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Seznam zkratek  
 

APK  Asistent prevence kriminality 

ASZ  Agentura pro sociální začleňování 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČR  Česká republika 

DnB  Doplatek na bydlení 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KIV  Konzultant inkluzivního vzdělávání 

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

LK  Lokální konzultant 

LP  Lokální partnerství 

MěÚ  Městský úřad 

MOP  Mimořádná okamžitá pomoc 

MP  Městská policie 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MV  Ministerstvo vnitra 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPZ  Operační program Zaměstnanost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OSPOD Oddělení/Orgán sociálně-právní ochrany dítěte 

POU  Pověřený obecní úřad 

PnB  Příspěvek na bydlení 

PnŽ  Příspěvek na živobytí 

PZM  Průběžná zpráva z monitoringu opatření 

SAS(RD) Sociálně aktivizační služba (pro rodiny s dětmi) 
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SPSZ  Strategický plán sociálního začleňování 

SVČ  Středisko volného času 

SVL  Sociálně vyloučená lokalita/sociálně vyloučené lokality 

TSP  Terénní sociální práce 

VA  Vstupní analýza obcí Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná: 2016 

ÚP  Úřad práce ČR 

ZŠ  Základní škola  
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Shrnutí evaluační zprávy 
Následující evaluační zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování (ASZ) s obcemi Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku v letech 
2015–2021 na základě analýzy výstupů a výsledků implementace Strategického plánu 
sociálního začleňování (ve vybraných obcích vytvořeného na roky 2017–2019), konkrétně 
implementace opatření, která se týkají oblasti prevence kriminality a rozvoje komunitního 
života. Toto tematické zúžení je dále vysvětleno v kapitole 4.3 Tematické zúžení evaluace 
SPSZ. 

Ve zprávě je evaluována realizace naplánovaných opatření a dosahování strategických cílů 
s ohledem na jejich dopad na stav sociálního vyloučení v obci. Cílem zprávy je popsat efekt 
jednotlivých opatření a jejich vliv na dosažení plánovaných dopadů, a poskytnout tak zpětnou 
vazbu partnerům v lokalitě, ASZ, ale také poskytovateli podpory a tvůrcům národních 
sociálních politik. Výsledky zprávy jsou využitelné pro nastavování dalších intervencí v oblasti 
sociálního začleňování ve Vítkově, Budišově a Čermné i v jiných lokalitách, kde působí ASZ, 
a rovněž pro formulaci obecnějších politik řešení sociálního vyloučení. Metodami sběru dat 
využitými v této evaluační zprávě byly desk research, polostrukturované hloubkové rozhovory 
s lokálními aktéry a analýza veřejně dostupných dat. 

Z hlediska míry naplnění opatření stanovených ve Strategickém plánu sociálního začleňování 
(SPSZ) platilo, že poměrově nejvíce jich bylo uskutečněno v oblasti podpory prevence 
kriminality. Pouze minimálně byla naopak reflektována opatření týkající se priority rozvoje 
komunitních aktivit a komunitní práce. Oblast rozvoje komunitního života a sociálních  
a souvisejících služeb, kam tato priorita patří, byla nicméně saturována poměrně uspokojivě. 
Opatření v ní navržená zároveň plně odpovídala stěžejním potřebám lokality. Totéž nelze tvrdit 
o podpoře prevence kriminality, která klíčové problémy ORP Vítkov reflektovala pouze 
částečně. 

Vzhledem k jejich absenci v SPSZ evaluátor navrhl tři dopady navržených opatření, jimiž byly 
zvýšený zájem obyvatel o komunitní aktivity, zvýšení pocitu bezpečí obyvatel lokality  
a zlepšení/stabilizace životní situace obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě (SVL). Dopady byly 
nejvíce patrné v oblasti zlepšení/stabilizace životní situace obyvatel v SVL, která dosáhla také 
nejvyšší míry kauzality navržených opatření. Dle lokálních aktérů se též zvýšil pocit bezpečí 
obyvatel lokality, ze šetření však vyplývá, že v tomto ohledu hrála roli řada externích faktorů. 
Zvýšeného zájmu obyvatel o komunitní aktivity bylo dosaženo pouze na území Budišova.  
Pro všechny dopady pak platí, že byly takřka výhradně krátkodobé. Výjimku tvoří dopady  
na cílovou skupinu dětí, na nichž byly projevy trvalé podpory patrné i z dlouhodobé 
perspektivy. Významným nezamýšleným dopadem projektů bylo usídlení jejich realizátorů  
na místním trhu sociálních služeb a vybudování důvěry ze strany klientů. 

V ohledu adresnosti a relevance byly realizované projekty naprosto relevantní k řešení 
problému zadluženosti. Nedostatečně relevantně byly naopak nastaveny v oblasti prevence 
kriminality. Projekty byly dále poměrně konzistentní s potřebami obyvatel. Lépe mohly 
reagovat např. na problematiku nezaměstnanosti. Koordinace lokálních aktérů byla velmi 
dobrá, v synergii se však vyskytovaly určité nedostatky - navržená opatření se místy 
překrývala. Většina z realizátorů projektů bude v lokalitě působit i nadále, čímž je garantována 
udržitelnost výstupů. Hlavní bariéru udržitelnosti tvoří finanční prostředky vyčleněné  
pro sociální služby. 



 
 

9 
 

Neřešeným problémem, jemuž by dle lokálních aktérů mělo být ze strany ASZ i celé státní 
správy věnováno více pozornosti, zůstává tzv. obchod s chudobou. Ten se v lokalitě stále 
rozšiřuje a stojí za řadou zdejších problémů. 
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 Úvod 

Následující zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování (ASZ) s obcemi Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku v letech 
2015–2021 zpracované na základě analýzy výstupů a výsledků implementace Strategického 
plánu sociálního začleňování 2017–2019 – Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná  
ve Slezsku, konkrétně implementace opatření, která se týkají oblasti prevence kriminality  
a rozvoje komunitního života. Toto tematické zúžení je dále vysvětleno v kapitole 4.3.  
Ve zprávě je evaluována realizace naplánovaných opatření a dosahování strategických cílů 
s ohledem na jejich dopad na stav sociálního vyloučení v obci/obcích. Cílem evaluace je 
zhodnotit efekt jednotlivých opatření a lokálního partnerství na dosažení dopadů,  
a poskytnout tak zpětnou vazbu partnerům v lokalitě, ASZ, ale také poskytovateli finanční 
podpory, příp. tvůrcům národních sociálních politik. Výsledky zprávy jsou využitelné pro 
nastavování dalších intervencí v oblasti sociálního začleňování v lokalitě i v omezených 
možnostech v jiných lokalitách, kde působí ASZ, případně pro formulaci obecnějších politik 
řešení sociálního vyloučení.  
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 Základní terminologie 

Agentura pro sociální začleňování 

Agentura pro sociální začleňování, která je od roku 2020 jedním z odborů Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, byla v roce 2008 (ještě jako odbor Úřadu vlády ČR) ustavena jako ústřední 
nástroj státní správy pro řešení sociálního začleňování. V lednu 2020 se stala součástí 
struktury Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně sekce pro bydlení a sociální začleňování 
a i nadále je samostatným odborem pro sociální začleňování. Jejími dvěma základními úkoly 
je zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace a odborná koordinace řešení 
sociálního vyloučení na národní úrovni. ASZ podporuje obce a města v tom, aby mohly plnit 
svoji funkci v zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání, bydlení, zaměstnání, zdravotní péči 
a dalším zdrojům a institucím všem svým občanům bez ohledu na jejich sociální status.  

Základním nástrojem ASZ při řešení sociálního vyloučení v konkrétní obci/obcích je síťování 
a propojování relevantních místních aktérů, které je nezbytným předpokladem pro 
implementaci integračních procesů. K tomu slouží tzv. lokální partnerství (LP), platforma,  
v jejímž rámci se koordinovaně řeší jednotlivé problematické oblasti prostřednictvím vytyčení 
strategických cílů a naplánování konkrétních opatření pro jejich naplňování. Strategické cíle, 
opatření k jejich dosahování a jiné inkluzivní aktivity jsou ukotveny v dokumentu s názvem 
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ), který je za odborné a facilitační podpory 
lokálního konzultanta ASZ vytvářen lokálním partnerstvím obce. SPSZ je ústředním nástrojem 
řešení sociálního začleňování v konkrétní obci, podle něhož spolupráce ASZ a obce probíhá, 
a na jehož základě je také možné zhodnotit úspěch intervencí a spolupráce aktérů včetně ASZ.     

ASZ za dobu svého působení dosáhla značných úspěchů, především v odborném zmapování 
problému sociálního vyloučení a možností jeho řešení a v rozšíření sociálně inkluzivního 
diskurzu. Podařilo se jí v lokálních samosprávách implementovat nové způsoby práce 
představované především propojením, koordinací a aktivizací místních aktérů. Je schopna 
také pojmenovávat sociální problém přesněji a šířeji i s jeho příčinami, čímž je umožněna 
změna vnímání problému aktéry místní sociální politiky. Může poskytnout alternativu 
k segregačním a restriktivním praktikám, v nichž vidí řada lokálních politiků jediný nástroj 
řešení.  

V rámci své práce však naráží také na určité limity. Jedním z limitů je skutečnost, že vůči 
partnerům nedisponuje vlastními finančními zdroji a sehrává tak primárně úlohu odborného 
poradce a motivátora. Disponuje rovněž jen omezenými možnostmi systémového ovlivňování 
na úrovni národní politiky. ASZ je tedy hlavně zprostředkujícím aktérem, který nemá přímý vliv 
na stav sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit v obcích.  

V současné době je nejsilnějším nástrojem vlivu na obce v rukou ASZ Koordinovaný přístup 
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), který umožňuje obcím spolupracujícím s ASZ 
exkluzivně podávat projekty do uzavřených nesoutěžních výzev, kde jsou pro ně předem 
alokovány finanční zdroje. Projektové poradenství v rámci KPSVL se tak stává zásadní 
intervencí ASZ ovlivňující řešení sociálního začleňování v obcích. 
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Sociální vyloučení 

Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj 
společnosti, do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých úrovních, 
např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se nacházejí  
v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům běžně dostupným většině obyvatel, zároveň  
s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního 
vyloučení a možnosti participace na organizaci sociálního života a účasti v rozhodování.  
Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra stigmatizace ze strany většinové 
společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat.  

Sociální vyloučení se vyznačuje různými charakteristikami, které se v různých lokalitách 
vyskytují s různou intenzitou. Společná všem lokalitám a jejich obyvatelům je však skutečnost, 
že se potýkají s několika zásadními existenčními problémy zároveň, a tudíž jejich řešení, 
které by směřovalo k vymanění se ze stavu sociální exkluze, je natolik obtížné, že je pro 
sociálně vyloučeného takřka nedosažitelné bez vnější pomoci.  

Základními indikátory sociálního vyloučení je materiální chudoba, dlouhodobá 
nezaměstnanost, závislost na státní podpoře, nízká kvalita a nejistota v bydlení, ztížený přístup 
ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování  
a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele samy o sobě sociální vyloučení 
nezakládají. Je to teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům či rodinám brání  
v integraci či plnohodnotném životě a na různých úrovních je vylučuje ze společnosti. Každý  
z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách a u různých jejich 
obyvatel zastoupen v jiné míře. Různé kombinace intenzity těchto jevů pak vytváří charakter 
jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy výrazně liší.  

Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných 
ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě. Sociálně vyloučené lokality obvykle 
vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanismů. Při jejich vzniku lze sledovat 
vnější příčiny tohoto procesu, jako jsou zákonné normy, tržní mechanismy a stanoviska zbytku 
společnosti i faktory vnitřní, mezi něž se řadí např. životní styl samotných sociálně 
vyloučených, které se často mezigeneračně reprodukují. Specifickou roli v sociálním vyloučení 
hraje etnicita. V českém kontextu se pak jedná o etnicitu romskou. Je však nutné důrazně se 
vyhradit proti zaměňování pojmu sociální vyloučení s příslušností k romskému etniku. Výše 
uvedený popis fenoménu sociálního vyloučení jasně dokládá, že stav vyloučení ze společnosti 
může postihnout kohokoliv, nehledě na jeho etnickou příslušnost. Tomu také odpovídá zacílení 
intervencí Agentury pro sociální začleňování. 
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 Kontext lokality a spolupráce s ASZ 

3.1 Geografický kontext  
Města Vítkov a Budišov nad Budišovkou a obec Čermná ve Slezsku se nacházejí na hranici 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje a jsou součástí okresu Opava. Město Vítkov je obcí 
s rozšířenou působností a zároveň lokálním centrem oblasti, kam dojíždějí za prací mnozí 
z obyvatel Budišova nad Budišovkou i Čermné ve Slezsku. Katastrální výměra ORP Vítkov, jíž 
tvoří celkem 12 obcí, činí 28 290 ha. Celkem zde žije 13 274 obyvatel, z nichž 63,6 % 
představují osoby v produktivním věku, tedy od 15 do 64 let. 

Samotné město Vítkov má 5 670 obyvatel a skládá se ze sedmi místních částí, jimiž jsou 
Jelenice, Klokočov, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Lhotka a Zálužné. Přibližně 
10 km vzdálený Budišov nad Budišovkou je co do počtu obyvatel zhruba poloviční – žije jich 
zde 2 918. Město je složeno ze tří místních částí, konkrétně Guntramovic, Podlesí a Starých 
Oldřůvek. Obec Čermná ve Slezsku čítající 378 obyvatel se potom rozkládá mezi těmito 
městy.1 

Obrázek 1: Administrativní mapa SO ORP Vítkov 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

                                                           
1 Zdroj údajů: ČSÚ; veškeré údaje uvedené v této kapitole jsou platné k 31. 12. 2019. 
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3.2 Socioekonomický kontext a rozsah sociálního vyloučení v obci  

3.2.1 Demografický kontext 
Lokalita prošla ze sociodemografického hlediska podobným vývojem jako většina podobných 
oblastí nacházejících se v českém pohraničí. Vítkov i Budišov byly v roce 1938 připojeny 
k nacistické Třetí říši jako součást Sudet, což mělo za následek mj. i posledního zbytku Čechů, 
kteří zde přebývali. Po druhé světové válce potom došlo k vysídlení i do války převažujícího 
německého obyvatelstva. Občany německé národnosti včetně starousedlíků zde nahradili 
Češi z vnitrozemí a reemigranti z východní Evropy. 

Zásadní vliv na jeden z problematických jevů lokality, jímž je vysoká nezaměstnanost, měla 
také transformace zemědělské a průmyslové výroby po roce 1990. Dlouhodobý vliv na vývoj 
nezaměstnanosti je přisuzován též nevhodné dopravní poloze a vzdálenosti od větších měst. 
Statutární města, zejména Ostrava a Olomouc, jsou od lokality poměrně vzdálená, a stejně 
jako v případě bližší Opavy do nich cesta např. městskou hromadnou dopravou vyžaduje hned 
několik přestupů mezi různými spoji i typy dopravních prostředků. I přes přítomnost různých 
firem přímo ve Vítkově a Budišově právě tato vzdálenost a nedostatečná dopravní obslužnost 
komplikují dostupnost pracovních příležitostí, což značně zpomaluje celkový rozvoj lokality. 

Za největší problémy lokality byly ve vytvořeném Strategickém plánu sociálního začleňování 
pro roky 2017–2019 (SPSZ) definovány geografická segregace, vysoká nezaměstnanost, 
nízká úroveň vzdělání a zadluženost (SPSZ: 2017). Na základě uskutečněného evaluačního 
šetření lze k těmto potížím doplnit vysokou koncentraci obyvatel lokality užívajících návykové 
látky a skupování bytů ze strany spekulantů (tzv. obchod s chudobou). 

Především tyto důvody mají za následek postupné vylidňování oblasti. To se děje jak  
na agregátní úrovni, tak u mladých lidí a obyvatel v produktivním věku, jak blíže ukazují níže 
uvedené grafy 1 a 2. Z porovnání údajů uvedených v těchto grafech je patrné, že zatímco 
k úbytku obyvatelstva dochází konstantním tempem (přibližně 2,3 % obyvatel za 5 let), poměr 
obyvatel v tzv. produktivním věku, tedy v rozmezí od 15 do 64 let, se od roku 2010 dramaticky 
snižuje. Mezi lety 2010 a 2019 v ORP ubylo 6,3 % takovýchto osob. Jedním z důsledků této 
tendence je pak vysoká závislost obyvatel regionu na sociálních dávkách. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ORP Vítkov 

 
Zdroj: ČSÚ; údaj platný ke 31. 12. 2019. 
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Graf 2: Poměr obyvatel ORP Vítkov ve věku 15–64 let 

 
Zdroj: ČSÚ; údaj platný ke 31. 12. 2019. 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. 

 

3.2.2 Charakteristika sociálně vyloučených lokalit 
Na problematiku přítomnosti sociálně vyloučených lokalit ve vybrané oblasti je nezbytné 
pohlížet přinejmenším ze dvou odlišných perspektiv. Na jednu stranu je zde uplatňováno určité 
společenské prizma, a sice že se v ORP Vítkov žádné „tradiční“ SVL koncentrující značné 
množství sociálně vyloučených obyvatel na malém prostoru nevyskytují. Na druhou stranu 
však lze definovat zcela konkrétní nemovitosti nacházející se v jednotlivých obcích 
odpovídající svým charakterem SVL.  

První z uvedených pohledů vychází jak ze vstupní analýzy k lokálnímu partnerství (Vstupní 
analýza obcí Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná: 2016; dále v textu jako Vstupní 
analýza či VA), tak z údajů uvedených v SPSZ. Tento pohled a konkrétní adresy potvrzují 
rovněž zjištění plynoucí z šetření v rámci tvorby této evaluační práce. Nutno ovšem 
podotknout, že oproti dokumentům z let 2016 a 2017 je zde nezbytné uvedená tvrzení  
a zařazení lokalit mírně modifikovat. I nadále však platí mj. toto tvrzení uvedené ve Vstupní 
analýze: 

„Nikdo nevnímá specifikované domy a adresy ve městě jako sociálně vyloučené lokality ve smyslu 
rozsáhlých koncentrací sociálně vyloučených obyvatel známých z Ostravy či některých severočeských 
měst. Zdejší vnímání sociálního vyloučení (či častěji pouze problémových, či jen romských rodin) je 
nejčastěji založené na ekonomických kritériích a sociálních kompetencích, respektive jejich nedostatku, 
ze kterých, nebo v jejichž kombinaci, dochází k postupnému propadu na pomyslném společenském 
žebříčku“ (VA: 2016). 

Intenzivněji je akcentována celková segregace regionu nacházejícího se na pomezí několika 
různých okresů, dvou krajů a vojenského újezdu Libavá zapříčiňujícího neprostupnost části 
regionální hranice. Tato periferní poloha ústí v nedostatečnou strukturální rozvinutost regionu 
odpovídající konceptu vnitřní periférie vykazující specifické znaky a mechanismy úzce 
související se sociálním znevýhodněním. Právě geografická izolovanost spolu 
s komplikovaným dopravním spojením do větších měst (např. min. 90 minut MHD do Ostravy 
či Hranic na Moravě nebo 120 minut do Bruntálu) mohou vést k migraci obyvatel za lepšími  
a dosažitelnějšími pracovními příležitostmi i službami. 
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V souvislosti se sociálním vyloučením v regionu je též nezbytné podotknout, že tento jev je 
takřka výhradě spojován s občany romské národnosti. O Romech takto hovoří kapitoly SPSZ 
věnující se SVL v daných obcích a neméně silně jsou akcentováni i ve zmíněné Vstupní 
analýze. Její zjištění nicméně poněkud nabourávají ustálený stereotyp nepracujících Romů, 
neboť řada respondentů účastnících se provedeného šetření pracovala v místních podnicích 
více než 15 let. I Vstupní analýza ale připouští disproporci mezi mladšími a staršími obyvateli 
regionu v ohledu jejich pracovních návyků. 

Ke druhému z pohledů vedou jednak zjištění z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (dále 
jako Analýza SVL) a jednak šetření provedené v rámci Vstupní analýzy, z něhož čerpali také 
tvůrci SPSZ. Dle z roku 2015 pocházející Analýzy SVL se ve Vítkově nacházejí 4 SVL, v nichž 
žije 290 obyvatel, v Budišově jde o 1 SVL s 20 obyvateli a v Čermné rovněž o 1 SVL zahrnující 
ovšem 110 obyvatel, tedy téměř třetinu občanů žijících v obci. 

Domy a byty nacházející se v těchto SVL respektive na určitých „problematických“ adresách 
obývané téměř výhradně Romy je možné rozdělit podle typu jejich vlastnictví na městské  
a soukromé. Stěžejní rozdíl mezi těmito typy objektů je v ceně a v podmínkách pro získání 
bytu. 

V případě městských bytů je problematickým aspektem již jejich samotné získání. To je často 
spojeno s podmínkou bezdlužnosti žadatele vůči městu a nutností složit vratnou jistinu ve výši 
až šestinásobku měsíčního nájmu. Možnost získat městský byt na jiné než „romské“ adrese je 
potom často limitována mj. provázanými příbuzenskými vazbami a antipatiemi způsobujícími 
značnou fluktuaci osob mezi dílčími byty a výrazné přesahování jejich maximální kapacity.  
Ze strany potenciálních nájemníků a zájemců o bydlení mimo SVL zaznívá kritika 
nedostatečně široké nabídky a stavu nabízených bytů a poukazování na projevy diskriminace 
v případě, že romské či smíšené roviny nechtějí žít ve většinově romském sousedství. 
Neméně problematickým aspektem je také celkový nedostatek městských bytů ve Vítkově  
i Budišově. Ten rovněž přispívá k orientaci zájemců o bydlení směrem k bytům v soukromém 
vlastnictví, jejichž majiteli jsou nezřídka spekulanti s nemovitostmi, tzv. obchodníci 
s chudobou. 

U bytů v soukromém vlastnictví se potom jako největší problém jeví právě jejich potenciál pro 
tento obchod s chudobou. Ceny nájmů se zde obvykle pohybují kolem 4 000 Kč/os. měsíčně 
a vlastníkům jsou nájmy nezřídka placeny přímo ze strany Úřadu práce vyplácejícího sociální 
dávky daným nájemníkům, kteří poté doplácejí zbývající částky svých peněz. 

Vítkov 

Snahy o integraci romské populace mezi ostatní obyvatele Vítkova sahají až do 90. let, kdy 
vedení města umisťovalo romské rodiny napříč celým městem s cílem začlenit je mezi 
většinovou společnost. Tyto snahy se ale minuly účinkem zejména kvůli problematickému 
sousedskému soužití a kvůli vyvstalým konfliktním situacím. Za jeden z klíčových momentů 
nepříznivě ovlivňujících i stávající situaci je obyvateli města považován privatizační prodej 
několika Romy obývaných objektů na Oderské ulici do soukromého vlastnictví. V rámci řešení 
bytové tísně dosavadních obyvatel těchto bytů jim město vyhradilo několik bytových domů, 
v nichž – jsou-li nadále v majetku města – žijí Romové dodnes.  

Ačkoliv dle uvedených dokumentů z let 2016 a 2017 právě tyto a několik dalších objektů 
utvářejí současnou strukturu vítkovských sociálně vyloučených lokalit či v tomto případě 
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sociálně vyloučených adres, je nezbytné zde uvést jedno významné odlišení. Výsledky 
provedeného šetření poukazují na markantní rozdíl mezi obyvateli městských bytů  
(tzv. starousedlíky) a obyvateli městské ubytovny na adresách Opavská 24 a 25. Starousedlíci 
jsou zástupci města, organizací a dalších služeb vnímáni jako relativně integrovaní občané, 
s nimiž takřka nedochází ke konfliktním situacím. Obyvatelé ubytovny i vzhledem k jejich časté 
fluktuaci naopak, jak dále ukazuje šetření, nemají k městu vztah, působí drobnou kriminalitu, 
snižují pocit bezpečí místních obyvatel. Celkový přehled adres veškerých lokalit je uveden 
v tabulce 1 níže. 

