D.2.4.

2 lektoři
4 preventivní programy
3 přednášky

2 000 000

OPZ

171 431 179,- Kč
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Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
z ESI fondů
Celkem
Operační
program
OPZ

Fond
ESF
EFRR
KPSVL
celkem:

Prioritní osa

IROP

Investiční priorita

2

2.1

2

9A

Specifický cíl

Alokace

2.1.1
2.1.2.
2.1

55 801 194,- Kč
27 658 985,- Kč
87 971 000,- Kč
171 431 179,- Kč

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 2, Investiční priorita 2.1)
SPSZ

Operační program
Alokace v Kč

Oblast

Priorita

Specifický cíl

Specifický cíl

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
C.
C.
D.
D.
C.

II.
II.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
I.
III.
III.
II.
II.
II.
II.
II.

A.2.2.
A.2.3.
A.3.1.
A.3.2.
A.3.3.
A.4.1.
A.4.2.
A.4.3.
B.1.3.
B.3.1.
B.3.2.
C.2.2.
C.2.3.
D.2.2.
D.2.3.
C.2.1.

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

2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

OPZ Celkem

55 801 194

27 658 985

83 460 179

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2)
SPSZ

Operační program
Alokace v Kč

Oblast

Priorita

Specifický cíl

Investiční priorita

A.

II.

A.2.1.

B.

II.

B.2.1.

B.

II.

B.2.2.

B.

II.

B.2.3.

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

IROP celkem:

87 971 000

87 971 000
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Seznam zkratek
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

APZ – aktivní politika zaměstnanosti
ASZ – Agentura pro sociální začleňování
CAG Vítkov/CAG Budišov – místní akční skupiny obyvatel SVL
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj - MAS
EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF – Evropský sociální fond
HN – hmotná nouze
IROP - Integrovaný regionální operační programu
KIV – konzultant inkluzivního vzdělávání
KPRSSS – komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb
KPSLV – koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
LK – lokální konzultant
LP – Lokální partnerství
Manažer SPSZ – manažer Strategického plánu sociálního začleňování
MAS – Místní akční skupiny
MOP – mimořádná okamžitá pomoc
MPI – Místní plán inkluze
MSK – Moravskoslezský kraj
MŠ – mateřská škola
NNO – nestátní nezisková organizace
NZDM – nízkoprahový klub pro děti a mládež
OP VVV – Operační program věda, vývoj, vzdělávání
OPLZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OPZ – Operační program zaměstnanosti
ORP – obec s rozšířenou působností
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dítěte
PK – případová konference
PMS – Probační a mediační služba
POU – pověřený obecní úřad
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PS – pracovní skupina
PS PI – pracovní skupina implementace projektů
SAS – sociálně aktivizační služba
SDB – stavební bytové družstvo
SPSZ – Strategický plán sociálního začleňování
SSP - Státní sociální podpora
SÚPM – společensky účelné pracovní místo
SÚPM – společensky účelné pracovní místo
SVČ – středisko volného času
ŠVP – školní vzdělávací plán
TS – technické služby
ÚP – úřad práce
VPP – veřejně prospěšné práce
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PŘÍLOHY
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SEZNAM ČLENŮ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ
Název organizace
Město Vítkov
Město Budišov
Obec Čermná ve Slezsku
Agentura pro sociální začleňování
AGEL
Centrum Inkluze o.p.s. Opava
Dětský domov Budišov n. Budišovkou
Elim Opava
Farní úřad Budišov n. Budišovkou
Fokus Opava
Charita Odry
Chráněné bydlení Vítkov
Lesy Budišov n. Budišovkou
Linaset a.s.
MAS Opavsko
Městská knihovna Vítkov
Městská policie Vítkov
Městská policie Budišov n. Budišovkou
MŠ Vítkov
Policie ČR Vítkov
Renarkon Frýdek – Místek
Správa bytového fondu města Vítkov
Střední škola Odry
Středisko volného času Budišov n. Budišovkou
Středisko volného času Vítkov
Technické služby Budišov n. Budišovkou
Technické služby Vítkov
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Vítkov
Základní škola a gymnázium Vítkov
Základní škola Budišov n. Budišovkou
ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce
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SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍCH SKUPIN
Pracovní skupina bydlení
Město Vítkov
Město Budišov
Agentura pro sociální začleňování
Dětský domov Budišov n. Budišovkou
Domov Letokruhy p.o.
Správa bytového fondu města Vítkov

Pracovní skupina sociální služby
Město Vítkov
Město Budišov
Obec Čermná ve Slezsku
Agentura pro sociální začleňování
AGEL
Domov Letokruhy p.o.
Fokus Opava
Charita Odry
Chráněné bydlení Vítkov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
Středisko volného času Budišov n. Budišovkou
Středisko volného času Vítkov
Centrum inkluze, o.p.s.