Tabulka 1: SVL adresy ve Vítkově 
Městské byty Soukromé ubytovací 

kapacity 
Husova 630 Opavská 24 
Husova 631 Opavská 25 
Opavská 18  

Klokočovská 223  
Švermova 220  

Komenského 146  
Oderská 182  
Oderská 542  
Oderská 543  

Vodní 635  
 
Pro řadu objektů ve vlastnictví města je jejich „romská příslušnost“ již základním rysem. 
Jednotlivé objekty ve vlastnictví města mají povětšinou svoji vlastní charakteristiku.  
Za „prominentní romskou adresu“, jak uvádí Vstupní analýza, platí například objekty  
na Husově ulici č. 630 a 631. Městské byty na adresách Švermova 220 a Komenského 146 
prošly v nedávné době rekonstrukcí a nyní slouží jako sociální byty. Jejich další řazení k SVL 
adresám je tedy spíše diskutabilní. Jiný objekt, konkrétně ten na adrese Oderská 182, bude 
dle vyjádření zástupce města v dohledné době zbourán, čímž se sníží počet SVL adres. 

Pro soukromou ubytovnu nacházející se na adresách Opavskách 24 a 25 jsou kromě výše 
uvedeného charakteristické dlouhodobě špatné hygienické podmínky. Dle slov jejích 
nájemníků však na místě panuje omezený prostor pro kritiku z důvodu možného vypovězení 
smlouvy ze strany pronajímatele (viz VA: 2016). Jedna z respondentek šetření v souvislosti se 
hygienickými podmínkami v nemovitosti popsala konkrétní praktiku: „Majitel bývá na kontrolu 
hygieny upozorněn předem, obyvatele následně vystěhuje a nechá objekt vyklidit. Ten poté 
projde kontrolou a obyvatelé se nastěhují zpět.“ Majitel této ubytovny, jenž vlastní několik 
dalších objektů v Moravskoslezském i Olomouckém kraji, dále podle výpovědí nájemníků 
stěhuje rodiny mezi svými nemovitostmi na základě jejich aktuální kapacity. Situaci ve Vítkově 
lze shrnout vyjádřením zástupce města: 

„Jednoznačně nejvíce problematickou lokalitou ve městě je ubytovna na Opavské ulici. Zde dochází 
k vysoké cirkulaci nájemníků, kteří navíc migrují i mezi Budišovem, Čermnou, Bruntálem a dalšími 
městy. Vedení města má přehled pouze o tom, kdo má na adrese nahlášenu trvalou adresu a platí zde 
odpad. Reálně však nad obyvateli ubytovny nemá kontrolu. Starousedlíci a obyvatelé městských bytů 
se snaží zkulturňovat bydlení i okolí bytů, v ubytovně je ale všem obyvatelům všechno jedno, protože 
za pár měsíců již ve městě nebudou.“ 

Za zmínku v souvislosti s městskými SVL stojí také přítomnost tří squatů. Jeden se nachází 
v budově starého pivovaru, dalším je opuštěná budova nádraží a posledním nedaleký objekt. 
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Tyto squaty obývají nejméně čtyři squatteři/osoby bez přístřeší, jimž byla ze strany města 
opakovaně nabízena pomoc, kterou ale odmítli. 

 

Budišov nad Budišovkou 

V co do počtu obyvatel přibližně polovičním Budišově bylo v letech 2016 a 2017, kdy byly 
vytvořeny Vstupní analýza a SPSZ, adres s pověstí SVL méně než ve Vítkově. Jak je ale vidět 
již ze srovnání mezi údaji uváděnými ve Vstupní analýze a SPSZ, tento počet v průběhu let 
narůstá (Vstupní analýza hovořila o počtu 9 objektů, v SPSZ již byl počet navýšen na 12). 
Současný stav (květen 2021) nelze akurátně kvantifikovat. Důvodem je rozvoj ubytovacích 
kapacit soukromých vlastníků, nejčastěji spekulantů, ochotných pronajímat své nemovitosti 
Romům. Takovíto vlastníci jsou v Budišově minimálně čtyři, a byť je jejich primárním cílem 
dosažení zisku, v jejich přístupu k nájemníkům je možné pozorovat značné rozdíly. Jsou to 
potom právě nájemníci v bytech soukromých vlastníků a samotní vlastníci, kvůli nimž vznikají 
ve městě časté spory. Jak je uvedeno ve Vstupní analýze, „bývá jim dáván za vinu nejen nárůst 
kriminality, rozvoj byznysu s chudobou, poškozování veřejného majetku, zneužívání dávek 
SSP a HN a podobně“ (VA: 2016). Aktuálně má přehled sociálně vyloučených adres 
v Budišově následující podobu:2 

Tabulka 2: SVL adresy v Budišově 
Městské byty Soukromé ubytovací 

kapacity 
Berounská 665 Československé armády 320 
Berounská 666 Havlíčkova 363 

Náměstí Republiky 158 Halaškovo náměstí 32 
Náměstí Republiky 159 Halaškovo náměstí 33 

Partyzánská 160 9. května 52 
Pivovarská 435 9. května 53 

 9. května 87 
 9. května 143 

 
Tento přehled je nicméně nezbytné brát v potaz s určitou rezervou, neboť každá z nemovitostí 
je obyvateli i vedením města vnímána odlišně. Předně zde, podobně jako v případě Vítkova, 
platí úzus markantního rozdílu mezi městskými a soukromými byty, kdy se starousedlíci 
v městských bytech stali relativně pevnou součástí městské komunity, zatímco s mnohými 
obyvateli soukromých bytů jsou spojeny opakovaně uváděné negativní jevy jako fluktuace, 
drobná kriminalita, snížený pocit bezpečí obyvatel města apod. Na ubytovnách vlastněných 
spekulanty se dle údajů poskytnutých vedením města Budišova ročně vystřídá 70–100 
různých osob. Do tohoto počtu lze přitom započítat pouze ty obyvatele, kteří si ve městě 
nahlásí trvalé bydliště. Reálný počet bydlících tak může být podstatně vyšší. 
 
Zástupce vedení města v rozhovoru uvedl, že adresy na Náměstí Republiky a Partyzánské 
ulici nepovažuje za SVL, což platí také o adresách soukromých objektů na ulici 
Československé armády a Havlíčkově. Ty jsou vlastněny místním rodákem, jenž se o zdejší 
obyvatele stará, pomáhá jim se zařizováním běžných záležitostí a v případě potřeby 
spolupracuje s vedením města či městskou policií. Vzhledem k přítomnosti domovníka 

                                                           
2 Stav platný k 15. květnu 2021. 
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v objektech na Berounské ulici tak nejvýraznější SVL ve městě představuje objekt  
na Halaškově náměstí. 

V Budišově ovšem postupně vznikají nové SVL. Jak v rozhovoru uvedl zástupce vedení 
města: „Spekulanti skupují rodinné domy, ale třeba i byty na sídlištích. Stěhují se tam lidé jak 
z Bruntálu, tak v některých případech i z Čech.“ Tento negativní trend vede ke skutečnosti,  
že se nedaleko centrální části města začíná tvořit ucelenější SVL, na což poukazuje níže 
uvedený obrázek 2. Fialový obdélník zde značí místní sídliště, na němž jsou zkupovány byty, 
soukromé objekty jsou pak právě ty na Halaškově náměstí a ulici 9. května, jež se stávají 
obdobně problémovými. 

Obrázek 2: Rozmístění adres SVL v centru Budišova 

 
Zdroj: Google maps; vlastní zpracování. 
Pozn.: Modré piktogramy značí objekty ve vlastnictví města, žluté značí objekty v soukromém vlastnictví. Fialový obdélník 
značí přibližnou polohu a rozsah budišovského sídliště. 

 
Vzniku SVL, jak v podobných případech bývá zvykem, napomáhá také reakce majoritních 
obyvatel. Čím více se v okolí jejich obydlí začne objevovat nežádoucích jevů jako nadměrného 
hluku, narušování pořádku apod., tím častěji prodávají své nemovitosti, které následně zkupují 
zpravidla právě spekulanti. 
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Čermná ve Slezsku 

Se sociálním vyloučením v Čermné jsou spojeny dvě zásadní odlišnosti oproti předchozím 
dvěma městům. Obyvatelé romské národnosti tvoří přibližně polovinu všech obyvatel v obci 
(jejich počet je odhadován na zhruba 190 osob). Romové zde potom žijí výhradně 
v soukromých objektech. Zde jsou významné zejména dva, konkrétně objekt č. p. 8 a ubytovna 
na č. p. 21 (viz tabulka 3 níže). 

Tabulka 3: SVL adresy v Čermné 
Soukromé ubytovací 

kapacity 
Objekt č. p. 8 

Ubytovna č. p. 21 
 
První z uvedených objektů vlastní totožný majitel jako např. ubytovnu na adresách Opavská 
24 a 25 ve Vítkově. Bytový dům je považován za poslední možnost pro osoby hledající bydlení. 
Dům je nově omítnutý, jeho interiér je ale v celkově špatném stavu. Ačkoliv je zkolaudován pro 
13 nájemníků, celkový počet zde žijících obyvatel je odhadován na 48. Umístění obou objektů 
v Čermné je zobrazeno na níže zobrazené mapě (viz obrázek 3). 

Obrázek 3: Rozmístění adres SVL v Čermné 

 
Zdroj: Google maps; vlastní zpracování. 
Pozn.: Žluté piktogramy značí objekty v soukromém vlastnictví. 

 

3.2.3 Dávky v hmotné nouzi 
Oblast se potýkala se značným nárůstem vyplacených dávek v hmotné nouzi zejména 
v období ekonomické krize (2007 a 2008) a v letech bezprostředně následujících. Jak uvádí 
Vstupní analýza, „v letech 2010 a 2011 došlo v rámci POU Vítkov k největšímu nárůstu počtu 
vyplacených dávek hmotné nouze v Moravskoslezském kraji (společně s POU Odry  
a Bílovec)“ (VA: 2016). Čermná za období let 2010–2011 figurovala v Analýze sociálně 
vyloučených lokalit v ČR mezi obcemi s nejvyšší mírou podílu domácností pobírajících 
příspěvek na živobytí. Podle totožného zdroje se v této době nacházelo v ORP Vítkov hned  
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7 obcí s dvojnásobkem průměrné hodnoty ČR podílu domácností pobírajících příspěvek  
na živobytí. Dvojnásobek průměrné hodnoty ČR podílu domácností pobírajících doplatek  
na bydlení byl poté zaznamenán u pěti obcí. 

Sledování adresnosti dávek vyplácených Úřadem práce ČR (ÚP) potvrdilo specifickou povahu 
sociálního vyloučení v lokalitě. Například ve Vítkově tyto dávky v období sledovaném  
ve Vstupní analýze směřovaly na 26 adres, přičemž pouze 12 z nich tvořily vytipované SVL 
adresy. Analýza dat z ÚP tak poukázala na skutečnost, že na hranici sociálního vyloučení se 
ve vybrané lokalitě pohybuje daleko více obyvatel, než se původně předpokládalo (VA: 2016). 

Z perspektivy posledních pěti let je však patrné citelné zlepšení situace ve všech ohledech. 
Jak ukazuje graf 3, za posledních pět let se strmě snížilo množství obyvatel ORP Vítkov 
pobírajících příspěvek na bydlení (z 399 měsíčně v roce 2016 na 272 měsíčně v prvním 
čtvrtletí roku 2021; dále 1Q 2021). Podobným tempem se snižovalo množství pobíratelů 
příspěvku na bydlení (PnB) v samotném Vítkově (z 201 měsíčně v roce 2016 na 124 měsíčně 
v 1Q 2021) i v Čermné (z 18 měsíčně v roce 2016 na 6 měsíčně v 1Q 2021). V Budišově zůstal 
počet obyvatel pobírajících příspěvek sledované období takřka beze změny. 

Graf 3: Počet příspěvků na bydlení vyplacených v letech 2016–2021 

 
Zdroj: MPSV 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny za průměrný měsíc daného roku. V roce 2021 jde o průměrný měsíc v 1Q. 

 
K významu poklesu v ORP Vítkov došlo v posledních pěti letech rovněž u množství 
vyplacených doplatků na bydlení (DnB). Ty klesaly strmě zejména mezi lety 2017 a 2018, poté 
se již tempo jejich poklesu zpomalilo. V roce 2020 dokonce opět mírně narostly (v 1Q 2021 
ale opět mírně klesaly). Z grafu 4 je patrné, že i v tomto případě kopíroval samotný Vítkov 
trend celého ORP. V Budišově byl naproti tomu pokles množství pobíratelů DnB o poznání 
konzervativnější a v Čermné se dokonce zvýšil ze tří vyplacených DnB měsíčně v r. 2016  
na sedm v 1Q 2021. 
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Graf 4: Počet doplatků na bydlení vyplacených v letech 2016–2021 

 
Zdroj: MPSV 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny za průměrný měsíc daného roku. V roce 2021 jde o průměrný měsíc v 1Q. 

 
Signifikantní pokles se v ORP Vítkov v totožném období udál co do množství vyplacených 
příspěvků na živobytí (PnŽ), a to zejména v rozmezí let 2016–2019. Z 392 pobíratelů PnŽ  
se jejich počet za čtyři roky snížil na 234, tedy o více než 40 %. Jak ukazuje graf 5, ve Vítkově 
míra poklesu přesáhla 45 %, v Budišově se i tento ukazatel snižoval pomaleji. V Čermné bylo 
nejnižší hodnoty za posledních pět let dosaženo již v roce 2018, od té doby množství 
vyplacených příspěvků opět narůstá. Meziroční nárůst v posledních dvou letech se udál v celé 
ORP (o zhruba 2,5 %) i ve všech třech zainteresovaných obcích. 

Graf 5: Počet příspěvků na živobytí vyplacených v letech 2016–2020 

 
Zdroj: MPSV 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny za průměrný měsíc daného roku. V roce 2021 jde o průměrný měsíc v 1Q. 
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V ohledu vyplacených dávek mimořádné okamžité pomoci (MOP) činila míra poklesu v ORP 
Vítkov za pětileté období více než 50 % (z původních 18,3 vyplacených dávek měsíčně  
na 8,7). Nejvýrazněji ze tří sledovaných obcí se snížil počet vyplacených dávek MOP 
v Budišově (ze 6,5 v r. 2016 na 2,7 v r. 2020). Graf 6 dále ukazuje, že v Čermné se hodnota 
za uplynulý rok přiblížila nule (činí 0,4). 

Graf 6: Počet dávek mimořádné okamžité pomoci vyplacených v letech 2016–2020 

 
Zdroj: MPSV 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny za průměrný měsíc daného roku. 

 
Ačkoliv se agregátní ukazatele týkající se dávek v hmotné nouzi v oblasti lepší, šetření 
poukázalo na možný rizikový jev, jímž je asimilace některých občanů z majoritní většiny 
chování a životnímu stylu romského obyvatelstva. Tito lidé, nezřídka se potýkající s dluhy, 
ztrácejí motivaci hledat si zaměstnání zaručující jim dostatečný příjem a raději se uchylují 
k čerpání různých dávek v hmotné nouzi, které jim aktuální systém a pravidla pro přidělování 
těchto dávek umožňují. 
 

3.2.4 Nezaměstnanost 
Nezaměstnanost patří dlouhodobě mezi jeden z hlavních problémů lokality, a to i přes její 
zjevný pokles v průběhu let patrný z níže uvedeného grafu 7. Ten poukazuje též na skutečnost, 
že nezaměstnanost ve Vítkově a Budišově dosáhla svého minima v roce 2019. Tento trend 
nicméně nevybočuje z celkového trendu Moravskoslezského kraje (MSK) i celé České 
republiky. V roce 2020 se podíl nezaměstnaných zvýšil u všech sledovaných proměnných. 
Specifickým případem i v rámci ORP Vítkov je obec Čermná, kde se nezaměstnanost 
dlouhodobě pohybuje mezi nejvyššími v celé zemi, jak uváděla mj. Analýza sociálně 
vyloučených lokalit v ČR. Údaje za ORP je nicméně nutné zařazovat do kontextu celého MSK, 
který opakovaně patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností v republice; hodnota 5,55 %  
za rok 2020 byla v ČR vůbec nejvyšší. 
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Graf 7: Podíl nezaměstnaných osob v oblasti v letech 2016–2020 

 
Zdroj: Úřad práce ČR, ČSÚ 
Pozn.: Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 
15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku (v %); veškeré údaje jsou uváděny za celý rok k 31. 12. daného roku. 

 
Potíž v oblasti způsobuje zejména dlouhodobá nezaměstnanost, tedy podíl uchazečů, kteří  
se nacházejí v evidenci ÚP déle než 12 měsíců. Ačkoliv i zde je z grafu 8 patrný lineární pokles 
mezi lety 2016–2019 (údaje za rok 2020 dosud nebyly zveřejněny), podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných v kraji i daných obcích výrazně převyšuje podíl celé republiky. V případě 
MSK je to více než dvojnásobně, u Vítkova více než trojnásobně, u Budišova téměř 
pětinásobně a u Čermné takřka šestinásobně. 
 
Graf 8: Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob v oblasti v letech 2016–2020 

 
Zdroj: Úřad práce ČR, ČSÚ 
Pozn.: Údaj vyjadřuje procentuální podíl uchazečů o zaměstnání nacházejících se v evidenci ÚP déle než 12 měsíců; 
veškeré údaje jsou u všech daných let uváděny za měsíc prosinec. 
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Detailněji na tuto situaci poukazuje srovnání počtu uchazečů o zaměstnání v celé ORP 
prezentované v grafu 9 níže. Ještě v roce 2016 tvořili dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči  
o zaměstnání v ORP Vítkov více než polovinu všech uchazečů. Na své pětileté minimum se 
jejich podíl dostal v roce 2019, kdy jich byla necelá třetina. Za rok 2020 se však hodnota 
přiblížila 40% hranici, u níž se nacházela v roce 2018. 

Graf 9: Počet uchazečů o zaměstnání v ORP Vítkov v letech 2016–2020 

 
Zdroj: Úřad práce ČR. Pozn.: Údaje vyjadřují celkové počty uchazečů za měsíc prosinec ke 31. 12. v každém roce. 

 
Jak vyplynulo ze Vstupní analýzy, v kontextu sociálního znevýhodnění šlo mezi uchazeči  
o zaměstnání nejčastěji o lidi s ukončeným základním vzděláním či maximálně výučním listem. 
Zde lze hledat počátek kauzálního problému, kdy nízký stupeň nejvyššího ukončeného 
vzdělání vytváří základní předpoklad pro slabé ekonomické kompetence ústící v násobnou 
zadluženost. Ta má poté za následek demotivaci dotčených osob k vykonávání oficiálního 
zaměstnání, obzvláště takového, kde by uchazeči získali vyšší než minimální mzdu. Měsíční 
příjmy takovéto rodiny často nepřesahují příjmy, které jí mohou být vynahrazeny dávkami 
v hmotné nouzi, čímž nevzniká dostatečné motivace k pracovnímu výkonu (VA: 2016). Jistý 
demotivační faktor k hledání zaměstnání poněkud paradoxně vytváří také stávající systém 
sociálního bydlení. Tento jev vystihuje komentář jednoho z lokálních aktérů: 

„Systém sociálního bydlení je dobrý z hlediska toho, že v rámci projektu jsou opraveny byty, v nichž se 
dané rodiny mohou cítit dobře. V situaci, kdy hezkých a opravených bytů není dostatek, ale systém 
selhává, protože v momentě, kdy by si rodina našla práci, stěhuje se z bytu pryč do horšího – zcela tedy 
chybí motivace si takovouto práci hledat.“ 

Zjištění Vstupní analýzy potvrzuje též provedené šetření. Pracovní příležitosti jsou podle řady 
místních aktérů dostupné, pravděpodobně však nejde o dostatečně lukrativní místa, aby 
potenciální zaměstnance motivovala k vystoupení z dávkového systému. Roli zde ale 
pochopitelně, jak bylo opakovaně uvedeno v rozhovorech s lokálními aktéry, sehrává určitá 
lenost a neochota těchto osob. Jeden z respondentů zmínil také absenci kvalifikovaných 
pracovních sil v ORP Vítkov, a to z důvodu jejich migrace do lukrativnějších lokalit, za níž stojí 
také shora uvedené problematické aspekty Vítkovska. 
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3.2.5 Vzdělávání 
Jedním z nejpalčivějších problémů lokality, který úzce souvisí s problematikou uplatnitelnosti 
na pracovním trhu, je obecně nízká úroveň vzdělanosti zdejšího obyvatelstva. Sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011 poukázalo na skutečnost, že ORP Vítkov patří k oblastem s nejnižším 
podílem osob s úplným středním nebo vyšším vzděláním. Podíl zde dosahoval hodnoty  
29,9 %, tedy takřka poloviční v porovnání se dvěma největšími městy ČR, Prahou (58,9 % 
obyvatel) a Brnem (57,9 % obyvatel).3 Nedostatečná vzdělanostní rozvinutost regionu je 
patrná také z níže prezentovaného zobrazení mapy ČR (viz obrázek 4). 

Obrázek 4: Podíl osob s úplným středním nebo vyšším dosaženým vzděláním 

 
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidí, domů a bytů 2011 – Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR. 
Pozn.: Údaje jsou platné k 26. 3. 2011. Obrázek zohledňuje správní obvody obcí s rozšířenou působností a Prahu. 

 
Jako stěžejní potíž se jeví zejména udržení dětí ze znevýhodněného prostředí (především těch 
romského původu) na školách, ideálně v hlavním vzdělávacím proudu. To poté vede  
k dokončení přinejmenším základního stupně vzdělávání a k následnému motivování žáků  
k dalšímu studiu. Jak ukazuje níže zobrazený graf 10, setrvání žáků je problematickým 
aspektem zejména na základní škole (ZŠ) v Budišově. Zde např. v uplynulém školním roce 
(2019/2020) předčasně opustila ZŠ rovná třetina jejích žáků. Vítkovské ZŠ se z hlediska 
předčasných odchodů dlouhodobě pohybují pod průměrem MSK i celé ČR. Za uplynulý školní 
rok zde kupříkladu nedošlo k žádnému předčasnému odchodu. 

                                                           
3 Údaje pocházejí z výsledků Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011, kap. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti 
obyvatelstva ČR a jsou platné k 26. 3. 2011. 
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Graf 10: Podíl předčasných odchodů ze ZŠ 

 
Zdroj: MŠMT; vlastní zpracování. 
Pozn. Údaje se týkají jednotlivých školních roků a jsou platné pro běžné třídy. 

 

Strukturálně se Vítkově nacházejí dvě základní školy. Jednu z nich – ZŠ Vítkov sídlící  
na náměstí Jana Zajíce zpravidla navštěvují děti ze znevýhodněného prostředí z Vítkova, 
Budišova a Čermné a cca 95 % žáků, jak uvádí SPSZ, tvoří Romové. Vzrůstající koncentrace 
romských žáků i na dalších školách však způsobuje časté přehlašování majoritních žáků  
na jiné školy, a tím prohlubování segregace. S podobnými potížemi se potýká i ZŠ v Budišově, 
kde dle zdejších pedagogů panuje především od 2. stupně slabá studijní morálka a je zde 
patrné ochabnutí motivace žáků k dalšímu studiu (SPSZ: 2017). V Čermné se nachází pouze 
mateřská škola. Ve Vítkově je potom střední škola Vítkov-Podhradí nabízející šest učebních 
oborů včetně dvou tzv. „E“ oborů specificky volených jako vhodné pro žáky ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a s nízkými studijními předpoklady. 

Oblasti vzdělávání v lokalitě se vzhledem k její povaze ovlivňující většinu dalších charakteristik 
věnuje samostatný projekt ASZ s názvem Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se 
sociálně vyloučenými lokalitami.4 
 

3.2.6 Zadluženost 
Zadluženost je v kontextu sociálního vyloučení nepochybně přitěžující, leč těžko zřetelný  
a kvantifikovatelný indikátor. Agregátní počty dlužníků i výši jejich celkových dluhů totiž nelze 
dohledat v jednotné evidenci. Insolvenční rejstřík registruje pouze tu část dlužníků se stálým 
příjmem. Údaje poskytnuté Exekutorským úřadem poté pokrývají pouze ty obyvatele, jejichž 
majetek již byl podstoupen exekuci. Jak ale uvádí mj. Vstupní analýza, „dluhy registrované 
především u nebankovních společností nejsou nikde veřejně dostupné a představují 

                                                           
4 Blíže viz https://www.socialni-zaclenovani.cz/individualni-projekt-op-vvv-inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-
uzemich-se-svl/ 

4,5 4,6 4,5 4,5 4,3
5,2 5 5,2 4,9 4,8

0 4,3
2,4

3,2 0

31,6

23,8

0

17,4

33,3

0

5

10

15

20

25

30

35

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

ČR MSK Vítkov Budišov



 
 

28 
 

podstatný, důvodně lze předpokládat, že dokonce většinový podíl na celkovém zadlužení 
místních obyvatel“ (VA: 2016). 

Nutno přitom podotknout, že zadluženost se prolíná napříč rozličnými skupinami lidí. 
Konkrétně pro lokalitu Vítkovska platí, že největší dluhy vůči městům mají příslušnici občanské 
majority, nikoliv obyvatelé SVL adres (většinou Romové). Často tak nemusí jít o sociálně 
znevýhodněné občany, ale takové, jimž dluhy vznikly v důsledku ztráty zaměstnání, 
neúspěšného podnikání apod. Vzniká zde tudíž nepřímý vztah mezi zadlužeností a sociálním 
vyloučením. 

Ve Vítkově nyní již pátým rokem funguje dluhová poradna provozovaná oblastní Charitou 
Odry. V době tvorby této Evaluační zprávy je i nadále otevřena jeden den v týdnu (stav, který 
byl platný též v r. 2016). Podle údajů poskytnutých právě Charitou Odry tvořili Romové 
v průběhu realizovaného projektu OPZ s názvem Dluhová poradna přibližně 20 % všech 
klientů. O rozsahu problému zadluženosti naopak svědčí fakt, že věkové rozpětí klientů 
poradny bylo v průběhu projektu od 18 do 85 let věku. Dluhové poradenství – v tomto případě 
obyvatelům Budišova – v posledních třech letech poskytovalo též Centrum inkluze, o. p. s., 
jehož projekt končí v srpnu 2021. Organizace se poté dluhovou problematikou jako takovou 
v oblasti nadále neplánuje zabývat. 

Jedním z měřitelných kritérií zadluženosti je množství a podíl exekucí vyskytujících se  
ve vybrané lokalitě. Zde je nezbytné uvést, že tyto údaje jsou ve vybrané lokalitě dlouhodobě 
nad republikovým průměrem. Vizuálně je možné situaci v obcích prezentovat jednak 
prostřednictvím Mapy exekucí (viz obrázek 5 níže) a jednak na grafickém srovnání (viz graf 11 
níže). 

Obrázek 5: Vybrané obce na Mapě exekucí 

 
Zdroj: Mapa exekucí (www.mapaexekuci.cz); vlastní zpracování: pořízeno 20. 4. 2021. 
Pozn.: Data zobrazená na obrázku jsou za rok 2019 a na uvedeném webu byla zpracována ke 20. 4. 2020. 

 
Z uvedeného grafu 11 je patrné kopírování trendu oblasti ve vztahu k Moravskoslezskému kraji 
i celé České republice např. se statistikou zaměstnanosti a mnoha dalšími. I v ohledu podílu 
osob v exekuci došlo v celé zemi i v MSK mezi lety 2016 a 2019 k mírnému zlepšení. Hodnota 
MSK nicméně i nadále převyšuje republikový průměr. Všechny tři zapojené obce se pak 
pohybují nad průměrem MSK, přičemž i zde se hodnotám kraje nejvíce přibližuje Vítkov. 
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V Budišově je situace o poznání horší, a město se tak přibližuje dvojnásobku republikového 
průměru. Naprosto alarmující je pak situace v Čermné, kde navzdory celkovému poklesu 
v zemi, kraji i ORP, neutěšeně přibývá obyvatel v exekuci. Dle posledních údajů má na svoji 
osobu uvalenu minimálně jednu exekuci již 40,27 % obyvatel obce. 

Graf 11: Podíl osob vybrané lokality v exekuci 

 
Zdroj: Exekutorská komora ČR, ČSÚ; vlastní výpočet. 
Pozn. Veškeré údaje jsou uvedeny v procentech; zahrnuti jsou obyvatelé ve věku 15 a více let; údaje za rok 2019 jsou 
platné ke 4. 3. 2020, za zbylé roky je to 31. 12. daného roku. 

 
Ke drobnému zlepšení došlo mezi 2018 a 2019 alespoň co do počtu osob v osobním bankrotu. 
Zatímco v celé ČR se tento počet meziročně zvýšil ze 114 285 osob na 116 137 a ke zvýšení 
došlo rovněž v Moravskoslezském kraji (z 16 540 na 17 150), ve všech třech zapojených 
obcích bylo zaznamenáno snížení této hodnoty. Ve Vítkově ubyly dvě osoby v bankrotu 
(snížení z 80 na 78), v Budišově hned sedm (snížení z 51 na 44) a v Čermné tři (snížení  
ze 13 na 10). 
 

3.2.7 Kriminalita 
Lokalita má ve společnosti pověst jako poměrně nebezpečná. Na vině jsou především 
mediálně hojně pokryté kauzy útoku na vítkovskou rodinu v roce 2009, pochodů pravicových 
uskupení a jejich odpůrců mezi lety 2013 a 2016 nebo údajný rasový podtext napadení  
a následného zabití muže v Budišově v roce 2014. Vyobrazování lokality v masových médiích 
však neodpovídá realitě a většinová protizákonná činnost v oblasti se skládá z relativně 
běžných přestupků. 

Například za tříleté období od října 2017 do září 2020 se index trestné činnosti v ORP Vítkov 
pohyboval pod republikovým průměrem, jak je patrné z obrázku 6 níže. Ten za tuto dobu 
dosáhl hodnoty 528,9, zatímco vítkovský index byl 511,5. Stejně tak se ORP Vítkov v indexu 
kriminality umístila i pod průměrem Moravskoslezského kraje dosahujícího hodnoty 543,8.  
Dle pořadí obvodních oddělení zobrazovaných Mapou kriminality nicméně Vítkov spadal až 
na začátek třetí třetiny míst (380. pozice z 522 obvodních oddělení). 
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Obrázek 6: Mapa kriminality v ČR 

 
Zdroj: Mapa kriminality (www.mapakriminality.cz); vlastní zpracování; pořízeno 20. 4. 2021. 
Pozn.: Údaje jsou platné za období od října 2017 do září 2020. 

 
O relativní bezpečnosti v lokalitě, konkrétně pak ve Vítkově, vypovídají též údaje za rok 2020 
zveřejněné zdejší městskou policií. Ta v roce 2020 evidovala v součtu 799 událostí, hned 683 
z nich (85,48 %) dopravní přestupky. Pouze ve třech případech (0,38 %) se jednalo  
o podezření ze spáchání trestného činu. Zbylých 113 prohřešků (14,14 %) mělo status 
ostatních přestupků. Roční zpráva o činnosti Městské policie Vítkov za rok 2020 kromě jiného 
dále konstatuje, že souhrnný počet událostí byl o 4 % nižší než v roce 2019.5 Jak ale ukazuje 
provedené šetření, je za tímto poklesem možné hledat i dopady pandemie onemocnění  
covid-19 a s ní spojený celkově nižší výskyt lidí ve veřejném prostoru. 

Tentýž zdroj současně uvádí, že 55 % všech událostí bylo zjištěno v centru města (na náměstí 
Jana Zajíce a dále v ulicích Opavská, Husova, Budišovská a Oderská). Tento stav indikuje 
možnou spojitost protizákonné činnosti s obyvateli SVL adres. O vnímání těchto míst jako 
nebezpečnějších ze strany Městské policie již hovořila Vstupní analýza. Ta ale zároveň 
upozorňovala na skutečnost, že obdobný pocit nebyl plošně sdílen mezi respondenty 
terénního šetření (VA: 2016). Na základě provedeného šetření lze uvedenou oblast ještě zúžit. 
Ve Vítkově je za nejméně bezpečné považováno okolí ubytovny na adresách Opavská 24  
a 25. Zmiňovány zde jsou např. často výjezdy strážníků městské policie do Penny Marketu 
nacházejícího nedaleko ubytovny. 

Pocitovou bezpečnost obyvatel Vítkova pak zvyšuje především v posledních letech 
signifikantně vylepšený kamerový systém, s jehož pomocí se již podařilo odhalit mnoho 
přestupků. Město též zveřejňuje záběry z kamer, aby občané Vítkova mohli vidět, jaká místa 
jsou jimi snímána. V Budišově se pocitová bezpečnost dle vyjádření zástupce vedení města 
spíše snižuje. V rozhovoru mj. uvedl: „Lidé se neradi pohybují např. na náměstí, zejména 

                                                           
5 Roční zpráva o činnosti Městské policie Vítkov za rok 2020 – viz https://www.vitkov.info/mestska-policie/cinnost-
mestske-policie/mestska-policie-v-roce-2020-2674cs.html (citováno k 20. 4. 2021). 
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večer.“ Reálně však na území města nedochází k vážnějším přečinům. Nejčastějšími 
prohřešky jsou zvýšený hluk, narušování pořádku či drobné krádeže. 

V obou zapojených městech nyní díky získaným projektům působí po dvou asistentech 
prevence kriminality, v Budišově k nim přibyli také dva domovníci – preventisté. Stejně tak mají 
obě města v současné době (duben 2021) zpracován a funkční plán prevence kriminality.  
Ve Vítkově jde o Koncepci prevence kriminality Města Vítkova na období 2018–2022, 
v Budišově o Koncepční plán prevence kriminality 2019–2021 Budišov nad Budišovkou,  
na nějž bude navazovat dokument s obdobným názvem pro roky 2021–2022. Prevenci 
kriminality v oblasti se věnuje jak Městská policie, tak Policie ČR, místní školy či nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Tunnel ve Vítkově. Schází zde naopak Probační a mediační služba 
ČR, jejíž nejbližší působiště je v Opavě. 

Setrvalým problémem lokality zůstává četné zneužívání návykových látek, které je společným 
rysem jak obou měst, tak obce Čermná. Na tomto se shodují aktéři napříč městy. Situaci  
ve Vítkově lze vyjádřit úryvkem z rozhovoru s jedním z místních aktérů: „Trvalou hrozbou pro 
místní občany jsou drogově závislé osoby pohybující se na území Vítkova. Mnohé z nich jsou 
bezproblémové a po užití drog nenarušují obecný pořádek, někteří uživatelé, obzvláště po 
kombinaci drog a alkoholu, ztrácejí kontrolu a tíhnou k agresivitě.“ O přítomnosti závislých 
patrné pouhým okem (předávání balíčků atd.) hovoří též aktéři působící v Budišově. Této 
problematice se věnují terénní pracovníci z organizace Renarkon, o. p. s. Ta zde od července 
2018 realizuje program financovaný z OPZ zaměřený na rozšíření terénního programu v SVL. 
Plánované zakončení projektu je k 30. 6. 2021.  

 

3.3 Spolupráce obcí Vítkov, Budišov a Čermná s ASZ 
Spolupráce měst Vítkov a Budišov nad Budišovkou s ASZ začala koncem roku 2015. Obec 
Čermná ve Slezsku se ke spolupráci připojila v létě roku 2016. Ke spojení obcí za účelem 
kooperace došlo jednak z důvodu jejich těsné územní blízkosti, kdy tvoří relativně homogenní 
a provázaný celek, a jednak za účelem vhodného využití metodických i praktických nástrojů 
využívaných ASZ. Tyto nástroje jsou totiž optimalizovány pro města s minimálním počtem 
8 000 obyvatel a vyšším. Jedním z úskalí spolupráce v této lokalitě byl nedostatek zkušeností 
místních aktérů s přípravou a realizací větších projektových záměrů, které jsou ve větších 
městech běžnou praxí. Deficit se však podařilo vyvážit motivovaností aktérů, zajištěním 
odpovídajících vzdělávacích aktivit a intenzivními individuálními konzultacemi projektových 
záměrů ze strany Agentury. 

Ustavujícím krokem ke spolupráci bylo založení Lokálního partnerství jako nejvyššího orgánu 
složeného z odborníků zejména z institucí veřejné správy, neziskového sektoru a soukromých 
subjektů. Za Agenturu měli stěžejní úlohu v lokalitě lokální konzultant (LK) a konzultant 
inkluzivního vzdělávání (KIV). Pro účely řízení a koordinace vznikla v lokalitě hlavní Pracovní 
skupina projektů a implementace. Pod ní operovalo dalších pět pracovních skupin zaměřených 
na konkrétní oblasti, jimiž byly bydlení, sociální služby, zaměstnanost, prevence kriminality  
a vzdělávání. LK a KIV byli přitom členy všech těchto pracovních skupin. 

Hlavním úkolem partnerství ASZ s obcemi bylo zpracování Strategického plánu sociálního 
začleňování 2017–2019 – Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku (SPSZ)  
a následná příprava a realizace dílčích projektů. Strategický plán byl zpracován a schválen  
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v květnu 2017. Do konce téhož roku bylo připraveno 9 projektů OPZ, z nichž 8 bylo schváleno. 
Tyto projekty se realizovaly v rozmezí let 2018–2021. Jak ukázalo provedené šetření, uvedený 
SPSZ je lokálními partnery vnímán jako důležitý, leč poněkud zdlouhavý dokument. 
V současné době (k 31. květnu 2021) však již aktéři spoluprací na novém dokumentu, který by 
měl mít oproti stávajícímu přibližně poloviční rozsah a měl by být více orientována na konkrétní 
opatření. 
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 Zadání a cíle evaluace a metodologie 

Pro zhodnocení výsledků spolupráce obcí s Agenturou pro sociální začleňování byla zvolena 
dopadová evaluace založená na zjišťování dopadů uskutečněných intervencí. Dopady vznikají 
přímým i nepřímým působením výstupů realizovaných opatření. Existence dopadů  
je zkoumána pomocí evaluačních ukazatelů. Evaluační ukazatele jsou měřitelné indikátory, 
jejichž pomocí je zjišťováno, jaká změna (dopad) byla způsobena prostřednictvím 
realizovaných opatření. Evaluační ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní povahy a jsou 
vytvářeny na základě expertních znalostí ASZ o jednotlivých tematických oblastech.  
Pro formulování evaluačních ukazatelů byla využita logika teorie změny (Štolfová & Konečný, 
2018). Východiskem teorie změny je strategický plán sociálního začleňování evaluované obce, 
který je analyzován logikou zachycenou níže ve schématu 1. Každé opatření nemusí,  
a obvykle nemá, svůj unikátní dopad. Často má více opatření jeden společný dopad.  

Schéma 1: Postup při stanovování dopadů intervencí 

 

V úvodní fázi evaluace lokality je vytvářen evaluační design, do něhož jsou zaneseny 
strategické a obecné cíle ze SPSZ, opatření, kterými jsou dosahovány, jejich výstupy  
a očekávané dopady spolu s evaluačními ukazateli. Realizované a nerealizované výstupy jsou 
zjišťovány za pomocí lokálního konzultanta či místních aktérů a dopady jsou definovány 
s ohledem na specifický kontext lokální situace. V případě některých intervencí – typicky  
u posilování kapacit sociálních služeb – zůstáváme při formulování dopadů spíše na úrovni 
výstupů, neboť zjišťování dopadů by vyžadovalo využití výrazně robustnějších výzkumných 
metod, než umožňuje evaluační proces v ASZ. 

Při evaluaci v obcích Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku, která probíhala 
od dubna do června 2021, byly využity následující výzkumné metody a techniky: 

 Desk research 
 Polostrukturované hloubkové rozhovory s místními institucionálními aktéry:6 

 Místostarosta obce Vítkov 
 Místostarosta obce Budišov nad Budišovkou 
 Manažerka SPSZ, pracovnice odboru sociálních věcí ve Vítkově 
 Vedoucí odborné sociální poradny Charity Odry 
 Ředitelka Střediska volného času Vítkov 
 Ředitel Střediska volného času Budišov nad Budišovkou 
 Vedoucí terénního programu Vítkov společnosti Renarkon, o. p. s. 
 Ředitelka a zástupkyně ředitelky Centra inkluze, o. p. s. 
 Strážník Městské policie Vítkov, mentor asistentů prevence kriminality 
 Strážník Městské policie Budišov nad Budišovkou, mentor asistentů prevence 

kriminality 

                                                           
6 Z důvodu vládních nařízení spojených s pandemií onemocnění covid-19 byly veškeré rozhovory prováděny on-
line prostřednictvím programu Microsoft Teams či telefonicky. 

Strategický cíl Opatření
Dopad 

(měřený evaluačními 
ukazateli)
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 Analýza dat: 
 Z veřejně přístupných zdrojů (mapa exekucí, mapa kriminality, data MPSV, GŘ 

ÚP, ČSÚ) 
 Poskytnutá místními aktéry (Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vítkov, 

Renarkon, o. p. s., Centrum inkluze, o. p. s) 

Součástí navrhovaného evaluačního šetření byl též rozhovor s vybraným zástupcem obce 
Čermná ve Slezsku. Reprezentanti obce, konkrétně místní starosta a úřednice, byli 
evaluátorem opakovaně kontaktováni. Ani přes tyto snahy evaluátora se ale nepodařilo 
uskutečnit kýžený rozhovor. Z tohoto důvodu jsou údaje vztahující se k Čermné v této 
evaluační zprávě obsaženy pouze sporadicky. Jejich zdrojem je pak buďto desk research, 
nebo údaje poskytnuté manažerkou SPSZ sídlící ve Vítkově. 

 

4.1 Evaluační otázky a evaluační kritéria 
Jak již bylo uvedeno výše, účelem evaluace je posoudit míru naplnění cílů specifikovaných                             
v SPSZ 2017–2019 a také dopady implementovaných opatření na cílovou skupinu. Posouzení 
dopadů není možné bez detailní analýzy jednotlivých opatření, resp. projektů, vždy s ohledem 
na jejich adresnost, relevanci a konzistenci vůči potřebám cílové skupiny, s ohledem  
na koordinaci s ostatními aktéry, a také s ohledem na podporu synergií relevantních pro 
podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Evaluace zároveň přihlíží na prosazení 
změny v oblasti sociálních (integračních) politik v lokalitě, včetně zhodnocení činnosti lokálního 
partnerství a podpory obdržené od ASZ. 

Klíčové otázky, které navigují evaluaci, jsou strukturovány takto:  

Dopady, resp. konsekvence přijatých opatření 
 Vytvořila či přispěla opatření k dosažení dopadů v krátkodobém, střednědobém 

a případně dlouhodobém horizontu? 
 Které partikulární aspekty opatření přispěly k prosazení změn (pozitivních  

i negativních) v životě osob ohrožených sociálním vyloučením? 
 Komu dopady opatření pomohly, jakým způsobem a za jakých okolností?  
 Objevily se nějaké rozdíly v dopadech opatření na různé věkové, etnické či genderové 

skupiny osob? 
 Lze realizovaným opatřením připsat dosažené změny? 
 Objevily se nějaké nezamýšlené dopady (pozitivní a negativní) opatření, např. dopady                            

na vztahy mezi příjemci a osobami, které nebenefitovaly z implementace opatření? 
 Jaký byl vliv ostatních faktorů (nad rámec jednotlivých opatření), které ovlivnily 

dosažení cílů? 
 Jaké další investice jsou vyžadovány pro to, aby byla zajištěna udržitelnost výsledků 

dosažených v rámci opatření? 
 
Adresnost a relevance 

 Adresují opatření skutečné potřeby cílové populace osob? 
 Byla opatření vhodně nastavena pro to, aby adresovala potřeby osob nejvíce 

ohrožených sociálním vyloučením?  
 

Konzistence  
 Je rozsah opatření z pohledu kapacit služeb konzistentní s potřebami osob ohrožených 

sociálním vyloučením v dané lokalitě? 
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Koordinace 

 Změnila se koordinace mezi aktéry implementujícími jednotlivá opatření v dané 
lokalitě? 

 Zapojily se domácnosti ohrožené sociálním vyloučením do (jiných) aktivit/opatření 
zaměřených na jejich podporu?  

 
Udržitelnost 

 Jaké jsou hlavní faktory (interní i externí), které pozitivně či negativně ovlivní 
udržitelnost opatření? 

 
Klíčové otázky, které navigují evaluaci v oblasti hodnocení lokálního partnerství a podpory 
obdržené od ASZ, jsou následující: 

 Jaké bylo očekávání klíčových aktérů od Lokálního partnerství? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí proces přípravy SPSZ? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí podporu poskytovanou ASZ? Jak spolupracují?  
 Jaké hlavní úsilí nyní vyvíjí obec v oblasti přístupu k sociální problematice a sociálnímu 

vyloučení? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí celkovou užitečnost SPSZ? 
 Podařilo se zachytit všechny relevantní aktéry a zahrnout je do spolupráce?  
 Měla jejich spolupráce efekt ve smyslu nových projektů nebo zvýšení kapacity již 

existujících?  
 Je spolupráce udržitelná do budoucna?  

 
Analytická část (kap. 6 – Hlavní zjištění) je členěna dle jednotlivých evaluačních kritérií, kde 
v jednotlivých podkapitolách evaluace usiluje o zodpovězení otázek uvedených výše. 

 

4.2 Limity evaluace 
Evaluace dopadů spolupráce ASZ a obcí se sociálně vyloučenými lokalitami naráží na několik 
zásadních limitů. Některé z nich jsou obecnými metodologickými problémy evaluace 
sociálních jevů, jiné se týkají specifik práce ASZ. 

Specifickými omezeními vyplývajícími z povahy ASZ jako organizace a její činnosti, která byla 
zmíněna již v předchozí kapitole, je zejména rozpor mezi tím, že primární cílovou skupinou 
ASZ je obec a místní institucionální aktéři, avšak zvolená evaluační metoda šetří dopady 
intervencí na sociálně vyloučené osoby, které jsou pro ASZ sekundární, tedy nikoliv 
bezprostřední, cílovou skupinou. Již z tohoto východiska vyplývá, že činnost ASZ může mít 
pouze zprostředkovaný vliv na vznik dopadů v sociálně vyloučených lokalitách. Zásadní roli 
v jejich uskutečnění má aktivita místních aktérů, kterou může ASZ podpořit, nemůže ji však 
zastoupit.   

Problémem pro aplikaci dopadové evaluace je rovněž skutečnost, že strategické plány 
sociálního začleňování mnohdy nejsou vytvořeny ve vhodné logické struktuře, která by 
implikovala očekávané dopady. S tím souvisí také absence průběžného monitoringu 
výstupů a sběru potřebných dat a informací pro hodnocení změn stavu sociálního vyloučení 
či postupu průběhu sociální integrace.7 

                                                           
7 Na Vítkovsku byl průběžný monitoring naplňování opatření provedený v průběhu roku 2020. Monitorovací 
zpráva potom byla vydána v listopadu 2020. 
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Zároveň musíme vzít úvahu také komplexní povahu sociálního problému, jímž je sociální 
vyloučení. Do jeho vývoje, stejně jako obecně do vývoje společnosti, silně intervenuje velké 
množství vnějších faktorů, které ASZ, ale ani obce a jejich obyvatelé nemohou nijak ovlivnit. 
K vnějším intervenujícím faktorům můžeme přiřadit i systémové nastavení jednotlivých politik 
státu, které determinuje možnosti řešení různých aspektů sociálního vyloučení. Další důležitou 
skutečností, kterou musíme mít na mysli při hodnocení spolupráce obcí s ASZ, je to,  
že integrační procesy jsou dlouhodobé povahy a jejich výsledky se projevují až po delší době, 
od intervencí tedy nelze očekávat okamžitý dopad a změny v sociálně vyloučených lokalitách. 