Pracovní skupina zaměstnanosti
Město Vítkov
Město Budišov
Obec Čermná ve Slezsku
Agentura pro sociální začleňování
Centrum inkluze o.p.s.
Cernin s.r.o.
Domov Letokruhy p.o.
Gerlich Odry s.r.o.
Organizace a plánování
SocioFactor s.r.o.
Středisko volného času Budišov n. Budišovkou
Technické služby Budišov n. Budišovkou
Technické služby Vítkov
Úřad práce – kontaktní pracoviště Vítkov

Pracovní skupina prevence kriminality
Město Vítkov
Město Budišov
Obec Čermná ve Slezsku
Agentura pro sociální začleňování
Centrum inkluze o.p.s.
Dětský domov Budišov n. Budišovkou
Elim Opava
Mateřská škola Budišov n. Budišovkou
Městská policie Budišov n. Budišovkou
Městská policie Vítkov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
Policie ČR Vítkov
Renarkon Frýdek – Místek
Středisko volného času Budišov n. Budišovkou
Středisko volného času Vítkov
Střední škola Odry
Základní škola a gymnázium Vítkov
Základní škola Budišov n. Budišovkou
ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce

Pracovní skupina projekty a implementace
Město Vítkov
Město Budišov
Obec Čermná ve Slezsku
Agentura pro sociální začleňování
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
Centrum inkluze o.p.s.
MAS Opavsko
Romact
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Vyjádření Agentury pro sociální začleňování
ke Strategickému plánu sociálního začleňování 2017 - 2019
Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku
(schváleného dne 2. května 2017)

Kritérium

Komentář

Účinnost/úspěšnost předchozího
strategického plánu

Soulad strategického plánu se
strategickými dokumenty kraje a ČR
v oblasti sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími politikami,
strategiemi a plány

Kvalita procesu strategického plánování

Kvalita zpracování strategického plánu

Respektování intervenční logiky

Spolupráce ASZ a obcí byla zahájena koncem roku
2015, posuzovaný dokument je první strategicky plán
sociálního začleňování v lokalitě.
Strategický plán je v souladu se Strategií sociálního
začleňování 2014 – 2020 a to zejména v oblastech v
oblastech: rozvoje sociální práce, udržení se na trhu
práce, oblasti sociálních služeb, rodiny a přístupu
k bydlení.
Strategický plán je rovněž v souladu se Strategií boje
proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 a to
zejména v oblastech bydlení, dluhy a podpora rodin,
sociální služby a práce.
V rámci Strategie regionálního rozvoje ČR na období
2014–2020 bude plán přispívat zejména k naplnění cíle
2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních
rozdílů.
SPSZ je dále v souladu s principy a cíli Národní
strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–
2025, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 a
s Komunitním plánem Vítkova.
Do procesu strategického plánování byli v souladu s
metodikou KPSVL zapojeni všichni významní lokální
aktéři (zástupci samosprávy i státní správy, místních
institucí, nestátních organizací, soukromých subjektů).
Strategický plán byl vytvářen Lokálním partnerstvím,
které je naplňováno činností pěti pracovních skupin, a
to ve vazbě na vybraná témata spolupráce Města s
ASZ. Jednání pracovních skupin probíhalo průběžně
dle potřeby po celou dobu tvorby strategického plánu.
Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře daného
aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena analytická část
s celkovým popisem situace v obcích a principů
sociálního začleňování, podoby lokálního partnerství a
pracovních skupin.
V návrhové části jsou na základě identifikovaných
priorit podrobně rozpracovány obecné a specifické cíle,
včetně odpovědných subjektů, termínů realizace,
výstupů a potřebných nákladů na realizaci opatření.
Implementační fáze popisuje role jednotlivých partnerů
v realizaci SPSZ a nástroje monitoringu plnění.
SPSZ uvádí podrobný rozpis nákladů na jednotlivá
opatření dle konkrétních operačních programů ESIF.
SPSZ respektuje intervenční logiku strategického
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(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

Dopady strategického plánu

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

Celkový komentář

plánování. V analytické části je podrobně popsána míra
sociálního vyloučení a definovány problémové oblasti
v území, následuje zpracování SWOT analýzy a její
statická i dynamická část. Priority a cíle jsou adekvátní
pro identifikované problémy. Jsou uvedeny
indikátory pro měření účinnosti jednotlivých opatření.
Implementační fáze popisuje způsob realizace
jednotlivých opatření a jejich monitoring.
Cíle SPSZ mají potenciál vést ke změně a mít pozitivní
dopad na definované cílové skupiny. Dopad je
kvantifikován měřitelnými indikátory. Na jejich
základě je uveden způsob měření dopadů a evaluace.
Cíle a cílové skupiny obsažené v SPSZ odpovídají
cílům, podporovaným aktivitám a cílovým skupinám
příslušných operačních programů zařazených do
KPSVL. Čerpání z operačních programů zařazených do
KPSVL je ve strategickém plánu přehledně zpracováno
do tabulek umožňujících stanovení alokací ve výzvách.
Předložený SPSZ je v souladu s principy KPSVL,
respektuje jeho metodiku a navazuje na relevantní
strategické dokumenty. Navržená opatření nejsou v
rozporu s programovými dokumenty příslušných
operačních programů.
Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE
Strategický plán sociálního začleňování 2017 – 2019
- Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve
Slezsku k financování v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval:
Dne 2. 5. 2017

Příjmení, jméno: Mgr. Radek Jiránek
Funkce: Ředitel Agentury pro sociální začleňování
Podpis: …………………………………..
Digitálně podepsal

Mgr. Radek Mgr. Radek Jiránek
Datum: 2017.05.10
Jiránek
20:00:54 +02'00'
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