Jiný limit prováděné evaluace představuje nedostatek dostupných relevantních dat takřka 
ve všech oblastech intervencí, a to především dat vztažených k malým územním jednotkám                                        
a k identifikovaným sociálně vyloučeným lokalitám. Data, která jsou poskytována místními 
aktéry, pak mívají různou strukturu, obsah i validitu. Navíc je obvykle nelze ověřit z jiných 
zdrojů.   

S ohledem na uvedená obecná i specifická metodologická omezení je při evaluaci kladen 
důraz na kvalitativní zkoumání, které umožní podat hlubší kontextuální hodnocení dopadů 
intervencí a vytvořit co nejvěrnější obraz stavu lokality. 

 

4.3 Tematické zúžení evaluace SPSZ 
Po provedení několika pilotních evaluací se ukázalo, že komplexní evaluace, tj. evaluace 
dopadů všech realizovaných cílů a opatření SPSZ, je kapacitně náročná a tato náročnost 
s velikostí města obvykle stoupá. Zároveň opatření v některých tematických oblastech mají 
menší rozsah a záběr a jejich vliv na celkovou situaci v dané oblasti je menší a zároveň 
předvídatelný i bez podrobné evaluace. Proto evaluační tým po diskuzi s řídícím orgánem 
projektu OPZ přistoupil k tematickému zúžení každé evaluace. Evaluační zprávy jsou proto 
zaměřeny na zhodnocení jedné vybrané oblasti definované v SPSZ na základě 
tematických oblastí řešených Agenturou pro sociální začleňování. Při výběru této oblasti je 
přihlédnuto ke specifikům evaluované lokality – rozsahu opatření tematické oblasti v dané 
lokalitě a rozsahu naplněných opatření, dalšímu plánovanému zaměření obce v oblasti 
sociálního začleňování i k zajištění pestrosti evaluovaných témat napříč lokalitami. Na základě 
těchto měřítek byla v obcích Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku 
vybrána pro evaluaci oblast prevence kriminality a rozvoj komunitního života, která se 
průřezově dotýká v SPSZ oblastí bezpečnosti a sociálních služeb. V SPSZ byly zároveň jasně 
definovány klíčové problémy lokality. Tato evaluace se tak speciálně zaměřuje jednak  
na verifikaci trvání konkrétních problémů a jednak na míru jejich eliminace prostřednictvím 
nastavených opatření. 
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 Evaluované priority a cíle SPSZ 
Následující tabulka 4 se věnuje přehledu plnění cílů SPSZ 2017–2019 na základě tematického 
zúžení na oblast prevence kriminality a rozvoje komunitního života. Tabulka uvádí, které  
ze specifických cílů byly naplněny, a dále popisuje, do jaké míry, popř. jakým způsobem 
k tomuto naplnění došlo. 

Tabulka 4: Priority a cíle evaluované na základě tematického zúžení 

Oblast I: Rozvoj komunitního života a sociálních a souvisejících služeb 

1. Priorita 
Podpora lokální sítě zaměřené na sociální a související služby pro 
osoby sociálně vyloučené případně ohrožené sociálním vyloučením 

Obecný cíl 
V období 2017 až 2019 vytvořit lokální síť sociálních a souvisejících služeb 
zaměřených na osoby sociálně vyloučené případně ohrožené sociálním 
vyloučením (tzv. Pracovní skupina sociální služby). 

1.1 Specifický cíl 

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

Indikátory: 

✓ 6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny sociální služby 

 
Celkový počet jednání pracovní skupiny sociální služby byl oproti původnímu 
plánu více než dvojnásobný (jednání proběhlo dle dostupných údajů 
minimálně 13). 

1.2 Specifický cíl 

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. 

Výstupy: 

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

1.3 Specifický cíl 

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. 
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Indikátory: 

✓ 1 000 kusů tištěného Katalogu sociálních a souvisejících služeb  
ve Vítkově, Budišově a Čermné. 
✓ 3x katalog v elektronické podobě volně ke stažení na www stránkách 
Vítkova, Budišova a Čermné. 
 
Katalog sociálních a souvisejících služeb vznikl pouze ve Vítkově.8 Zde se 
rovněž tiskl v počtu 1 000 ks, byl distribuován všem sociálním službám  
a v městském infocentru byl dostupný za symbolických 20 Kč, aby 
nedocházelo k jeho znehodnocování. Katalog je zároveň volně ke stažení 
výhradně na webových stránkách města Vítkova.9 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

 
Částečně 

 

Pracovní skupina sociální služby se scházela pravidelně a intenzivně 
zejména v době přípravy SPSZ. Před začátkem realizace projektů v rámci 
KPSVL  
i v jejich průběhu probíhaly také aktivity jako výměna zkušeností, sběr dobré 
praxe či vzdělávací akce. Doporučení pro revizi SPSZ jsou sice v této 
evaluační zprávě hodnocena jako chybějící – k tomuto kroku však bylo 
přistoupeno z důvodu absence nutnosti SPSZ revidovat, neboť se plánuje 
tvorba nového strategického dokumentu. 
 
Na základě provedeného šetření se dále jeví, že v oblasti došlo 
k nedorozumění z hlediska rozsahu Katalogu sociálních a souvisejících 
služeb. Ten sice reálně vznikl a byl i distribuován ve stanoveném počtu, 
nicméně se tak dělo pouze ve Vítkově. Do Budišova se tento katalog dle 
vyjádření zástupce města nedostal. Jeho fyzickou přítomnost v Čermné 
nebylo možné vyhodnotit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 V Budišově se dle vyjádření zástupce města provádělo připomínkování katalogu a byl jedním z témat  
na pracovních skupinách, konečný výstup ale již nebyl městem zveřejněn ani distribuován. Stanovisko Čermné  
ke katalogu se v době tvorby evaluační zprávy nepodařilo získat. 
9https://www.vitkov.info/e_download.php?file=data/editor/1123cs_2.pdf&original=Katalog%20soci%C3%A1ln%C3
%ADch%2C%20n%C3%A1vazn%C3%BDch%20a%20zdravotnick%C3%BDch%20slu%C5%BEeb.pdf (odkaz  
je platný k 1. 6. 2021) 
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2. Priorita Rozvoj komunitní práce a komunitních center 
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. 

2.1 Specifický cíl 

Do roku 2019 vybudovat 3 komunitní centra, ve kterých se budou setkávat 
členové komunit za účelem realizace komunitních, vzdělávacích, kulturních 
a volnočasových aktivit. 

Indikátory: 

✘1 komunitní centrum Vítkov 
✘1 komunitní centrum Budišov 
✘1 komunitní centrum Čermná 

 
Specifického cíle nebylo dosaženo z důvodu nevyhlášení výzvy IROP  
na vybudování komunitních center. 

2.2 Specifický cíl 

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. 
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 osob 
✘175 účastníků 

 
Uskutečnění tohoto cíle bylo provázáno s výstavbou komunitních center 
plánovaných jako specifický cíl 2.1. Z důvodu neprovedení tohoto kroku 
nebyli najati pracovníci, a tudíž nemohli být obslouženi ani plánovaní klienti. 
Ze stejného důvodu byl také Zastupitelstvem Vítkova odmítnut projekt OPZ 
s názvem Komunitní sociální práce ve Vítkově, jehož prostřednictvím měli 
být přímo angažováni uvedení komunitní pracovníci. 

2.3 Specifický cíl 

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. 

Indikátory: 
✓ 0,5 komunitní pracovník/facilitátor Vítkov, Budišov, Čermná 
✓ 0,5 asistent komunitního pracovníka Vítkov, Budišov, Čermná 
✓ 8 podpořených osob 
✓ 50 účastníků 
 
Komunitní práci v lokalitě zajišťovalo výhradně Centrum inkluze, a to 
prostřednictvím projektu Most k porozumění, jenž však působil převážně  
na území Budišova. 
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Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Částečně 

Komunitní aktivity byly jednoznačně nejméně saturovanou položkou 
z tematického zúžení SPSZ vyhodnocovaného v této evaluační zprávě.  
Na Vítkovsku nebylo vybudováno ani jedno ze tří avizovaných komunitních 
center, což vyústilo v nenaplnění navazujícího specifického cíle zaměřeného 
na angažování komunitních pracovníků a jejich asistentů a následnou 
podporu cílové skupiny. Komunitní aktivity tak byly prováděny jediným 
subjektem, jímž bylo Centrum inkluze, o. p. s., a to navíc takřka výhradně  
na území Budišova. 
 
Ke specifickému cíli 2.1 lze doplnit, že ve Vítkově plánovali přestavět  
na komunitní centrum budovu starého pivovaru. Z projektu ale dle vyjádření 
zástupce vedení města sešlo a budova byla v nedávné době prohlášena  
za kulturní památku. Nyní však ve Vítkově plánují rekonstrukci části 
kulturního domu, který by plnil funkci právě komunitního centra. V tomto 
ohledu probíhá spolupráce se Střediskem volného času. V Budišově  
za podpory projektu nesouvisejícího s KPSVL opravili dle vyjádření zástupce 
vedení města jiný objekt. Zde bude figurovat služba s názvem Volnočasové 
centrum SVČ, která ovšem bude fungovat jako školní družina. 
 
K plnění specifického cíle 2.3 pracovníci Centra inkluze uvedli, že komunitní 
práce v lokalitě fungovala dobře, zejména s budišovskými starousedlíky.  
Ve městě se díky komunitní práci podařilo vybudovat venkovní prostor, o nějž 
pečují právě obyvatelé města. Ti si komunitně zrenovovali místní hřiště a nyní 
jej společně udržují. Pracovníci Centra inkluze dále připustili, že členy 
komunity je třeba v aktivitách podporovat, ale s podporou se daří kultivovat 
město i jeho okolí. 
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3. Priorita Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi 

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

3.1 Specifický cíl 

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. 

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 

 
Specifický cíl byl naplněn projektem Sociálně aktivizační služby pro rodinu  
s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov 
realizovaným Střediskem volného času Vítkov, o. p. s. (SVČ Vítkov). 

3.2 Specifický cíl 

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. 

Indikátory: 

✓ 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 

Specifický cíl byl naplněn prostřednictvím projektu Most k porozumění 
realizovaným Centrem inkluze, o. p. s. Dle PZM se bagatelní podpory 40 
hodin v projektu dostalo 45 rodinám. Nad rámec této podpory bylo zlepšení 
rodičovských kompetencí zaznamenáno u 21 rodin a u 10 rodin se zlepšila 
celková životní situace. V průběhu projektu se také podařilo navýšit úvazek 
psycholožky. 

3.3 Specifický cíl 

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). 
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Indikátory: 
✓ 1 pracovník v sociálních službách 
✓ 30 anonymních účastníků 
 
Specifický cíl byl saturován prostřednictvím projektu Sociálně aktivizační 
služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel 
Vítkov realizovaným Střediskem volného času Vítkov, o. p. s. 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

 
Ano 

 

Veškeré specifické cíle stanovené v rámci priority Podpora a rozvoj 
sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi byly naplněny. 
Stanovené počty podpořených osob byly přesahovány, služby se tedy 
osvědčily jako velmi potřebné. O jejich významu pro oblast Vítkovska svědčí 
také skutečnost, že ve všech případech plánují na uskutečněné projekty 
navázat dalšími projekty i kontinuální činností. 
 
Ke specifickému cíli 3.1 stojí za doplnění, že v projektu byla obsazena 
všechna pracovní místa. Byl o něj také značný zájem ze strany cílové 
skupiny. Stanovené indikátory se tak podařilo naplnit v průběhu prvního roku 
chodu projektu. Sociálně aktivizační služba (SAS) dle vyjádření její 
zaměstnankyně započítává do indikátorové soustavy zhruba 90 klientů, tento 
počet je však proměnlivý. Např. v době před pandemií onemocnění covid-19 
jich bylo přibližně 120. Dle Průběžné zprávy z monitoringu naplňování SPSZ 
(PZM) byly indikátory naplněny na 204 %.10 
 
V rámci saturace specifického cíle 3.3 byly dle PZM stanovené indikátory 
naplněny na 130 %.11 Z rozhovoru se zaměstnankyní SVČ Vítkov vyplývá, 
že mládež ve věku 15 až 26 let tvořila přibližně jednu čtvrtinu klientů NZDM 
Tunnel. Naprostá většina klientů byla romského původu. 

  

                                                           
10 K 30. listopadu 2020. 
11 K 30. listopadu 2020. 
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4. Priorita 
Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní sociální 
práce 

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. 

4.1 Specifický cíl 

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. 

Indikátory: 

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

 
Specifický cíl byl naplňován projektem Dluhová poradna provozovaným 
Charitou Odry. 

4.2 Specifický cíl 

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.). 

Indikátory: 

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

 
Veškeré stanovené indikátory byly naplněny projektem Terénní sociální 
práce Vítkov realizovaným městem Vítkov. PZM uvádí jejich 102% plnění. 
Dle totožného dokumentu byla zmapována situace v oblasti dluhové 
problematiky u 65 osob, které byly předány ke spolupráci s dluhovou 
poradnou. 

4.3 Specifický cíl 

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.). 



 
 

44 
 

Indikátory: 

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

 
K dosažení specifického cíle došlo, podobně jako v případě cíle 3.2, 
uskutečněním projektu Most k porozumění realizovaným Centrem inkluze,  
o. p. s.  

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

Ano 

Priorita Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní sociální 
práce byla dílčími specifickými cíli saturována v plném rozsahu.  
Na potřebnost řešení problematiky zadluženosti v oblasti Vítkovska ukazuje 
mj. celkový počet klientů Dluhové poradny. Ta zde bude působit i nadále, byť 
v omezeném režimu. K pomoci v oblasti finanční gramotnosti  
a např. k doprovodům do poradny nebo jiných institucí nezřídka směřovala 
též pracovní náplň terénních sociálních pracovníků, což je ostatně také 
důvodem nepokračování projektu. 
 
K plnění specifického cíle 4.1 je nezbytné dodat, že ačkoliv PZM uvádí 
naplnění „pouze“ 110 % avizovaných indikátorů, reálné hodnoty byly podle 
pracovnice poradny výrazně vyšší. Poradna evidovala od roku 2016 celkem 
530 klientů, v projektu nicméně započítávala jen 270 z nich, neboť mnozí 
klienti pocházeli z jiných okolních obcí, kde se s dluhy potýkají podobně jako 
ve Vítkově, v Budišově a v Čermné. Za dobu projektu bylo podáno 72 návrhů 
na oddlužení, z nichž ve dvou případech občané nesplnili stanovené 
podmínky. Dalších 40 návrhů bylo poté připraveno, ale žadatelé nedoložili 
potřebné dokumenty. Služba pokračuje v omezeném režimu i od začátku 
roku 2021. Dosud stihla obsloužit 41 klientů. 16 osob projevilo zájem  
o oddlužení, ale zatím bylo podáno pouze 6 návrhů.12 
 
K dosažení specifického cíle 4.3 lze doplnit, že pomoc osobám nacházejícím 
se v náročné životní situaci byla poskytována interdisciplinárním týmem, 
zejména pak kooperací právního a dluhového poradenství. Služba pomohla 
60 klientům a prostřednictvím dluhové poradny či právní help linky bylo 
podpořeno 90 osob. 

 

  

                                                           
12 Uvedené údaje jsou platné k 15. květnu 2021. Pocházejí od zaměstnankyně dluhové poradny. 
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Oblast IV: Podpora prevence kriminality 
5. Priorita Vytvoření lokální sítě na podporu prevence kriminality 
Obecný cíl V období 2017 až 2019 vytvořit lokální síť na podporu prevence kriminality. 

5.1 Specifický cíl 

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

✓ 6 zápisů ze setkání Pracovní skupiny prevence kriminality 

 
Mezi řešená témata v těchto pracovních skupinách patřilo zpočátku zejména 
nastavení projektů, jejichž prostřednictvím měli ve Vítkově  
a v Budišově působit asistenti prevence kriminality a domovníci. Následně 
zde probíhalo sdílení praxe s činností APK, síťování, diskuze nad projekty 
OPZ, publicitou, ale také budoucím financováním projektů.13 

5.2 Specifický cíl 

Uskutečnit v období 2017 až 2019 minimálně 6 schůzek Pracovní skupiny 
prevence kriminality, 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. 

Indikátory: 

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

 
Stanovené indikátory byly naplněny (či v případě doporučení pro revizi SPSZ 
nenaplněny) totožným způsobem jako výstupy u priority 1 v oblasti I (viz 
výše). 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

 
Ano 

 

Prioritu lze označit za splněnou i přes nepřítomnost doporučení pro revizi 
SPSZ. V průběhu realizace projektů v rámci KPSVL bylo totiž vyhodnoceno, 
že revize SPSZ není nutná. Setkání Pracovní skupiny prevence kriminality 
proběhla ve stanoveném počtu. Stejně tak se v souladu s původním 
záměrem odehrály veškeré další plánované aktivity. 

 

  

                                                           
13 Jednání pracovní skupiny prevence kriminality proběhla v termínech: 7. 4. 2016, 5. 5. 2016, 19. 9. 2016, 17. 4. 
2018, 26. 3. 2019 a 8. 10. 2020. 
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6. Priorita Podpora programů prevence kriminality 

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. 

6.1 Specifický cíl 

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. 

Indikátory: 

✓ 21 bezpečnostních kamer 
✓ 1 rozšířené dohledové pracoviště 

 
Bezpečnostní systém Vítkova byl rozšířen za podpory Ministerstva vnitra 
(MV). Veškeré kamery se již osvědčily. Díky nim se daří ve větší míře 
odhalovat dopravní přestupky (odřeniny aut na parkovištích apod.), ale také 
závažnější přečiny. 

6.2 Specifický cíl 

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. 

Indikátory: 

✓ 5 asistentů prevence kriminality 
✓ 60 účastníků 

 
Specifický cíl byl saturován prostřednictvím projektů Prevence kriminality  
v Budišově nad Budišovkou a Asistenti prevence kriminality Vítkov. 

6.3 Specifický cíl 

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. 

Indikátory: 

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

 
Problému užívání návykových látek se věnoval projekt Rozvoj terénního 
programu Renarkon v oblasti Vítkovska společnosti Renarkon, o. p. s.  
O jeho potřebnosti jednoznačně svědčí celkové množství klientů. Jejich 
počet vyšplhal na 182, čímž bylo zaznamenáno dosažení 455 % původního 
indikátoru14. Více než 80 % klientů tvořili muži, přibližně dvě třetiny klientů 
potom byly z Vítkova. Za dobu projektu bylo vyměněno 6 552 setů.15 

6.4 Specifický cíl 

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. 

                                                           
14 Již v PZM byla k listopadu 2020 uváděna hodnota 362 %. 
15 Veškeré zde uvedené údaje byly poskytnuty společností Renarkon, o. p. s., a jsou platné k 31. 3. 2021. 
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Indikátory: 

✓ 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 
 
Aktivita byla úspěšně prováděna, leč mimo projekt KPSVL prostřednictvím 
odlišné služby společnosti Renarkon, o. p. s., konkrétně Primární prevence. 
S provozováním této služby se v případě zájmu počítá i nadále. 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 

 
Ano 

 

V lokalitě byly naplněny veškeré cíle směřující ke zvýšení bezpečnosti 
tamních obyvatel a zkvalitnění prevence kriminality. Toto lze konstatovat  
i přes neobsazení pozice jednoho APK, které však, jak ukazuje šetření, bylo 
způsobeno spíše dezinterpretací cíle SPSZ. Navržené aktivity dosahovaly 
různých stupňů efektivity a přínosu pro oblast, čemuž se dále věnují vybrané 
úseky 6. kapitoly této evaluační zprávy. 
 
V souvislosti s kamerovým systémem ve Vítkově stojí dále za zmínku,  
že kamery ukázaly např. na identitu zlodějů při vloupáních do domů, k nimž 
ve Vítkově došlo. Velmi užitečné jsou také fotopasti u kontejnerů snímající 
občany vyvážející nebezpečný odpad na místa, kam nepatří. Město se již 
také s MV dohodlo na dalším vylepšení kamerového systému. Díky němu 
získá dalších 11 kamer, z nichž u pěti dojde k výměně starých kamer za nové. 
Zástupce města v tomto ohledu uvedl: „Ministerstvo tam teď kladlo důraz na 
to, že preferuje výměnu nekvalitních kamer za lepší. To jsme dodrželi. 
Potřebovali jsme hlavně kolem těch míst, kde se mládež sdružuje  
a podobně, vylepšit kamery a přidali jsme několik kritických míst.“ 
 
U specifického cíle 6.2 byla identifikována možná dezinterpretace výkladu 
SPSZ, neboť obě zapojená města počítala shodně se dvěma asistenty 
kriminality, celkem tedy se čtyřmi. Zda bylo v době tvorby SPSZ počítáno 
s pátým APK např. pro obec Čermná, přímo se zástupci obce nebylo 
ověřeno.16 Respondenti šetření si ale plánů na angažování pátého APK  
ve kterékoliv z obcí nebyli vědomi. 

 
  

                                                           
16 Se zástupci obce Čermná ve Slezsku se i přes opakované snahy evaluátora nepodařilo spojit. 
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 Hlavní zjištění 

6.1 Dopady evaluovaných opatření podle SPSZ a jejich zhodnocení 
V SPSZ 2017–2019 nebyly jednoznačně určeny očekávané dopady stanovených priorit  
a specifických cílů. Při jejich definování tak bylo vycházeno z analytické části SPSZ.17 
Kombinace údajů uvedených v analytické části a charakteru specifických cílů z návrhové části 
SPSZ vyústila ve stanovení následujících tří dopadů: 

1) Zvýšený zájem obyvatel lokality o komunitní aktivity 
2) Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel lokality 
3) Zlepšení/stabilizace životní situace obyvatel v SVL 

Propojení cílů definovaných v SPSZ, výstupů (indikátorů) plánovaných opatření a stanovených 
dopadů lze ilustrovat následujícími schématy: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Každé opatření formulované v SPSZ má nicméně stanoveno své indikátory naplňování, které fungují podobně 
jako indikátory projektové logiky. Agentura pro sociální začleňování poté podporuje sledování dopadů 
realizovaných projektů, byť nebývají bezprostřední součástí SPSZ. 

Vybudování sítě 
komunitních center a 
realizace komunitních 

aktivit 

Aktivizace obyvatel SVL 
a podpora vzniku 

komunitních aktivit 

Vytvoření pracovních 
míst komunitních 

pracovníků a podpora 
klientů 

Zvýšený zájem obyvatel 
lokality o komunitní 

aktivity 

Schéma 2: Evaluované cíle, výstupy a dopady v oblasti rozvoje komunitních aktivit 

Vybudování 
komunitních center ve 

Vítkově, Budišově a 
Čermné 
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Podpora prevence 
kriminality 

Terénní sociální služby 
pro drogově závislé, 

podpoření 182 klientů a 
výměna 6 552 setů 

Rozšíření kamerového 
systému ve Vítkově o 
21 kamer a dohledové 

pracoviště 

Preventivní programy 
snižující atraktivitu 

drog a rizikové chování 
mládeže 

Přijetí pěti asistentů 
prevence kriminality a 

dvou domovníků 

Zvýšení pocitu bezpečí 
obyvatel lokality 

Schéma 3: Evaluované cíle, výstupy a dopady v oblasti prevence kriminality 
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Navýšení kapacity 
sociálně aktivizačních 
služeb, podpora více 

než 90 klientů 

Zlepšení/stabilizace 
životní situace obyvatel 

v SVL 

Rozšíření činnosti 
NZDM Tunnel, podpora 
více než 30 mládeže ve 

věku 15 až 26 let 

Poskytnutí poradenství 
v oblasti dluhů 270 

klientům, podání 72 
návrhů na oddlužení 

Rozšíření soc. služeb 
pro rodiny soc. vyl. 

nebo soc. vyl. ohrožené 

Navýšení kapacity TSP, 
podpora 40 osob, 

zmapování dluhové 
situace u 65 osob 

Poskytnutí sociálního a 
právního poradenství 

60 klientům z Budišova 
a Čermné 

Provozování 
preventivního zařízení 

pro rodiny s dětmi, 
podpora 45 rodin 

Rozšíření nabídky 
sociálně-právního 

poradenství a terénní 
sociální práce 

Schéma 4: Evaluované cíle, výstupy a dopady v oblasti sociálních služeb a sociálního poradenství 
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Přehledové tabulky věnované stanoveným prioritám, specifickým cílům a navrhovaným 
opatřením na základě tematického zúžení nacházející se v kapitole 5 této evaluační zprávy, 
poukazují na skutečnost, že v nejvyšší míře se dařilo realizovat opatření spojená s podporou 
prevence kriminality a rozšířením sociálních služeb a sociálního poradenství. Priorita týkající 
se rozvoje komunitní práce a komunitních center naopak byla saturována pouze minimálně. 

Aktéry naplňování opatření uvedených v SPSZ byly nestátní neziskové organizace, příslušná 
oddělení městských úřadů a jejich prostřednictvím také další instituce jako městská policie, 
asistenti prevence kriminality, domovníci apod. Stávající kapitola evaluační zprávy tedy nabízí 
popis jednotlivých aktérů a jimi poskytovaných služeb včetně popisu výstupů a výsledků, 
k nimž v důsledku realizace dílčích projektů došlo. Tyto výstupy a výsledky jsou dále 
zhodnoceny v kontextu jejich očekávaných dopadů. 

Tři stanovené předpokládané dopady lze dále podrobněji zhodnotit na základě těchto 
proměnných: 

1) Časový horizont trvání uskutečněných dopadů (krátkodobé, střednědobé  
a dlouhodobé dopady) 

2) Dopady na konkrétní fragmenty cílové skupiny osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených (rozdíly v dopadech na věkové, etnické, genderové či jiné 
skupiny osob) 

3) Kauzalita realizovaných opatření a dosažených změn 
4) Přítomnost nezamýšlených dopadů provedených opatření (pozitivních i negativních) 
5) Vliv externích faktorů na dosažení cílů. 

Tabulka 5: Přehled evaluovaných projektů OPZ a jejich realizátorů 

Projekt Realizátor 
Termín 

realizace 
Reg. číslo 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodinu s dětmi a 

nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Tunnel 

Vítkov 

Středisko 
volného času 

Vítkov 

1. 2. 2018 – 
31. 1. 2021 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
07772 

Dluhová poradna 
Charita Odry, 

o. p. s. 

1. 1. 2018 – 
31. 12. 
2020 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
07774 

Rozvoj terénního 
programu Renarkon v 

oblasti Vítkovska 

Renarkon, 
o. p. s. 

1. 7. 2018 – 
30. 6. 2021 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
08226 

Most k porozumění Centrum 
inkluze, o. p. 

s. 

1. 9. 2018 – 
31. 8. 2021 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
08945 

Prevence kriminality v 
Budišově nad Budišovkou 

Město 
Budišov nad 
Budišovkou 

1. 7. 2018 – 
29. 6. 2021 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
08921 

Terénní sociální práce 
Vítkov 

Město Vítkov 
1. 6. 2018 –
31. 5. 2021 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
08919 

Asistenti prevence 
kriminality Vítkov 

Město Vítkov 
1. 9. 2018 – 
31. 8. 2021 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
08940 
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Středisko volného času Vítkov 
Kořeny Střediska volného času Vítkov sahají až do roku 1959, kdy vzniklo pod názvem Dům 
pionýrů a mládeže. V roce 1992 získalo právní formu příspěvková organizace a přejmenovalo 
se na Dům dětí a mládeže. Svůj aktuální název i příslušnost pod městem Vítkov jakožto 
zřizovatelem organizace získala v roce 2012. Hlavními účely zřízení SVČ Vítkov jsou výchova, 
vzdělávání, zájmová a další činnosti pro děti, žáky, studenty i další osoby a činnost NZDM 
Tunnel. Organizace tedy poskytuje dvě sociální služby. První je NZDM Tunnel, jejímž posláním 
je pozitivní ovlivňování životního stylu dětí a dospívajících lidí ve Vítkově a okolí. Druhou je 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD), která provozuje bezplatné 
poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi, u nichž je vývoj ohrožen dopady dlouhodobé 
krizové sociální situace. 

V rámci KPSVL byl podpořen projekt SVČ Vítkov Sociálně aktivizační služby pro rodinu  
s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov  
(r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772). Cílem projektu bylo poskytovat kvalitní sociální 
služby cílové skupině rozšířením služby SASRD v Budišově nad Budišovkou a Čermné  
ve Slezsku. Dalším cílem bylo zvýšení vlastní kompetence klientů cílové skupiny pomocí 
seminářů v oblasti finanční a počítačové gramotnosti za účelem vymanění  
se z nepříznivé sociální situace či alespoň snížení prohlubování své nepříznivé situace. 

NZDM Tunnel 
V NZDM Tunnel byl na základě projektu zaměstnán jeden pracovník navíc. Díky tomuto 
rozšíření pracovního kolektivu byli schopni se v adekvátní míře věnovat mládeži ve věku 15  
a více let. Do projektových indikátorů služba započítala 90 klientů, jejich počet byl ale dle 
vyjádření pracovníka SVČ přibližně o 30 vyšší. Množství klientů ovlivnila pandemie 
onemocnění covid-19, v důsledku níž a s ní spojené absence školní docházky u dětí se snížil. 
Se začátkem školního roku 2021–2022, bude-li příznivá epidemiologická situace, ale 
v zařízení opět očekávají zvýšený zájem o poskytované služby.  

Zhruba tři čtvrtiny klientů NZDM tvoří i nadále žáci základní školy a jednu čtvrtinu mládež  
ve věku přesahujícím 15 let. Drtivou většinu z klientů NZDM tvoří děti romského původu. Jejich 
nejčastější potřeby přitom nelze zcela jasně definovat. Toto konstatování lze podložit například 
vyjádřením pracovníka NZDM: „Ty děti potřebují pomoc úplně ve všem.“ Děti navštěvující 
centrum mají celkově nízkou gramotnost, zároveň však využívají NZDM jako prostor  
ke svěřování a uvolnění. Z těchto okolností také vzešla potřeba školit děti ve finanční  
a počítačové gramotnosti, což tvořilo jednu z klíčových náplní realizovaného projektu. 
S koncem projektu se tak již se systematickým pokračováním této aktivity nepočítá a případný 
„kurz“ finanční či počítačové gramotnosti bude dětem v případě zájmu poskytnut individuálně. 
Se všemi klienty jsou sestavovány individuální plány, byť v případě NZDM se tyto plány 
sjednávají pouze ústní formou. Pakliže se některý z klientů do NZDM nedostaví déle než šest 
měsíců, je vyřazen z evidence. 

Díky uskutečněnému projektu a důrazu na síťování se službě podařilo navázat spolupráci 
s OSPOD, která se ukázala být velmi přínosnou. V následujících letech se služba plánuje 
zapojovat do projektů orientovaných na kariérové poradenství. Dlouhodobým cílem pak je 
seznamování dětí s prostředím za hranicemi Vítkova, kde mnohé z nich nikdy nebyly, ideálně 
potom organizování jejich výjezdů do zahraničí, aby bezprostředně pocítily možnosti, které se 
jim naskýtají. Vzhledem ke zvýšenému množství klientů, a tím i většímu časovému prostoru, 
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jež mohou pracovníci NZDM klientům věnovat, se od února 2021 zdařilo sjednat pokračování 
jednoho pracovního úvazku (přesněji 0,8 úvazku) i po skončení projektu. 

SAS RD 
V sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi přibyly v rámci projektu dva pracovní úvazky, 
ale v důsledku pandemie onemocnění covid-19 služba zaznamenala též nárůst počtu klientů. 
Stanovený indikátor počtu podpořených rodin se jim tak podařilo naplnit již za první rok chodu 
projektu. K listopadu 2020 byl tento počet převýšen již více než dvojnásobně, jak je již uvedeno 
výše v 5. kapitole. Z hlediska národnostní struktury klientů zástupkyně centra odhaduje, že 
 cca 60 % z nich tvořili Romové a 40 % majoritní obyvatelstvo. 

Klienti z řad majoritních obyvatel zpravidla řešili potíže, do nichž se dostali při rozvodu, ztrátě 
zaměstnání apod. U romských klientů je nezbytná pomoc komplexnějšího charakteru, 
podobně jako v případě dětí v NZDM. Mezi nejčastěji řešené záležitosti tak patří doprovázení 
na úřady, sestavování rodinných rozpočtů, řešení dluhové problematiky ve spolupráci 
s dluhovou poradnou a dále například úkony spojené s bydlením či školní docházkou dětí.  
Se všemi klienty SAS jsou vytvářeny písemné individuální plány. Ty jsou v naprosté většině 
plněny. Za tímto plněním je nicméně i fakt, že každý klient si sestavuje plán dle svých potřeb. 
Některé plány jsou tak velmi ambiciózní a obnášejí např. hledání zaměstnání, stěhování  
do kvalitnějšího bydlení atd. a jiné plány jsou o poznání skromnější a obsahují mj. šetření 
minimálních finančních obnosů či návštěvy úřadů bez asistence. 

Zástupkyně SVČ Vítkov nicméně připustila, že tato forma práce má na podpořené osoby  
a rodiny spíše krátkodobý efekt. Individuální plány se zpravidla plní do doby, kdy klienti 
spolupracují se SASRD. Po ukončení spolupráce se však nejčastěji vracejí k zaběhnutému 
uspořádání svého života. Obtížné je pro klienty např. dodržování sestavených rodinných 
rozpočtů, neboť u mnohých dochází k utrácení peněz za věci, které nejsou nezbytné a výrazně 
vybočují ze stanoveného rozpočtu. Případy dlouhodobého dopadu na jednotlivce či rodiny jsou 
spíše ojedinělé a tvořící obsah kazuistik či příkladů dobré praxe. Také v SASRD se podařilo 
díky značné potřebnosti služby udržet jeden ze dvou úvazků, o něž bylo navýšeno personální 
obsazení projektu. 

 

Charita Odry 
Charita Odry je místní pobočkou Charity České republiky. Ve městě Odry působí od roku 1992. 
Organizace postupně rozšířila své pole působnosti na další obce v nedalekém okolí Oder.  
Ve Vítkově a Budišově zahájila svoji činnost k 1. lednu 2004. Kromě pečovatelské služby, jíž 
provozuje Charita Odry na Vítkovsku od samotného začátku, v současné době (květen 2021) 
nabízí též ošetřovatelskou službu, denní stacionář pro seniory z Odry, půjčovnu 
kompenzačních pomůcek, sociální poradnu, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Manhattan Odry, humanitární sklad a stanici pomoci. Charita Odry též v posledních letech 
realizovala či stále realizuje v součtu šest projektů financovaných z OPZ  
a IROP: Metodickou podporou ke kvalitě, Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost 
pro naše uživatele, Občanská poradna Odry, Občanská poradna Fulnek, S automobily  
do terénu a právě Dluhová poradna. 

Dluhová poradna 
Dluhová poradna je projekt s r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774 vytvořený v rámci 
KPSVL. Jedná se o registrovanou sociální službu poskytovanou sociálními pracovníky - 



 
 

54 
 

poradci vyškolenými a kompetentními pro výklad právních dokumentů souvisejících 
s problémy klienta. Cílem projektu bylo poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci a tuto situaci následně řešit. Projekt dále cílí na snižování zadluženosti a zastavení 
zhoršování sociální situace, čímž dochází k předcházení sociálnímu vyloučení. Pracovníci 
poradny poskytovali základní sociální poradenství, poradenství v oblasti orientace v sociálních 
systémech, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, obstarání osobních záležitostí 
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Dluhová poradna řešila jeden z nejpalčivějších problémů oblasti (dle definice největších 
problémů uvedené v SPSZ). Pomoc cílové skupině byla poskytována každý den v týdnu 
dvěma pracovnicemi působícími celkem na 1,6 úvazku. Struktura klientů poradny byla značně 
diverzifikovaná. Nejmladším bylo 18 let, nejstarším 85. V tomto ohledu platilo, že u starších 
osob nebylo řešení oddlužení tak výrazným problémem z důvodu pobírání důchodu.  
U mladších klientů však často problém představovalo kvůli jejich absenci pracovních návyků. 
Službu nejčastěji využívali majoritní obyvatelé (např. po rozvodu, krachu firmy či dlouhodobé 
nemoci). Romové tvořili přibližně 20 % klientů. Práce s nimi přinášela jistá specifika. Nastoupit 
do zaměstnání se jich například rozhodl pouhý zlomek. Bližší statistiky týkající se počtu klientů 
a návrhů na oddlužení jsou popsány u vyhodnocení specifického cíle 4.1 v kapitole 5. 

Bezprostředním dopadem projektu jsou primárně právě podané návrhy na oddlužení, které 
jsou pro klienty, jak v rozhovoru uvedla pracovnice poradny, prvním krokem k novému životu. 
Zaznamenány však byly také střednědobé až dlouhodobé dopady. Jedním takovým je 
navázání úzkého kontaktu se zástupci města Vítkova a dalšími kooperujícími organizacemi, 
což usnadňuje výkon práce poradny a přispívá k lepšímu nasměrování konkrétních klientů. 
Dalším dopadem je usídlení se na trhu a vybudování důvěry mezi klienty a jejich známými. 
Skutečný dlouhodobý dopad se však podle pracovnice poradny může projevit až v době, kdy 
již budou obyvatelé oblasti o službě vědět, chovat k ní důvěru a navštěvovat poradce včas. 
Právě absence důvěry klientů a stud z jejich situace, jež ústí v pozdní příchod do poradny, 
patří k hlavním důvodům vysokého počtu zadlužených osob v oblasti. Viz komentář 
pracovnice: „Klienti službu bohužel navštěvují pozdě. Kdyby chodili včas, pravděpodobně by 
se dalo předejít řadě krizových situací a často by se ani nemuselo řešit oddlužení.“ 

Pracovnice Dluhové poradny nicméně připouští, že klienti s poradnou spolupracují do té doby, 
dokud jsou tzv. „voděni za ručičku“. Při nutnosti jejich spolupráce se vyskytují případy, kdy 
klienti ztratí o službu zájem. Vzhledem k množství klientů a potřebnosti služby se ale lokální 
aktéři shodují, že služba je v oblasti velmi potřebná. Konsenzus nepanuje pouze nad časovým 
rozsahem, v němž by poradna ve Vítkově měla působit. Část aktérů považuje stávající 
působnost na dva dny v týdnu při jednom pracovníkovi za odpovídající, část by za odpovídající 
považovala dostupnost každý všední den rovněž při jednom zaměstnanci. V Budišově však již 
bude služba působit pouze ambulantně. Její provoz si město již nadále nemůže dovolit. 
 

Renarkon, o. p. s. 
Organizace Renarkon, o. p. s., sídlící v Ostravě, zahájila svoji činnost v roce 1997. Postupně 
rozšířila svoji působnost na řadu obcí Moravskoslezského kraje, k nimž patří mj. Kopřivnice, 
Příbor, Odry či Frýdek-Místek. Služba provozuje širokou škálu aktivit, mezi něž patří primární 
prevence nežádoucích jevů u dětí a mládeže, terapeutické centrum pro osoby postižené 
drogovou závislostí a jejich blízké, terénní programy včetně úkonů Harm reduction  
či doléčovací centrum pro osoby procházející zotavením ze závislosti na návykových látkách. 
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Renarkon má též letité zkušenosti s realizací projektů financovaných z OPZ, jeho předchůdce  
z programového období 2007–2013 operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
i operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož garantem bylo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně z OPZ Renarkon v posledních pěti 
letech uskutečňoval čtyři projekty: Aktivně za novou prací 2017–2019, Rozšíření terénního 
programu Renarkon v Ostravě, Podpora sociálního začleňování klientů Renarkon, o. p. s.,  
a právě Rozvoj terénního programu Renarkon v oblasti Vítkovska. 

Rozvoj terénního programu Renarkon v oblasti Vítkovska (r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 
16_052/0008226) byl projektem zaměřeným na podporu činnosti dvou terénních pracovníků 
v SVL a rizikových lokalitách ve Vítkově, Budišově a Čermné. Jejich prostřednictvím bylo 
podpořeno 182 příslušníků cílové skupiny (více než 400 % původně plánovaného počtu),  
tzn. zejména uživatelů drog – v případě Vítkovska nejčastěji pervitinu a marihuany. Cílem 
projektu bylo zmírnění negativního vývoje v oblasti návykového chování obyvatel s důrazem 
na oblast drogové závislosti a zajištění snižování rizik spojených s tímto návykovým chováním. 

Projekt organizace Renarkon se zabýval řešením pravděpodobně nejvýznamnějšího problému 
oblasti Vítkovska v oblasti bezpečnosti a kriminality. Díky projektu působily v oblasti dvě 
sociální pracovnice, které byly klientům k dispozici pět dní v týdnu. Působily jak v kanceláři 
vybavené v rámci projektu, tak ambulantní formou, kdy klienty navštěvovaly ve squatech  
a jiných nevyhovujících obydlích i bytových domech. Mezi klienty služby dle vyjádření jedné 
z pracovnic patřili i běžní občané. Vzhledem k anonymitě klientů ale nelze přesně určit, jaký 
podíl na celkovém množství měli lidé sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení. 
Služba však byla nízkoprahová, zpravidla tak pracovala s klienty nacházejícími se zcela  
na okraji společnosti. Někteří z těchto klientů dle vyjádření pracovnice Renarkonu často trpí 
duševními poruchami, které mohou v kombinaci s užíváním drog ústit v drobnou kriminalitu,  
a tím nižší pocitovou bezpečnost v oblasti. Detailní statistické údaje týkající se klientů  
a úkonů jsou uvedeny u vyhodnocení specifického cíle 6.3 v kapitole 5. 

Tvrzení o nižší pocitové bezpečnosti v oblasti zaznívalo od řady aktérů. Z těchto vyjádření 
vyplývá, že uživatelé drog a nezřídka i jejich dodavatelé jsou rozpoznatelní na ulicích Vítkova 
i Budišova. Ačkoliv reálně většina z nich nepředstavuje pro místní obyvatele nebezpečí,  
na pocitovou bezpečnost obyvatel lokality má přítomnost uživatelů drog spíše negativní dopad. 
Na tomto trendu nic nezměnila ani přítomnost Renarkonu. Důvod je zde podobný jako u řady 
jiných služeb včetně dluhové poradny apod. Klienti zpravidla spolupracují a mají zájem  
o pomoc do té doby, dokud se pravidelně setkávání s terénními pracovníky. Jakmile se ale 
osamostatní a přestanou se službou spolupracovat, mají tendenci spadat do problémů 
s užíváním drog opakovaně. Poměr klientů, k nimž dojde ke střednědobě či dlouhodobě 
pozitivnímu dopadu na jejich život, tzn. např. nástupu do léčení či započetí abstinence, je 
minimální (případy pro kazuistiky). Dlouhodobost dopadů se však dle vyjádření pracovnice 
Renarkonu povětšinou ani dále nezkoumá. 

Ačkoliv je služba velmi potřebná a relevantní pro oblast, ve Vítkově již nadále nebude působit. 
Byť je i ostatními aktéry považována za důležitou, primárně z důvodu finanční náročnosti 
dostávají prostor jiné sociální služby. Zástupce obce Vítkov v tomto ohledu uvedl: „Museli jsme 
si vybrat, zda podpoříme Renarkon nebo dluhovou poradnu. Dluhová poradna je ale pro 
všechny (seniory, majoritní i minoritní obyvatele) a jsou za ní vidět zřejmé výsledky, což 
v případě Renarkonu – určeného navíc pouze pro úzkou skupinu obyvatel – neplatí.“  
Ze šetření dále vyplynulo, že služba měla původně přislíbeno pokračování (v šetření rezonoval 
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optimální rozsah služby cca 2–3 dny týdně), jednotlivá města a kraj se ale nedohodly na výši 
příspěvku, jež mají jednotlivé strany garantovat. Nadále tak budou v oblasti pokračovat 
zejména preventivní programy ve školách, o něž se starají primárně preventisté působící  
na každé škole. Na potřebnost tohoto typu služby ale poukazuje též jeden z výsledků šetření, 
jímž je pocitový nárůst počtu uživatelů drog v lokalitě. 
 

Centrum inkluze, o. p. s. 
Centrum inkluze, o. p. s. (dále Centrum), představuje na území Vítkovska se svým vznikem 
v roce 2016 relativně nový typ služby, byť se nejedná o registrovanou sociální službu, ale 
organizaci pracující na základě pověření od Moravskoslezského kraje.18 Centrum působí 
zejména ve Vítkově, v Budišově a jejich blízkém okolí. Klade si za cíl zajišťování podpory  
a rovného přístupu jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti  
a rozvíjení vztahů mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími institucemi  
a okolní komunitou. Dále usiluje o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování  
u široké veřejnosti. Mezi činnosti Centra patří mj. podpora zavádění prvků inkluzívního 
vzdělávání do praxe škol, diagnostické, poradenské, podpůrné, konzultační a osvětové 
činnosti v oblasti psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky apod. či podpora síťování  
a multidisciplinární spolupráce. 

Konkrétními službami a aktivitami nabízenými Centrem jsou krom jiného doučování dětí  
a jejich podpora při integraci do hlavního vzdělávacího proudu, biofeedback – diagnostická  
a nápravná práce s žáky s poruchou pozornosti nebo metodická podpora při začleňování 
osobnostní, sociální a multikulturní výchovy. I přes svoji poměrně krátkou existenci má 
organizace zkušenosti s realizací projektu financovaných z řady různých zdrojů. V posledních 
třech letech takto realizovala či stále realizuje hned pět projektů: Vedení – Spolupráce – Dopad 
podpořený z tzv. Norských fondů, Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji, IN-VIT a IN-VIT 2 podpořené z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a konečně vytvořený v rámci KPSVL s názvem Most k porozumění  
s r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945. 

Projekt Most k porozumění se zaměřuje na vytvoření komplexního systému podpory cílové 
skupiny v oblasti Vítkovska, dále na snížení dopadu sociálního a kulturního znevýhodnění, 
rodiny a jednotlivce v regionu a prevenci sociálního vyloučení. Podpora cílové skupiny se děje 
prostřednictvím kombinace tří typů aktivit. První z nich cílí na zvýšení kompetencí, finanční 
gramotnosti a právního povědomí CS (Sociálně-právní poradna), druhý na podporu rodin  
s dětmi v jejich sociálním fungování, prevenci rozpadu rodin a rozvoj adaptability rodin 
(Centrum pro rodinu) a třetí na rozvoj participativních metod práce, včetně rozvoje komunitní 
práce a zapojení komunitních zdrojů při řešení situace CS (Komunitní práce). 

Podpora poskytovaná Centrem byla často komplexního charakteru a mnozí klienti nevyužívali 
pouze jednu z nabízených služeb. Jak uvedla jedna z pracovnic organizace, běžná praxe byla 
taková, že i když klienti přišli do Centra s konkrétním problémem k řešení, postupně vyplouvaly 
na povrch další potíže, s nimiž se potýkali. Přesné údaje k počtu klientů sociálně-právní 
                                                           
18 Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  
ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:  
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odstavec 1 
písmeno a)];   
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odstavec 1 písmeno c)];   
- činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a32]; 
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poradny jsou uvedeny u vyhodnocení specifického cíle 4.3 v kapitole 5. Za vůbec 
nejpodstatnější službu Centra sami jeho pracovníci považují Centrum pro rodiny, a to zejména 
kvůli své komplexitě a práci s celými rodinami. Centrum pro rodiny v projektu dosud  
(k 15. květnu 2021) podpořilo 71 klientů starších 15 let, jimž bylo poskytnuto 1 700 hodin 
podpory. Z pohledu lokality se ale jako mimořádně významná jeví třetí z aktivit, a sice 
komunitní práce. Právě Centrum inkluze totiž bylo jediným realizátorem komunitní práce 
v oblasti. Díky jeho intervenci se tak podařilo naplnit cíl 2. priority v oblasti Rozvoje 
komunitního života a sociálních a souvisejících služeb alespoň částečně. V tomto ohledu se 
pak povedlo například vybudovat v Budišově dětské a sportovní hřiště včetně relaxační zóny, 
jehož údržbu nyní zajišťuje sama komunita, vytvořit vizuální projekt na komunitní zahradu – 
Kluzák nebo motivovat komunitu k uskutečnění různých akcí (mikulášská nadílka, velikonoční 
a vánoční dílny apod.). 

V souvislosti s Centrem inkluze je nezbytné též zmínit jistou kontroverzi, kterou v oblasti 
vyvolalo jím provozované sociálně-právní poradenství. Jeho činnost se totiž překrývala 
s činností ve Vítkově sídlící dluhové poradny. Situaci komplikoval též fakt, že zatímco služba 
dluhové poradny byla registrovaná, a poradna tak měla již od počátku možnost mj. podávat 
návrhy na oddlužení, Centrum tuto možnost získalo až opožděně. Část klientů tak,  
ať už nuceně nebo dobrovolně navštěvovala obě služby. Důvodem, jak vyplývá ze šetření, byl 
opožděný začátek projektu Centra inkluze, který se rozběhl až v září 2018, zatímco projekt 
Charity Odry byl zahájen již v lednu téhož roku. Charita tak obsluhovala  
i klienty z Budišova, jimž mělo být dle původního plánu k dispozici právě Centrum (Charita 
Odry se původně měla věnovat pouze klientům z Vítkova a z Čermné). Sociálně-právní 
poradenství je též činností, s jejímž pokračováním Centrum nadále nepočítá. Nadále chce 
naopak provozovat zejména Centrum pro rodiny. V současné době (květen 2021) řeší 
v Centru zajištění financování této služby. Již byla také podána žádost o podporu  
do tzv. Norských fondů na projekt zaměřený na komunitní práci. V neposlední řadě je důležité 
zmínit, že samotný projekt Most k porozumění bude pokračovat až do konce roku 2021. 
V projektu díky pandemii onemocnění covid-19 vznikly finanční rezervy, které budou do konce 
roku dočerpávány. 
 

Budišov nad Budišovkou 
Město Budišov nad Budišovkou v uplynulých čtyřech letech realizovalo či stále realizuje hned 
několik projektů sloužících ke zlepšení situace obyvatel lokality s důrazem na obyvatele 
sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožené.19 Z OPZ zde byl realizován projekt 
Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou (r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/ 
0008921) probíhající v rámci KPSVL. 

Projekt Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou počítal s obsazením pozic dvou 
asistentů prevence kriminality (APK) a dvou domovníků, jejichž pracovním zaměřením bude 
shodně a priori preventivní činnost. Činnost APK byla vykonávána zejména v ulicích  
a lokalitách, které byly městem identifikovány jako rizikové, domovníci potom působili 
v městských bytových domech nacházejících se na Berounské ulici a na náměstí Republiky  
a Partyzánské ulici a bezprostředním okolí těchto domů. Projekt cílil na zvýšení pocitu bezpečí 
obyvatel ve městě, zlepšení kvality bydlení, zaměstnání osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených po dobu minimálně tří let a snížení počtu evidovaných 

                                                           
19 Patří mezi ně například projekt Centrum volnočasových aktivit při SVČ Budišov nad Budišovkou podpořený 
Moravskoslezským krajem, dále projekt Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání podpořený OP VVV. 
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přestupků a trestné činnosti. Dále projekt počítal s vytvořením Koncepčního plánu prevence 
kriminality. 

Respondenti šetření působící na území Budišova se shodují na značné užitečnosti  
a pozitivním vlivu asistentů prevence kriminality. APK zde kromě jiného hlídají autobusové 
nádraží, přechody u škol a cesty mezi školami. Dále domlouvají lidem popíjejícím na veřejnosti 
či jinak narušujícím veřejný pořádek. Jejich přítomnost má vliv také na zvýšení pocitové 
bezpečnosti obyvatel města. Viz např. komentář zástupce města Budišova: „Díky tomu,  
že máme ty asistenty, tak lidé, kteří čekají na autobus, se mohou klidně posadit v čekárně  
a vědí, že je tam nebude nikdo obtěžovat nějakým popíjením alkoholu.“ Za úspěchem této 
části projektu podle respondentů stojí fakt, že konkrétní asistenti mají význačné postavení 
v respektovaných romských rodinách, což samo o sobě minimalizuje riziko vzniku svárů. Tuto 
skutečnost lze demonstrovat tvrzením respondenta šetření pracujícího v Budišově: 

„Asistenti prevence kriminality mají dobrou místní znalost a přehled. Pocházejí z města, navíc 
z poměrně respektovaných rodin. Mají tedy značný respekt a jejich slovo má váhu. Chodí po ubytovnách 
a hřištích, jednání s jejich obyvateli, sjednávají pořádek. Mají dobré společenské postavení.“ 

Mezi respondenty šetření panuje též shoda nad návratem obyvatel města k ustáleným 
pořádkům v případě, že by APK bez náhrady skončili. Také z tohoto důvodu se počítá 
s pokračováním projektu. Aktuálně je pokračování dohodnuto do konce roku 2021 s tím,  
že tato část projektu bude dále financována Ministerstvem vnitra. Nutno však podotknout, že, 
jak připustil zástupce města, asistenti neřeší a ani v rozsahu svých kompetencí nemohou řešit 
hlavní bezpečnostní problém města, kterým jsou drobné krádeže, narušování pořádku  
a zvýšená hlučnost ve vybraných lokalitách. 

Podobně kladně jako APK byli hodnoceni též domovníci. Ti se starali o svěřené objekty a dařilo 
se jim mobilizovat obyvatele, aby se zapojovali do práce a zkulturňovali jak dané nemovitosti, 
tak jejich okolí. Lokální aktéři pracující v Budišově se shodují na stabilizaci a výrazně 
zlepšeném stavu objektů, jež udržovali. Na rozdíl od APK zde navíc převládá víra, že nájemníci 
daných nemovitostí je budou udržovat i v případě, že by projekt domovníků skončil. Zástupce 
města ale připustil, že „o co déle budou domovníci fungovat, o to lépe a déle se bude lidem  
v daných lokalitách žít“. Ukončení projektu však zatím není v plánu. Naopak se počítá 
s prodloužením i této jeho části do konce roku 2021, a to i nadále v rámci podpory z OPZ. 
Z důvodu nasbíraných pracovních neschopností pracovníků na pozicích APK i domovníků totiž 
v projektu zůstaly nevyužité finanční prostředky, které budou nyní využity na platy obou 
domovníků. 

V Budišově byl dále vytvořen i v projektu avizovaný Koncepční plán prevence kriminality,  
a to na roky 2019–2021. Nezůstalo přitom pouze u tohoto plánu. Na přelomu let 2020 a 2021 
vznikla též aktualizace tohoto plánu pro roky 2021–2022. 
 

Vítkov 
Město Vítkov v posledních čtyřech letech realizovalo či stále realizuje celou řadu projektů 
podporovaných ze široké škály institucí. Patří mezi ně například Ministerstvo průmyslu  
a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
či Moravskoslezský kraj. Ve Vítkově dále probíhá čerpání podpory z programů IROP či OPZ  
a dalších. V rámci KPSVL se zde uskutečnily dva projekty – Terénní sociální práce Vítkov  
(r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008919) a Asistenti prevence kriminality Vítkov  
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(r. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008940). Městu byl v souladu s KPSVL schválen též projekt 
Komunitní sociální práce ve Vítkově. Ten byl ale zamítnut městským zastupitelstvem. 

Terénní sociální práce Vítkov 
Projekt Terénní sociální práce Vítkov byl zaměřen na nastavení komplexního přístupu  
k dluhové problematice a prevenci ztráty bydlení pro obyvatele v sociálně vyloučených 
lokalitách. Řešil problém špatné životní situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména 
pak rostoucí zadluženost obyvatel lokality a s ní související dostupnost a stabilitu bydlení. 
Projekt počítal s rozšířením terénní sociální práce o 0,5 úvazku a vytvoření koncepce bydlení, 
zahrnující též programy prevence ztráty bydlení. 

Jak je uvedeno výše u vyhodnocení specifického cíle 4.2 v kapitole 5, veškeré stanovené 
indikátory projektu byly naplněny, ba i přesaženy. Respondenti provedeného šetření se však 
shodovali na názoru, že úroveň těchto indikátorů byla nastavena až příliš vysoko, sociální 
pracovnice se tak nezřídka musela uchylovat ke kvantitě na úkol kvality poskytované sociální 
práce. Pracovní náplň sociálního pracovnice nejčastěji obnášela doprovod klientů na úřady  
a pomoc s vyplňováním žádostí o příslušné dávky a podobných dokumentů, frekventovaně též 
odesílala klienty přímo do dluhové poradny. S její činností se pracovní náplň sociální 
pracovnice nezřídka překrývala, respektive byla pro klienty v lepším případě jakýmsi 
předstupněm návštěvy poradny. Mnohé z problémů klientů sociálních pracovníků ve Vítkově 
jsou totiž způsobeny právě jejich zadlužeností. S dalším pokračováním tohoto typu projektu  
se tak nyní ve Vítkově nepočítá, neboť sociálními pracovníky poskytované služby jsou již  
ve městě zajišťovány jednak dluhovou poradnou a jednak dalšími organizacemi. 

Asistenti prevence kriminality Vítkov 
Projekt Asistenti prevence kriminality Vítkov reagoval na přestupkovou činnost a zvýšenou 
kriminalitu ve Vítkově. Jeho cílem bylo, podobně jako v případě Budišova, zvýšení pocitu 
bezpeční v SVL a jejich bezprostředním okolí. Projekt měl též zlepšit kompetence konkrétních 
APK, a zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Dva APK spolupracovali s mentorem – 
vybraným strážníkem městské policie. K jejich pracovní náplni patřilo mj. přispívání ke zvýšené 
bezpečnosti dětí (hlídání přechodů pro chodce, pochůzky v blízkosti škol apod.), spolupráce 
s Renarkonem při sběru injekčních stříkaček a dále pomoc při řešení sporů s odpadem 
povalujícím se na území města. Asistenti se také velmi osvědčili v době nouzového režimu 
spojeného s pandemií onemocnění covid-19, kdy působili v budově městského úřadu a jejím 
okolí. Zde hlídali nošení roušek a respirátorů, dodržování bezpečných rozestupů apod.  
Pro dokreslení významu APK lze využít kupříkladu vyjádření jednoho ze zástupců města 
Vítkova: 

„Na asistenty už si zvykli i občané města. Znají je, vidívají je v terénu. Asistenti spolupracují také  
s Technickými službami při zajišťování veřejného pořádku, nebo aby nebyly černé skládky, popř. když 
někde něco chybí nebo je rozbité. Oni mají fotoaparát, vyfotí to a může se to řešit. Takže v něčem určitě 
prospěšní jsou.“ 

Funkce a přítomnost APK však ve Vítkově vyvolávaly jistou kontroverzi. Zpočátku dle vyjádření 
jednoho z respondentů šetření nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem by měli být asistenti 
využiti, neboť projekt byl vytvořen a schválen ještě předchozím zastupitelstvem a stávající  
se mělo postarat o jeho uvedení do chodu. Hned v úvodu projektu se také vyskytly komplikace, 
neboť s jedním APK byla přibližně po třech měsících po vzájemné dohodě ukončena 
spolupráce. Samotná přítomnost APK sice přispívá ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města, 
nemá však pozitivní dopad na zlepšení komunikace mezi zástupci města a městských orgánů 
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a cílové skupiny osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. Z výpovědí 
všech lokálních aktérů je zřejmé, že APK byli svojí komunitou vyvrženi a jejich spolupráce 
s městem je zde vnímána výhradně negativně. Zde ovšem sehrála roli i osobnost 
samostatných asistentů. 

I navzdory této skutečnosti se počítá s prodloužením projektu minimálně do konce roku 2021. 
Od září (projekt má dle stanoveného plánu končit k 31. srpnu) by měl však být podpořen 
Ministerstvem vnitra. Město pak připravuje žádost o financování navazujícího projektu 
s totožnou náplní i pro rok 2022. 

 

6.1.1 Dopad 1: Zvýšený zájem obyvatel lokality o komunitní aktivity 
Vzhledem k předpokládaným výstupům uvedeným ve schématu 1 byli stěžejními aktéry 
s potenciálem ovlivnit zájem o komunitní aktivity v lokalitě samotná města Vítkov a Budišov, 
potažmo jejich představitelé, a organizace Centrum inkluze, o. p. s. 

Hned na úvod této kapitoly evaluační zprávy je nezbytné uvést, že při naplňování 
navrhovaných opatření se projevila jistá nevýhoda plynoucí z jejich přílišné návaznosti. Jak již 
bylo uvedeno v kapitolách 5 (při vyhodnocení priority 2 u oblasti I) a 6 (při vyhodnocení činnosti 
Centra inkluze), výzva z IROP, jejímž prostřednictvím mělo být podpořeno vybudování tří 
komunitních center – po jednom ve Vítkově, Budišově a Čermné, nebyla vyhlášena, tudíž tato 
aktivita nebyla uskutečněna. Zároveň za těchto podmínek nemohl být naplněn specifický cíl 
2.1.  

Při absenci odpovídajících prostor pak automaticky nemohlo být saturováno ani opatření 
navrhované pro dosažení specifického cíle 2.2, tedy obsazení komunitních pracovníků a jejich 
asistentů vedoucí k podpoře minimálně 27 osob a 175 účastníků z řad členů cílové skupiny. 
Projekt s názvem Komunitní sociální práce ve Vítkově vytvořený v rámci KPSVL a umožňující 
realizaci komunitních aktivit byl přitom podpořen OPZ, ale Zastupitelstvo Vítkova bylo nuceno 
jej z důvodu nenaplnění specifického cíle 2.1 odmítnout. 

Konkrétně ve Vítkově se po někdejším neúspěšném jednání o rekonstrukci budovy bývalého 
pivovaru v nedávné době rozhodli o přebudování části stávajícího kulturního domu, kde by 
v budoucnu mělo za podpory SVČ Vítkov vzniknout právě komunitní centrum. Jak ale 
v průběhu šetření připustil jeden z pracovníků působících ve Vítkově, o komunitní aktivity  
ve městě není příliš velký zájem ze strany dětí ani ze strany rodičů. Tatáž osoba však uvedla, 
že v Budišově se s podobnými problémy nepotýkají, což ostatně potvrzují i další aktéři šetření. 
V souvislosti s porovnáním přístupu obou měst ke komunitním aktivitám je též nezbytné dodat, 
že v obou případech jsou částečně provozovány středisky volného času. V Budišově ovšem, 
patrně kvůli jeho velikosti, je SVČ jakousi univerzální službou města pro podporu, kulturní  
a společenské vyžití jeho občanů. 

Pro Budišov dále platí, že zde jednak budou v čerstvě zrekonstruovanému objektu  
ve spolupráci s SVČ Budišov provozovat školní družinu a jednak právě zde reálně probíhaly 
komunitní aktivity organizované prostřednictvím projektu Most k porozumění Centra inkluze. 
Detaily týkající se rozsahu a působnosti tohoto projektu jsou již popsány v kapitolách výše. 
Zde je nezbytné doplnit vyhodnocení na základě rozšiřujících dopadových proměnných. 
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1) Časový horizont trvání uskutečněných dopadů (krátkodobé, střednědobé  
a dlouhodobé dopady) 
Trvání projektových dopadů je ze současné perspektivy stále ještě probíhajícího projektu 
obtížně vyhodnotitelné. Z perspektivy krátkodobých dopadů se v Budišově podařilo opravit  
a za podpory pracovníků Centra inkluze udržovat dětské a sportovní hřiště. Pracovníci Centra 
v tomto ohledu vyjádřili naději v rozvoj hřiště ze strany komunity i po skončení projektu. 
Takovýto dopad má samozřejmě potenciál dlouhodobého trvání, nyní ale nelze s určitostí 
vyhodnotit. 

2) Dopady na konkrétní fragmenty cílové skupiny osob sociálně vyloučených  
či sociálním vyloučením ohrožených (rozdíly v dopadech na věkové, etnické, genderové 
či jiné skupiny osob) 
Pracovnice Centra se při šetření shodovaly na viditelnosti dopadů (zvýšení ekonomické  
i celkové gramotnosti, zlepšení školní docházky a školního hodnocení, integrace do kolektivu 
majoritní společnosti) především na dětské klienty, ať už v rámci komunitních aktivit či např. 
Centra pro rodinu. V tomto případě by pak šlo hovořit o dopadech s delší trvanlivostí, leč i zde 
lze hovořit spíše o potenciálu dosažení tohoto dopadu, neboť na děti nezřídka, jak vyplynulo 
ze šetření mezi zapojenými aktéry, neblaze působí jejich nejbližší sociální okolí. 

Po stránce etnických skupin zde mají projektové výstupy pozitivní dopad primárně  
na příslušníky romské menšiny obývající v Budišově bytový dům na Berounské ulici a další 
nemovitosti v centru města. Jsou to právě tito obyvatelé města, z nichž se postupně utváří 
kompetentní komunita. 

3) Kauzalita realizovaných opatření a dosažených změn 
V ohledu kauzality realizovaných opatření zde měl realizovaný projekt přímý vliv na kultivaci  
a další udržování hřiště, propojování rodičů z komunity s vedením budišovské základní školy, 
navázání spolupráce s komunitou z Ostravy (společná tvorba romské kuchařky) apod.  
K aktuálnímu stavu komunity, která má dle zástupců Centra reálný potenciál pokračovat a dále 
se rozvíjet i po skončení projektu, však bylo významně přispěno i vlivem jiného projektu (viz 
níže). 

4) Přítomnost nezamýšlených dopadů provedených opatření (pozitivních i negativních) 
Nezamýšlené dopady jako takové v průběhu šetření nebyly identifikovány, a to ani pozitivní 
ani negativní. 

5) Vliv externích faktorů na dosažení cílů 
Úspěšnému vytvoření komunity zcela jednoznačně pomohla realizace projektu Prevence 
kriminality v Budišově nad Budišovku. V rámci komunitní práce zde totiž vznikla jádrová 
skupina z části koncentrovaná z obyvatel žijících v bytovém domě na ulici Berounská. Jedním 
z členů této skupiny byl i domovník působící zde díky výše uvedenému projektu. Ten se podílel 
na realizaci komunitních aktivit, např. budování komunitního hřiště, volnočasových aktivitách 
pro děti a mládež apod. Centrum inkluze v tomto ohledu dále doplnilo: 

„Obyvatelé žijící na ulici Berounská zvelebili své okolí (úklid okolo bytového domu, osetí trávy, výroba 
alternativních květináčů, vysazení letních okrasných květin). Místní děti se také zapojily  
do volnočasových aktivit (taneční a rozvojový kroužek). V rámci posilování kompetencí členů jádrové 
skupiny jsou tito lídři schopni již samostatně plánovat a realizovat různé komunitní aktivity.“ 
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V ohledu naplnění dopadu č. 1 tedy lze konstatovat, že zvýšeného zájmu obyvatel  
o komunitní aktivity bylo dosaženo, leč výhradně v Budišově nad Budišovkou.  
Ve Vítkově nebyly cílené komunitní aktivity v rámci KPSVL realizovány. 

 

6.1.2 Dopad 2: Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel lokality 
Klíčovými aktéry pro zajištění zvýšeného pocitu bezpečí obyvatel lokality byla jednotlivá města 
jakožto příjemci podpory z OPZ v projektech, díky nimž zde působili asistenti prevence 
kriminality  
a domovníci. Podobně důležitou úlohu pro dosažení tohoto dopadu zastávala organizace 
Renarkon. Nepřímou, leč velmi důležitou podporu, zde poskytovaly pobočky městské policie 
ve Vítkově i v Budišově. Vzhledem k tematice bezpečnosti je pak nezbytné počítat též s vlivem 
pobočky státní policie, která se ovšem nachází pouze ve Vítkově. 

Mezi třemi realizovanými projekty v rámci KPSVL zaměřenými na oblast prevence kriminality  
i projektem na obnovu kamerového systému podpořeným Ministerstvem vnitra lze pozorovat 
viditelné rozdíly ve většině vyhodnocovaných proměnných u stanoveného dopadu. Jistou 
přirozenou proměnnou zde potom, jak ukazuje provedené šetření, vytvořila i samotná 
zapojená města svým přístupem k projektům a využití nově zapojených osob, zejména pak 
asistentů prevence kriminality. 

1) Časový horizont trvání uskutečněných dopadů (krátkodobé, střednědobé  
a dlouhodobé dopady) 
Z evaluačního šetření vyplynulo, že reálné a zaznamenatelné dopady všech tří projektů 
realizovaných v rámci KPSVL jsou výhradně krátkodobého charakteru. Nejvíce se toto 
projevuje v případě projektu organizace Renarkon, jenž měl skutečně výrazný krátkodobý 
dopad, podpořil celou řadu klientů a např. organizovaným sběrem odhozených injekčních 
stříkaček přispěl ke zvýšenému bezpečí v lokalitě, avšak limit právě této aktivity lze 
demonstrovat např. následujícím tvrzením respondenta šetření působícího ve Vítkově: 

„Do sběru injekčních stříkaček po uživatelích drog byli zapojeni i asistenti prevence kriminality.  
Jde nicméně o spornou aktivitu, neboť řeší pouze situační problém. Stříkačky se po městě povalují  
i nadále, a to i přes působení Renarkonu, který uživatelům drog tyto stříkačky vyměňoval za nové.“ 

Konkrétně projekt Rozvoj terénního programu Renarkon v oblasti Vítkovska však měl, nutno 
podotknout, již od počátku značně limitovaný potenciál dlouhodobého dopadu. Ten se totiž 
v případě dané cílové skupiny projevuje takřka výhradně na konkrétních jedincích, kteří např. 
nastoupí do léčení, přistoupí ke drogové abstinenci apod. Respondenti šetření včetně 
pracovníka Renarkonu se však shodovali na názoru, že tyto případy bývají naprosto ojedinělé 
a jsou záležitostí spíše příkladů do kazuistik. 

U asistentů prevence kriminality i domovníků lze v tomto období, kdy budišovský i vítkovský 
projekt stále trvají, hovořit spíše o potenciálu dosažení střednědobého či dlouhodobého 
dopadu. Tímto dopadem by bylo jisté zboření stereotypu na více frontách. Na jedné ukazují 
občané romské národnosti zbylým členům etnika v lokalitě, že si lze zajistit obživu prací,  
a to i prací pro městský úřad, na druhé straně jsou příkladem pro majoritní obyvatele na poli 
pracovitosti a využitelnosti Romů. Možnost dosažení tohoto dopadu však naráží na jisté 
bariéry, které budou dále popsány níže v této kapitole. Vliv projektu primárně na krátkodobé 
dopady potvrzuje též respondent šetření působící v Budišově. Ten uvedl, že pokud by projekt 
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asistentů prevence kriminality skončil, očekává uvolnění morálky místních obyvatel, neboť 
v Budišově neslouží městská policie 24 hodin denně, a ve městě by tudíž vznikla bezpečnostní 
trhlina. 

Za projekt s prokazatelným dlouhodobým dopadem je tak možné označit výhradně rozvoj 
kamerového systému, který se v souladu se specifickým cílem v posledních letech uskutečnil 
ve Vítkově a, stejně jako v Budišově, je v plánu kamerový systém dále zkvalitňovat. 
Respondenti šetření se shodli na zvýšené bezpečnosti v lokalitách, kam míří městské kamery. 
Ve Vítkově jsou záběry z bezpečnostních kamer dostupné též on-line, díky čemuž mohou 
občané města vidět, v jakých oblastech jsou chráněni dohledem více a v jakých méně. 

2) Dopady na konkrétní fragmenty cílové skupiny osob sociálně vyloučených  
či sociálním vyloučením ohrožených (rozdíly v dopadech na věkové, etnické, genderové 
či jiné skupiny osob) 
U všech tří projektů platí, že nejvýraznější dopad měly na občany patřící k romské menšině. 
V případě projektů Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou a Asistenti prevence 
kriminality Vítkov se tento dopad projevil nejvíce, neboť zde bylo přímo zaměstnáno sedm 
Romů (romskou ženu ve Vítkově po několika měsících projektového běhu nahradil muž). 
V případě projektu Renarkonu byly drogovou závislostí nejvíce postiženy osoby sociálně 
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené – na Vítkovsku tedy ponejvíce Romové. 
Pracovnice organizace ale v rozhovoru uvedla, že mezi klienty se vyskytuje řada příslušníků 
majority, kteří navíc často ani nejsou ohroženi sociálním vyloučením. 

Respondenti šetření se dále shodovali, že nastavená opatření, konkrétně přítomnost 
domovníka, se nejvíce projevila primárně v bytovém domě na Berounské ulici v Budišově. 
Ačkoliv neméně přínosná byla činnost domovníka v bytovém domě na náměstí Republiky, 
Berounskou ulici jako mimořádně pozitivní příklad dobré praxe uvádělo vícero respondentů 
šetření. Domovník se zde jednak staral o objekt, především se mu však dařilo mobilizovat 
místní obyvatele, aby se sami zapojovali do údržby objektu a jeho bezprostředního okolí.  

3) Kauzalita realizovaných opatření a dosažených změn 
Obě zapojená města uvádějí, že na jejich území došlo ke snížení počtu páchaných přestupků  
a trestných činů. Respektive v případě Vítkova to přímo vyplývá z údajů zveřejněných za rok 
2020 zveřejněných městskou policií na webových stránkách města. Městskou policií Budišova 
nebyly evaluátorovi poskytnuty konkrétní statistiky, její zástupce nicméně v uskutečněném 
rozhovoru uvedl, že jednoho z cílů projektu Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou 
v podobě snížení kriminality o 10 % bylo dosaženo. Za úbytkem kriminální činnosti od března 
2020 je však možné, jak ukazuje uskutečněné šetření, hledat také dopady pandemie 
onemocnění covid-19, v jejímž důsledku celkově ubylo množství lidí na ulicích měst.  

Zástupci obou měst se shodují, že ke snížení kriminality přispěli i APK a domovníci. Konkrétní 
míra přínosu však není kvantifikovatelná. V ohledu působnosti Renarkonu panuje napříč 
aktéry spíše názor, že organizace sice nepochybně přispívala k udržování pořádku, ale 
vzhledem ke své cílové skupině i povaze služby nelze hovořit o jejím bezprostředním přispění 
ke zvýšení pocitové bezpečnosti či snížení kriminality. Jak již bylo v této evaluační zprávě 
uvedeno, přítomnost občanů závislých na drogách je v obou obcích zřetelná pouhým okem  
a pocitově těchto lidí spíše přibývá. 

Ke shodě mezi zástupci obou měst dochází také v názoru, že ze všech opatření navržených 
za účelem snížení kriminality v SPSZ bylo nejužitečnější rozšíření a zkvalitnění kamerového 
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systému. Ani to ale přímo neřeší hlavní bezpečnostní problémy oblasti, jímž zůstávají drobná 
kriminalita, narušování obecného pořádku (např. zvýšenou hlučností) a již zmíněná drogová 
závislosti. Zástupci měst v průběhu šetření vyjadřovali také možné návrhy, jak tyto potíže řešit 
– ty však budou reflektovány níže v kapitolách 6.2 Naplňování cílů KPSVL a 7 Závěry evaluace 
a doporučení. 

4) Přítomnost nezamýšlených dopadů provedených opatření (pozitivních i negativních) 
V Budišově bylo neočekávaného pozitivního dopadu dosaženo hned v úvodní fázi projektu. 
APK zde pomáhali při vyšetřování závažnějších trestných činů i přestupků, které by za jiných 
okolností nespadaly do jejich kompetencí. Jednak dokázali z kamerových záznamů 
identifikovat podezřelé a jednak, jak uvedl jeden z respondentů šetření, „věděli, koho a jak se 
mají ptát“. S jejich pomocí se tak podařilo vypátrat pachatele. Ve Vítkově byli potom APK nad 
očekávání nápomocni při pandemii onemocnění covid-19, kdy působili v budově městského 
úřadu a jejím okolí. Zde dbali na dodržování bezpečných rozestupů a správné nošení 
bezpečnostních ochranných pomůcek (roušek a respirátorů). 

Ve Vítkově byly ale zároveň zaznamenány dva neočekávané negativní dopady projektu. 
Prvním bylo jednoznačné odmítnutí APK ze strany jejich komunity, tedy dalších Romů.  
Ti s nimi sice v průběhu projektu komunikovali, vybudovali si k nim však podobný odstup jako 
k majoritnímu obyvatelstvu. Určité náznaky podobného přístupu k APK a domovníkům byly 
zaznamenány též v Budišově, ani zdaleka se zde ale nejednalo o kategorické odmítnutí, jako 
spíše o nespokojenost několika málo jedinců. Z evaluačního šetření vyplývají také možné 
důvody pro diametrálně odlišné přijetí pracovníků na totožných pozicích ve Vítkově  
a v Budišově. Ty jsou popsány níže v této kapitole. 

Druhým negativním dopadem působení APK ve Vítkově byly spory mezi APK, potažmo jejich 
garantem v podobě městské policie a bytovým odborem města. Asistenti totiž zpočátku 
vyvolávali spory reklamací nekvalitního stavu městských bytů. Dle vyjádření jednoho 
z respondentů šetření působícího ve Vítkově asistenti fotili ve společných prostorách 
městských bytů praskající či zatékající zdi, prasklé obklady apod. a fotky poté zasílali 
bytovému odboru za účelem nápravy. Tím zároveň vznikaly spory týkající se skutečné funkce 
APK ve městě. Ani s tímto typem jednání se v Budišově nepotýkali. 

5) Vliv externích faktorů na dosažení cílů 
Provedené šetření poukazuje na zásadní rozdíly v přijetí a funkci APK (v Budišově též 
domovníků) ve Vítkově a v Budišově. Za tímto rozdílem může stát způsob a kritéria volby 
konkrétních osob na uvedené pracovní pozice. Zatímco v Budišově byli na vybraná místa 
obsazeni respektovaní členové romské komunity, jimž si málokdo dovolí oponovat, ve Vítkově 
ani všichni tři APK, kteří se na této pozici vystřídali, ani nepocházeli přímo z města a jedním 
z klíčových kritérií zde byl čistý výpis z rejstříku trestů. Situaci v Budišově, a tím i rozdíl  
ve využitelnosti APK a domovníků, vystihuje následující vyjádření jednoho z budišovských 
respondentů šetření: 

„APK mají dobrou místní znalost a přehled. Pocházejí z města, navíc z poměrně respektovaných rodin. 
Mají tedy značný respekt a jejich slovo má váhu. Chodí po ubytovnách a hřištích, jednají s jejich 
obyvateli a sjednávají pořádek. Mají velmi dobré společenské postavení. Příležitostné negativní ohlasy 
jsou většinou spojeny s jejich někdy poněkud autoritativním vystupováním.“ 

Šetření dále poukazuje na možnou neukotvenost projektu ve Vítkově spojenou s jeho 
schválením ze strany někdejšího městského zastupitelstva. Stávajícímu zastupitelstvu tak bylo 
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uloženo realizovat projekt, k jehož využitelnosti zpočátku nemělo příliš mnoho informací. 
Jistým externím faktorem ovlivňujícím možnost pozitivního dopadu je pak určitá přirozená 
hranice ovlivnění ze strany APK a domovníků způsobená jejich nižší odborností v porovnání 
např. se strážníky městské policie. Ta ostatně v projektech ustavila postup, aby APK v obou 
městech byli pod dohledem mentora pocházejícího právě z řad příslušníků městské policie. 

Jediným dalším externím faktorem, který lze s jistotou identifikovat, jsou finanční prostředky 
vynaložené na možné další fungování projektu, a tím průběžné posilování bezpečnosti  
ve městě. Za externí faktor mající vliv na dosažení stanovených cílů je potom možné označit 
zvyšující se množství drogově závislých v oblasti, na nějž ovšem – často právě z finančních 
důvodů – nejsou jednotlivé obce schopny adekvátně reagovat.  

Souhrnně lze konstatovat, že zvýšeného pocitu bezpečí obyvatel lokality bylo 
dosaženo, leč pouze v omezené míře. I přes úspěch a bezprostřední pozitivní dopady 
realizovaných projektů se zdá, že celkové zacílení SPSZ v oblasti prevence kriminality 
mělo jisté nedostatky z hlediska adresnosti a relevance navrhovaných opatření, které 
ovšem mohly být způsobeny také limitovanou nabídku programů podpory. Za opatření 
s nejvýraznějším pozitivním efektem na pocitové bezpečí obyvatel lokality je 
považováno zkvalitnění a rozšíření kamerového systému v obou zapojených městech. 

 

6.1.3 Dopad 3: Zlepšení/stabilizace životní situace obyvatel v SVL 
Z hlediska realizovaných projektů byly klíčovými aktéry pro zlepšení či stabilizaci životní 
situace obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě SVČ Vítkov, Charita Odry, Centrum inkluze  
a město Vítkov. Vzhledem ke komplexnosti dopadu je zde ovšem nutné brát v potaz veškeré 
aktéry zapojené do projektů realizovaných v rámci KPSVL, tedy i organizaci Renarkon a město 
Budišov. Kromě uvedených přímo podpořených organizací pak k uvedenému dopadu 
průběžně přispívají zejména SVČ Budišov a dále místní pobočky Úřadu práce či OSPOD. 

Na úvod je třeba říci, že veškeré projekty shora uvedených institucí směřovaly k naplnění 
stanoveného dopadu. O to více jsou pak u tohoto dopadu relevantní rozšiřující proměnné,  
na základě nichž lze hodnotit přínos výstupů jednotlivých projektů pro oblast. 

1) Časový horizont trvání uskutečněných dopadů (krátkodobé, střednědobé  
a dlouhodobé dopady) 
Z provedeného šetření vyplývá, že krátkodobý pozitivní dopad na cílovou skupinu byl 
zaznamenán u všech realizovaných projektů. Strůjci těchto projektů se shodují na skutečnosti, 
že klienti jsou spolupracující a pracují na sobě do té doby, dokud probíhá jejich pravidelný 
kontakt s danou službou. V případě přerušení či ukončení kontaktu zpravidla dochází 
k postupnému návratu klientů k zaběhnutým zvyklostem. Jako příklad lze využít vyjádření 
jednoho z respondentů šetření působícího v jedné se shora uvedených institucí: 

„Individuální plány se zpravidla plní do doby, kdy klienti spolupracují se službou. Po ukončení 
spolupráce se však nejčastěji vracejí k zaběhnutému uspořádání svého života. Obtížné je pro klienty 
např. dodržování sestavených rodinných rozpočtů, neboť u mnohých dochází k utrácení peněz za věci, 
které nejsou nezbytné a výrazně vybočují ze stanoveného rozpočtu. Případy dlouhodobého dopadu  
na jednotlivce či rodiny jsou tak spíše ojedinělé.“ 

Nejvyšší potenciál střednědobého či dlouhodobého dopadu na klienty má patrně služba 
dluhové poradny a částečně též Centra inkluze, které podávají návrhy na oddlužení 
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jednotlivých klientů. Schválení takovéhoto návrhu může mít na klienty jednoznačně pozitivní  
a dlouhodobý efekt. Avšak jeho prokázání komplikuje nemožnost provedení dalšího 
monitoringu klientů po skončení veškerých projektů. Dlouhodobé dopady jsou potom viditelné 
na jisté skupině obyvatel, což bude popsáno níže. Jak již bylo v této evaluační zprávě uvedeno, 
případy dlouhodobého pozitivního a prokazatelného dopadu na klienty zapojených služeb se 
pochopitelně vyskytují, jsou však spíše ojedinělé. Pakliže nastanou, stávající se náplní 
příkladů dobré praxe a kazuistik.  

Odhlédneme-li poněkud od přímé podpory cílové skupiny, střednědobé i dlouhodobé dopady 
projektů reálně byly zaznamenány. Značná část z nich však spadá spíše do kategorie 
neočekávaných dopadů, kde o nich také bude zmínka. Jako očekávaný přinejmenším 
střednědobý dopad je možné hodnotit usídlení daných služeb v oblasti a nezbytné budování 
důvěry mezi klienty a pracovníky těchto služeb. Respondenti šetření ze zapojených institucí 
shodně uváděli, že takto vybudovaná důvěra následně zvyšuje efektivitu prováděné práce  
a mění k lepšímu přístup klientů. Viz vyjádření jednoho z respondentů: „Situace se mění  
k lepšímu, jak se na území Vítkovska daří etablovat nějaké služby. Lidé už vědí, že tam existují, 
a učí se tam chodit = dochází k budování důvěry mezi klientem a pracovníky.“ 

2) Dopady na konkrétní fragmenty cílové skupiny osob sociálně vyloučených  
či sociálním vyloučením ohrožených (rozdíly v dopadech na věkové, etnické, genderové 
či jiné skupiny osob) 
Respondenti šetření se shodovali, že pokud měly jakékoliv uskutečněné projekty zřejmý delší 
než krátkodobý dopad na určitou skupinu obyvatel, byly to jednoznačně děti. Ty se dle 
vyjádření různých aktérů (těch, kteří provozovali služby, v nichž pracovali právě s dětmi, tedy 
zejména SVČ Vítkov a Centrum inkluze) zlepšily v dodržování svých hygienických návyků, 
počítačové, ekonomické i celkové gramotnosti a u mnohých z nich došlo také ke zlepšení jejich 
školního prospěchu. Takto pozitivní dopad na děti je také důvodem, proč chce např. NZDM 
Tunnel chce rozšiřovat svůj dosah a v budoucnu dětem poskytovat mj. kariérové poradenství. 

Z hlediska vztahu etnicity a prováděných opatření je nutné připomenout, že většina z nich již 
ze své podstaty cílila převážně na pomoc Romům jakožto nejpočetnější skupině obyvatel 
lokality, kteří jsou sociálně vyloučeni či sociálním vyloučením ohroženi. Spíše výjimkou v tomto 
ohledu byla primárně služba Dluhové poradny, v níž, jak již bylo uvedeno v textu, tvořili 
Romové pouze zhruba 20 % všech klientů. Podobně i v případě služby Renarkonu nebyli 
zdaleka všichni klienti romské národnosti, vzhledem k anonymitě podpořených osob však není 
možné poskytnout konkrétnější kvantitativní údaje týkající se stratifikace klientů. 

3) Kauzalita realizovaných opatření a dosažených změn 
Lokální aktéři zapojení do provedeného šetření se shodují, že realizovaná opatření měla 
pozitivní dopad na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Zároveň je možné 
konstatovat, že bez existence většiny shora uvedených projektů by k těmto změnám v životech 
místních obyvatel nedošlo. Výsledky šetření ovšem poukazují na jisté více či méně 
problematické aspekty prováděných opatření, a to jak těch dosavadních, tak budoucích. 

Komplikace a jisté rozpory v oblasti takto vyvolávalo duplikování nabízených služeb  
a vyvolávání jisté konkurence mezi nimi. Ta byla ponejvíce patrná mezi sociálně-právními 
poradenskými službami Centra inkluze a Charity Odry, obzvláště do doby, než mohlo Centrum 
inkluze samo podávat návrhy na oddlužení klientů. Za zbytnou pak byla vícero aktéry 
označena služba rozšířené terénní sociální práce. Důvodem je potřeba klientů řešit primárně 



 
 

67 
 

ekonomickou situaci, nejčastěji právě žádostí o oddlužení či administrativní pomocí  
při vyplňování příslušných formulářů pro ČSSZ a podobné instituce. Projekt TSP tak sice 
dluhové poradně a sociálně-právnímu poradenství CI přímo nekonkuroval, ale v případě 
mnoha klientů byl spíše určitým předstupněm návštěvy jedné z těchto služeb. 

4) Přítomnost nezamýšlených dopadů provedených opatření (pozitivních i negativních) 
Uvážíme-li, že zamýšleným a prvoplánovým dopadem všech služeb cílících na zlepšení  
a stabilizaci životní situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit byla jejich přímá podpora,  
za nezamýšlený dopad lze označit již samotné usídlení daných subjektů na místním trhu. 
S usídlením se pak pojí dopady jako znalost služby ze strany rostoucího množství klientů, 
stávajících i potenciálních, nebo budování důvěry k jejímu užívání. Tyto faktory v rozhovorech 
uváděli zejména zástupci Charity Odry a organizace Renarkon. 

Realizátoři projektů dále vyjadřovali spokojenost s komunikací se zástupci jednotlivých měst  
a dalších organizací, mj. OSPOD či ÚP, vedoucí k prohlubování vztahů, vzájemné podpoře  
a lepšímu zacílení konkrétních klientů mezi danými subjekty. U některých projektů se podařilo 
navázat na provedenou práci buďto prodloužením projektu, byť za financování z odlišné 
instituce (např. asistenti prevence kriminality v obou městech), nebo trvalým rozšířením 
stávajícího pracovního kolektivu o pracovní úvazek, který zde přibyl v důsledku realizace 
projektu (např. SVČ Vítkov). V případě Dluhové poradny pak došlo k reálnému usídlení služby 
ve Vítkově a jejímu dalšímu pokračování nad rámec projektu OPZ. 

5) Vliv externích faktorů na dosažení cílů 
Jistým externím faktorem ovlivňujícím dosažení cílů byly určité dezinterpretace SPSZ patrné 
na výstupech některých projektů a aktivit. Jedním z příkladů je Katalog sociálních  
a souvisejících služeb ve Vítkově, Budišově a Čermné, který měl být dle SPSZ uveřejněn  
na webových stránkách jednotlivých obcí a tištěn v celkovém počtu 1 000 výtisků. V současné 
době (květen 2021) se však katalog nachází pouze na stránkách města Vítkova  
a z dostupných vyjádření20 je zjevné, že pouze ve Vítkově byl také tištěn. Ostatně i samotný 
název dokumentu Katalog sociálních, zdravotnických a návazných služeb města Vítkova 
indikuje jeho příslušnost výhradně k městu Vítkovu. Lokální aktéři v souvislosti s katalogem 
souvisejících služeb hovořili také o jistém nesouladu a duplikování práce, neboť jiný katalog 
sociálních služeb měla vytvářet Místní akční skupina Opavsko. 

Dalším příkladem dezinterpretace SPSZ je uvedení přijetí pěti asistentů prevence kriminality 
ve specifickém cíli D.2.2. Jak ukázalo šetření, ve Vítkově i v Budišově byli obsazeni vždy pouze 
dva APK a dle vyjádření manažerky SPSZ se s pátým nepočítalo ani v obci Čermná. 

Jiný externí faktor způsobila celková segregace Vítkovska a uvedené zásadní problémy oblasti 
v SPSZ (geografická segregace, vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání  
a zadluženost) vztahující se nejen na Vítkov, Budišov a Čermnou, ale také na další obce 
spadající do ORP Vítkov jako Radkov nebo Svatoňovice. Některé ze služeb situovaných 
zejména ve Vítkově totiž navštěvovali i klienti pocházející z obcí, na něž se nevztahoval SPSZ, 
a tudíž nebyli vykazatelní v indikátorech realizovaných projektů. To poté vytvářelo jistý rozpor, 
kdy pracovníci daných služeb chtěli podpořit (a podporovali) občany zbylých obcí z ORP 

                                                           
20 Jak již bylo evaluační zprávě uvedeno, vyjádření zástupců obce Čermná se v rámci evaluačního šetření 
nepodařilo získat. 
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postižené totožnými problémy jako občany Vítkova, Budišova a Čermné, ale často museli 
všem poskytnout méně intenzivní formu podpory z důvodu naplnění indikátorů. 

V neposlední řadě je v souvislosti se zlepšováním životní situace obyvatel SVL a dětí jakožto 
cílovou skupinou, na níž se projevují dlouhodobé dopady nastavených opatření, nezbytné 
uvést externí faktor v podobě rodičů těchto dětí. Ti často projevují nesouhlas či pouze apatii 
s rozvojem gramotnosti a např. pracovních návyků u svých dětí, čímž jejich rozvoji v různé 
míře brání. Tento jev byl uváděn zástupci vícero organizací. Jeden z respondentů v tomto 
ohledu uvedl: „Rozvoj dětí naráží na limit v podobě apatie rodičů, na které většinou platí pouze 
varování OSPOD týkající se možného odebrání dětí.“ 

Dopadu zlepšení/stabilizace životní situace obyvatel SVL bylo prostřednictvím 
stanovených opatření dosaženo. Lokální aktéři se však shodují, že udržení situace  
je závislé na pokračování projektů/daných služeb. V případě, že pokračovat nebudou, 
považují za pravděpodobný návrat většiny podpořených osob k zaběhnutým pořádkům. 

 

6.2 Naplňování cílů KPSVL 

6.2.1 Adresnost a relevance 
Jako největší problémy obcí Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku, pro něž 
byl vypracován SPSZ na léta 2017–2019, potažmo celého ORP, byly definovány geografická 
segregace, vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a zadluženost. Uvážíme-li,  
že geografická segregace je na úrovni ORP neřešitelná potíž a podobně lze z této pozice jen 
obtížně ovlivňovat zaměstnanost zdejších obyvatel, byly projekty realizované v rámci 
KPSVL zcela relevantní k řešení problému zadluženosti. Problém nízké úrovně vzdělání 
řešil samostatný projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami podpořený z OP VVV. 

Z uskutečněného evaluačního šetření však vyplynuly další dva zásadní problémy ORP Vítkov, 
jimiž jsou vysoká koncentrace obyvatel lokality užívajících návykové látky a skupování bytů  
ze strany spekulantů (tzv. obchodníků s chudobou). První z těchto problémů zároveň 
otevírá prostor k reflexi navrhovaných opatření v SPSZ v oblasti kriminality. V té již 
ovšem byly evaluátorem identifikovány určité nedostatky. Ze šetření vyplývá, že 
problematickými aspekty lokality v oblasti kriminality jsou, kromě již zmíněného vysokého 
množství drogově závislých, narušování obecného pořádku a drobné krádeže. Navržená 
opatření se ale dotýkala výhradně drogové závislosti. Ačkoliv byli asistenti prevence kriminality 
přínosem ke zvýšení pocitové bezpečnosti a zejména v Budišově přispívali k udržování 
pořádku, řešení mnohých problémů již přesahovalo jejich stanovené kompetence, což 
pochopitelně platí také o potírání drobných krádeží. 

Problémem, který se v oblasti dle výpovědí naprosté většiny respondentů stále 
rozšiřuje, je potom tzv. byznys s chudobou. Šetření v tomto ohledu poukázalo  
mj. na skutečnost, že v Budišově spekulanti skupují stále větší množství nemovitostí včetně 
jednotlivých bytů na sídlišti. V okolí sídliště tak postupně vzniká menší sociálně vyloučená 
lokalita, což představuje zhoršení oproti dosavadnímu stavu, kdy se v SPSZ i VA hovořilo  
o sociálně vyloučených adresách. Za účelem regulace působení spekulantů nyní v Budišově 
plánují odkoupit jednu nemovitost na strategickém místě na náměstí Jana Zajíce, aby předešli 
jejímu zakoupení některým ze spekulantů. Zástupce obce k tomuto kroku dodal, že kvůli 
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spekulantům následně přicházejí vniveč snahy o zkulturnění města. Respondenti šetření  
se dále shodovali na názoru, že dokud nedojde k systémovému řešení byznysu  
s chudobou, budou podobné projekty jako ty, jež byly realizovány v rámci KPSVL, 
pouze řešit důsledky závažnějšího problému. Ten se navíc prolíná většinou oblastí 
řešených mnoha různými projekty. Jeden z lokálních aktérů takto například zmínil spojitost 
uvedeného problému se školstvím v návaznosti na časté stěhování dětí s rodiči: „Celá inkluze 
je výsměch. Nemůžeme pracovat inkluzivně, když děti nemají ani kde bydlet.“ 

 

6.2.2 Konzistence s potřebami  
V návaznosti na shora uvedené je nezbytné dodat, že mezi respondenty převládal názor,  
že největším problémem většiny sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených obyvatel oblasti je právě dostupnost bydlení, respektive nedostatek 
městských bytů. Tento konkrétní problém ale opět naráží na bariéru v podobě omezených 
možností jednak ORP a jednak rozsahu projektů přihlašovaných do OPZ a podobných 
programů. O důležitosti městského bytového fondu svědčí také markantní rozdíl mezi 
uvedenými SVL adresami městských a soukromých bytů. Dle šetření ani nejsou některé 
z uvedených adres městských bytů považovány za SVL a zástupci vedení měst i jiných aktérů 
považují jejich obyvatele za stálé a integrované občany. Za „skutečné“ SVL adresy většina 
dotázaných považuje nemovitosti vlastněné soukromými majiteli. V této oblasti tedy dochází 
pouze ke značně limitované konzistenci s potřebami, neboť prostřednictvím projektů se 
sice daří zvyšovat kompetence členů cílové skupiny sloužící mj. k udržení bydlení.  
To je ale samo o sobě často nedostupné. 

Naprosto koherentní s potřebami byly zejména projekty zabývající se dluhovým 
poradenstvím a pomocí drogově závislým. Naproti tomu praxe ukázala, že jakási „obecná“ 
pomoc obyvatelům lokality – v tomto případě reprezentovaná projektem Terénní sociální práce 
Vítkov – není nutná, neboť většina potíží občanů Vítkova, Budišova a Čermné je spojena 
právě s dluhovou problematikou, popř. užíváním návykových látek.  

Provedené šetření pak poukázalo na potenciální – dosud neřešenou – potřebu v podobě 
potírání problematiky nezaměstnanosti. Za tímto účelem plánuje do budoucna SVČ Vítkov 
provozovat kariérové poradenství u dětí a dle jednoho z respondentů by byla vhodným 
řešením tréninková pracovní místa (popř. přítomnost firmy ochotné a připravené zaměstnávat 
osoby s nízkými pracovními návyky). Jako další potřebu, dosud saturovanou pouze 
v minimální míře, uváděli dotazovaní rozšíření psychologického poradenství, popř. též 
navýšení počtu dostupných psychiatrů a logopedů. 

 

6.2.3 Koordinace  
Koordinace mezi jednotlivými lokálními partnery byla na vysoké úrovni. Zpočátku  
za účelem koordinace např. frekventovaně probíhala jednání pracovní skupiny Sociální služby. 
Místní aktéři v uskutečněných rozhovorech opakovaně hovořili o navázání či prohloubení 
vztahů s dalšími organizacemi v lokalitě v důsledku uskutečněného projektu. Nezřídka byla 
oceňována např. kooperace s pobočkami OSPOD či Úřadem práce. Pozitivního hodnocení se 
dostalo též komunikaci se zástupci obou zapojených měst. 
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6.2.4 Synergie na úrovni opatření 
Nastavená opatření na sebe takřka ve všech případech navazovala a přispívala  
ke komplexní péči o klienty na Vítkovsku. Řada aktérů zapojených do šetření potvrzovala, 
že v průběhu projektu je jednak navštěvovali klienti nasměrovaní k nim od jiné služby a jednak 
své klienty k jiným službám, které jim mohly lépe pomoci, sami aktéři posílali. Mnohým z klientů 
pak byly samostatně schopny pomoci organizace nabízející širší spektrum služeb – zejména 
Centrum inkluze a SVČ Vítkov. Zástupci těchto subjektů mj. uváděli, že jakmile dojde 
k vybudování důvěry klientů v jejich služby, začnou vyplouvat na povrch další potíže, s nimiž 
se tito klienti potýkají.   

Jediný nesoulad vznikl na poli řešení dluhové problematiky. Jak ukazují dostupné 
informace, projekt Centra inkluze měl na poli sociálně-právního poradenství pokrývat město 
Budišov, zatímco projekt Charity Odry měl působit ve Vítkově a v Čermné. První z uvedených 
projektů však začal s několika měsíčním zpožděním, kdy již služba Charity Odry byla 
v provozu a navštěvovali ji i též obyvatelé Budišova. Následně zde dle výpovědí lokálních 
aktérů docházelo k určitým projevům konkurence namísto koordinace. Koordinovaně naopak 
v souladu s Dluhovou poradnou, jak již bylo v této zprávě uvedeno, působil projekt terénní 
sociální práce, z něhož se stal určitý předstupeň návštěvy poradny. 

Evaluátor dále identifikoval určitý nedostatek v až příliš úzké návaznosti dvou opatření 
v oblasti rozvoje komunitních aktivit. Zde v důsledku nevyhlášení příslušného dotačního 
programu z IROP nebylo možné dosáhnout hned dvou vytyčených cílů. Jako problematická 
se tato skutečnost jeví zejména u druhého z opatření, které nemohlo být provedeno i přesto, 
že město na jeho realizaci získalo podporu z OPZ. 

 

6.2.5 Udržitelnost 
Většina z institucí v důsledku realizace projektu plánuje určitou formu pokračování. 
Některým, např. SVČ Vítkov, bylo schváleno převedení projektových pracovních úvazků  
do stavu stálých zaměstnanců. Jiné organizace, např. Centrum inkluze, poté plánují podávat 
navazující projekty nebo tak již učinily. Většina zbylých institucí potom řeší pokračování 
projektu v omezené formě či za financování z jiných zdrojů. Sem patří mj. oba projekty  
na působení asistentů prevence kriminality nebo dluhová poradna. Nutno ovšem podotknout, 
že respondenti šetření se vesměs shodují na nedostatečném návazném pokrytí dluhové 
poradny. Služba by dle nich měla fungovat pět dní v týdnu při jednom pracovníkovi namísto 
stávajících dvou dní (stav k 31. květnu 2021). 

Pouze v jednom případě zástupce organizace uvedl, že podávání dalších projektových žádostí 
např. do navazujícího programu OPZ+ neplánuje z důvodu vyčerpání z administrativní zátěže 
z dosavadního projektu. V jiném případě, konkrétně u služby Renarkonu, bylo v plánu její další 
fungování ve větší intenzitě než pouze 1x za dva týdny. Tato aktivita ale nebyla dle dostupných 
údajů v dostatečné míře podpořena Moravskoslezským krajem. I přes tyto nedostatky lze 
povětšinou hovořit o pozitivních dopadech uskutečněných projektů na další orientaci 
organizací, které nyní lépe vnímají potřeby cílové skupiny a chtějí vytvářet takové 
aktivity, jež by tyto potřeby co nejlépe saturovaly. 
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6.3 Spolupráce aktérů a ASZ 
Souhrnně lze konstatovat, že lokální aktéři hodnotí spolupráci s ASZ jako velmi dobrou. 
Spokojenost z jejich strany panovala s většinou aspektů, jež tato kooperace přinášela. 
Oceňovali tak jednak podporu v počáteční fázi a pomoc s přípravou projektů, jednak 
komunikaci s oběma lokálními konzultantkami (na této pozici došlo v průběhu projektu  
ke změně) a v neposlední řadě též průběžnou metodickou podporu. Obzvláště důležitá byla 
pro jednotlivé organizace podpora při tvorbě dílčích projektů a psaní projektových žádostí. 
Spolupráce s Agenturou tak byla v oblasti zcela adresná a relevantní. Úroveň 
spokojenosti s touto formou podpory je možné vyjádřit tvrzením jednoho z respondentů 
šetření: 

„Jakmile jsou lidé z ASZ přímo na místě, jsou schopni pomoci zejména s dotacemi až do té míry, že 
jsou schopni je sestavovat prakticky na míru. Oceňuji zejména schopnost zaměstnanců ASZ pracovat 
s indexem sociálního vyloučení a existenci indexu jako takového, neboť umožňuje pomoc nejhůře 
postiženým lokalitám.“ 

Jako značný benefit přítomnosti ASZ v lokalitě vnímají aktéři také zprostředkování jejich 
situace vedení Agentury a dalším institucím v Praze. S tímto pohledem je ale zároveň spojeno 
jisté nenaplněné očekávání od ASZ, kterým je její nedostatečný vliv na prosazování 
systémových opatření. Lokální aktéři takto např. očekávali, že Agentura bude více „lobbovat“ 
na jednotlivých ministerstvech a prosazovat např. potlačování obchodu s chudobou. V tomto 
ohledu je možné identifikovat určitý nedostatek v ohledu konzistence s potřebami, 
neboť právě prosazování některých systémových opatření se jeví jako nezbytné. 

Několik drobných výtek se váže také k obecně oceňované podpoře v předprojektové fázi.  
Zde někteří z aktérů hovořili jednak o jisté demotivaci z připomínkování projektových žádostí 
prostřednictvím příliš vysokého množství lidí a jednak se domnívají, že ASZ měla pomoci 
s nastavením jednotlivých projektů, aby v oblasti nedocházelo k duplikování činností. 
Z hlediska synergie na úrovni opatření se tak ve spolupráci s ASZ vyskytly jisté rezervy. 
Ty ale byly způsobeny zejména kapacitními možnostmi Agentury. Ta se vyjadřuje 
v souladu s KPSVL a supervize finálních žádostí nespadá do obvyklého rámce jejích 
kompetencí. 

Existence lokálního partnerství je aktéry vnímána jednoznačně pozitivně. Z hlediska 
nastavení uskutečňovaných schůzek lokálního partnerství a podobných akcí, jichž se účastnil 
větší počet aktérů, však zjevně existují dva – přibližně podobně početné – názorové tábory. 
Dle jednoho z nich byla tato jednání velmi přínosná a sloužila ke zkvalitnění znalosti běžné 
praxe jednotlivých organizací, a tím lepšímu zacílení klientů. Druhý z táborů poté zastává 
názor, že na těchto schůzkách se neustále opakovalo totéž. Organizace se představovaly  
a hovořily o tom, čeho se jim podařilo dosáhnout. Namísto konstruktivních debat tak docházelo 
k jakémusi „poplácávání po ramenou“. Shoda naopak panuje nad pracovními skupinami 
 a celkově méně početnými setkáními jako vhodnější formou setkávání lokálních 
partnerů. Souhrnně tak dosahovala koordinace vysoké úrovně. 

Výhradně pozitivně byly všemi oslovenými aktéry vnímány veškeré vzdělávací akce 
pořádané v průběhu projektu, ať už šlo o workshopy a semináře spojené s přípravou  
a realizací dílčích projektů, nebo specificky zaměřené akce týkající se např. dluhové 
problematiky, sociálního bydlení apod. 
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Strategický plán sociálního začleňování je lokálními aktéry vnímám jako poměrně 
užitečný, leč značně zdlouhavý dokument. Přibližně dvě pětiny dotázaných měly o SPSZ 
spíše nízké povědomí. Dotyční věděli o existenci dokumentu, ale nikdy s ním v praxi 
nepracovali. Jiné dvě pětiny dokument sice využily, ale výhradně bezprostředně po jeho vzniku 
– při tvorbě projektových žádostí. Pouze několik málo respondentů (přibližně dvě pětiny) bylo 
vůči dokumentu takřka nekritických a považujících jej za patřičný dokument plně reflektující 
potřeby oblasti. Samotná reflexe potřeb přitom nebyla dotazovanými považovaná  
za problematický aspekt dokumentu – zde dle jejich názoru reálně obstával. 

Jako dva zásadní nedostatky SPSZ byly identifikovány již uvedená délka a absence 
průběžného vyhodnocování opatření. Respondenti v tomto ohledu spatřovali pozitivum 
v podobě přípravy nového strategického dokumentu, jež by měl být dle jejich informací výrazně 
kratší a cílenější. I v takovémto případě se však jeví jako vhodné řešení vyhodnocovat plnění 
navržených opatření průběžně. 

V souvislosti s tvorbou strategických dokumentů je namístě poznamenat, že na Vítkovsku  
od vstupu ASZ vzniklo hned několik takovýchto výstupů. Patrně nejvýznamnějšími jsou bytová 
koncepce města Budišova a Koncepce bydlení města Vítkova, jež lze zároveň považovat za 
dlouhodobý dopad podpory ASZ v lokalitě. Mezi další patří např. koncepční plány prevence 
kriminality v Budišově na léta 2019–2021 a poté 2021–2022, obdobný dokument města 
Vítkova na léta 2018–2022, Akční plán rozvoje města Vítkova na léta 2019–2022 nebo Místní 
plán inkluze na roky 2021–2023. 

Kooperace s ASZ má v lokalitě též potenciál udržitelnosti. V současné době (květen 2021) 
probíhají jednání lokálních aktérů o navazujících projektech a konkrétních výzvách, do nichž 
bude možné zasílat připravené projektové žádosti. 

Závěrem shrnutí silných a slabých stránek lokálního partnerství ve Vítkově, Budišově  
a Čermné: 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Lokální partneři získali větší vhled  

do možností financování projektů z vícera 
zdrojů. 

 V projektech vznikla řada případů dobré 
praxe (např. v oblasti využití APK). 

 Důkladná znalost práce ostatních 
organizací vedoucí k cílenější podpoře 
klientů. 

 Zprostředkování situace v lokalitě vedení 
ASZ a celého resortu do centrály v Praze. 

 Vznik řady nových strategických 
dokumentů v lokalitě. 

 V lokálním partnerství jsou nyní subjekty, 
které mají skutečný zájem o kultivaci 
ORP. 

 Usídlení nových a potřebných služeb 
v lokalitě. 

 Demotivace některých zaměstnanců 
sociálních služeb z řešení totožných 
problémů jejich klientů. 

 V lokalitě příležitostně i nadále dochází 
k duplikování činností a služeb. 

 V lokalitě nebyl vyvolán dostatečný zájem  
o rozvoj komunitních aktivit. 

 Navržená opatření v oblasti prevence 
kriminality neřešila hlavní bezpečnostní 
problémy lokality. 

 SPSZ byl orientován zejména na výstupy  
a indikátory – chybí zde dopady, jež by 
zároveň tvořily základ evaluace. 
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 Závěry evaluace a doporučení 
Na základě vyhodnocení evaluovaných priorit a cílů SPSZ v kapitole 5 této evaluační zprávy 
je možné konstatovat, že Strategický plán sociálního začleňování obcí Vítkov, Budišov 
nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku na rok 2017–2019 si kladl přiměřené a realistické 
cíle, z nichž naprostá většina byla také plněna. Nenaplnění stanovených specifických cílů 
souviselo jednak s dezinterpretací opatření SPSZ při jejich naplňování lokálními aktéry  
a jednak s přílišnou provázanosti dvou cílů (A.2.1 a A.2.2), která způsobila, že nemožnost 
saturace jednoho způsobila nemožnost saturace druhého. 

Největší úspěšnost na poli plnění navržených opatření byla zaznamenána v oblasti 
podpory prevence kriminality, kde bylo ovšem stanoveno výrazně méně cílů než v oblasti 
rozvoje komunitního života a sociálních a souvisejících služeb. I zde však byly kompletně 
splněny dvě z priorit, konkrétně Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro rodiny 
s dětmi a Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní sociální práce. Naopak 
priorita týkající se rozvoje komunitní práce a komunitních center zůstala takřka nenaplněna. 

Opatření uvedená v oblasti rozvoje komunitního života a sociálních a souvisejících 
služeb byla naproti tomu relevantnější vůči potřebám lokality. Řada z nich tak řešila 
zejména zadluženost či rozvoj gramotnosti místních obyvatel. Opatření z oblasti podpory 
prevence kriminality se klíčových bezpečnostních problémů oblasti naopak dotýkala 
pouze v omezené míře a mnohé z nich zůstaly zcela neřešeny. Samozřejmě je v tomto 
ohledu nezbytné brát v potaz určité přirozené limity místních aktérů a možností podpory z OPZ 
a dalších dotačních programů. 

Zásadním a neřešeným problémem Vítkovska, jež má zřejmou souvislost s většinou 
oblastí reflektovaných v SPSZ, však zůstává tzv. byznys s chudobou. Lokální aktéři se 
shodují na tom, že bez jeho systémového řešení mají obdobné projekty, jaké byly 
uskutečňovány v rámci KPSVL, pouze značně limitované dopady a nízký potenciál 
dlouhodobého přínosu pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Podíl 
spekulantu skupujících na Vítkovsku byty přitom dle vyjádření většiny respondentů roste  
a konkrétně v Budišově se již kvůli němu začíná tvořit ucelenější SVL. 

Lokální aktéři jsou se spoluprací s ASZ spokojeni. Vyhovovala jim jak podpora Agentury před 
a při tvorbě projektových žádostí, tak v průběhu projektů ze strany obou lokálních 
konzultantek. Spolupráce s Agenturou pokračuje i nyní; aktuálně probíhají jednání o tvorbě 
navazujících projektů. 

Za pozitivní dopad způsobený nejen podporou ASZ v lokalitě je možné považovat,  
že neutěšená situace lokality v oblasti bydlení vede k dalším – komplexnějším  
a hloubkovým – výzkumům zaměřeným na problematiku bydlení. Jak totiž konstatovala 
již Vstupní analýza oblasti z roku 2016, řada z obyvatel ORP pobírajících dávky na bydlení  
či vyskytujících se v bytové tísni není považována za sociálně vyloučené. 
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Tabulka 6: Doporučení plynoucí z provedené evaluace 
Číslo Závěr Popis Doporučení 

1. Systémová doporučení 

1.1 

Jednoznačně největším 
problémem lokality je  
tzv. byznys s chudobou. 
Množství nemovitostí 
skupovaných spekulanty  
se stále rozšiřuje. 

I přes existenci  
tzv. bezdoplatkových zón 
hledají obchodníci 
s chudobou nové způsoby, 
jak toto opatření obcházet. 
Problém se navíc kumuluje, 
neboť místní obyvatelé 
prodávají nemovitosti blízké 
SVL. 

Zintenzivnit přípravy 
diskutovaného zákona  
o sociálním bydlení. Zvážit 
veškeré aspekty umožňující 
provozování byznysu 
s chudobou. 

1.2 

Největšími bezpečnostními 
problémy lokality jsou 
drobné krádeže, narušování 
obecného pořádku a vysoká 
koncentrace osob závislých 
na drogách. 

Zapojení aktéři se shodují, 
že uvedené problémy lze 
řešit prostřednictvím projektů 
podporovaných z různých 
fondů pouze v omezené 
míře. Nedostatek vnímají 
v nízkém počtu strážníků 
městské a státní policie 
v lokalitě. 

Zvážit navýšení počtu 
strážníků městské či státní 
policie v oblasti, popř. 
zřízení pobočky státní policie 
v Budišově nad Budišovkou. 

1.3 

V regionu chybějí odborníci 
na duševní zdraví 
(psychologové, terapeuti, 
psychiatři), ale mj. také 
logopedi. 

Množství pracovníků  
na těchto profesích je v ORP 
Vítkov nedostatečné  
a v realizovaných projektech 
byly tyto pozice obsazeny 
pouze minimálně. 

Připravovat i pro regiony 
takové programy, které by 
byly orientovány právě  
na duševní zdraví. Motivovat 
odborníky z příslušných 
oborů k působení v těchto 
oblastech. 

2. Doporučení pro lokální partnerství 

2.1 
SPSZ byl příliš obsáhlý,  
což podstatně snížilo jeho 
využitelnost. 

Ačkoliv všichni oslovení 
lokální aktéři věděli  
o existenci SPSZ, využili jej 
povětšinou pouze  
pro přípravu projektových 
žádostí. 

Tvořit originální dokumenty 
bez duplikovaného obsahu, 
které budou mít jasně 
definované, relevantní  
a splnitelné cíle. Jejich 
plnění by poté mělo být 
průběžně vyhodnocováno. 

2.2 

Vzhledem ke stále se 
zvyšujícímu počtu drogově 
závislých obyvatel lokality  
se stažení organizace 
Renarkon z lokality jeví jako 
nevhodné. 

Projekt Renarkonu naplnil 
indikátory na více než 400 
%. Služba se tedy jeví jako 
velmi potřebná. Také 
Renarkon se ale zabýval 
řešením spíše důsledků 
drogové závislosti než její 
prevencí. 

Obnovit dostupnost 
terénního programu služby 
Renarkon. Realizovat více 
projektů zaměřených  
na prevenci drogové 
závislosti. 

2.3 

Dluhová poradna Charity 
Odry řešila jeden z klíčových 
problémů oblasti. Mezi 
uskutečněnými projekty tak 
byla tím vůbec nejvíce 
adresným a relevantním. 

Dluhová poradna fungovala 
pět dní v týdnu při dvou 
pracovních úvazcích. 
V průběhu projektu podala 
přes 70 návrhů na oddlužení 
a od roku 2016 obsloužila 
přes 500 klientů. 

Zvýšit dostupnost dluhové 
poradny Charity Odry  
na větší frekvenci než 
aktuální 2 dny v týdnu.  
Dle lokálních aktérů by bylo 
vhodné, aby byla poradna 
dostupná denně při jednom 
pracovním úvazku. 

2.4 

Zatímco komunitní aktivity 
v Budišově byly velmi 
úspěšné, ve Vítkově  
se vůbec nerealizovaly. 

V Budišově se podařilo 
zmobilizovat komunitu, jejíž 
jádro tvoří obyvatelé SVL. 
Ve Vítkově nebylo 
postaveno komunitní 
centrum, a komunitní aktivity 
tam tudíž nebyly prováděny. 

Dokončit výstavbu 
komunitního centra  
ve Vítkově a dále 
podporovat a rozvíjet 
komunitní aktivity v oblasti, 
zejména potom právě  
ve Vítkově. 
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Vybudování komunitního 
centra se ale nyní plánuje. 

2.5 

Jedním z hlavních problémů 
oblasti zůstává vysoká 
nezaměstnanost, tento 
problém ale nebyl řešen 
žádným z uskutečněných 
projektů. 

Osobám sociálně 
vyloučeným či sociálním 
vyloučením ohroženým, 
zejména těm mladším, chybí 
pracovní návyky. V lokalitě 
též ubývá firem, které jsou 
ochotny tyto občany 
zaměstnávat. 

Nadále realizovat  
a podporovat projekty  
na zvyšování sociálních 
kompetencí obyvatel SVL  
a budování jejich pracovních 
návyků. Zvážit např. 
vytvoření tréninkových 
pracovních míst. 

2.6 

Ve Vítkově a Budišově byla 
zaznamenána diametrální 
odlišnost přijetí a celkové 
komunikace asistentů 
prevence kriminality. 

V Budišově se podařilo 
zefektivnit práci APK 
výběrem osob 
respektovaných v komunitě, 
s níž měli komunikovat.  
Ve Vítkově naproti tomu 
vznikaly kvůli komunikaci 
s cílovou skupinou spíše 
spory. 

Při výběru konkrétních 
pracovníků na pozice 
v prováděných projektech 
více zohledňovat jejich 
sociální zázemí  
a schopnosti. 
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