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Předmluva starosty obce Vřesová 
 

Naše malá obec čítá cca 450 obyvatel. Veškeré bydlení a z pohledu rozvoje obce také 

nejzásadnější prostory jsou v majetku Sokolovské uhelné a.s. Za posledních 20 let proto rozvoj obce 

stagnuje. Nacházíme se v situaci, kdy díky nejen výše uvedenému jsme v rozvoji značně limitováni a 

omezováni. Další vize rozvoje obce sebou tedy nese nemalé finanční nároky na realizaci – bez 

spolufinancování   ze strany státu či evropských fondů nebude možná. Pojďme si tedy představit ve 

zkrácené verzi vizi čtyř nejzásadnějších problémů a jejich řešení, které představují základní pilíře 

budoucího rozvoje naší obce.  

1. Naprosto nevyhovující situace jak pro občany, tak pro obec vládne v oblasti bydlení. Obec nemá 

žádný bytový fond, nemá žádné sociální nebo krizové byty a poptávka po bydlení vysoce převyšuje 

nabídku. Řešením je odkup panelových domů od soukromého vlastníka (jednání o případném odkupu 

už bylo přislíbeno majitelem), změna katastrálního území s cílem nové výstavby bytů a nákup vhodných 

pozemků, a to tak, aby mohla být výstavba kofinancována z dotačních programů státu nebo EÚ.  

2. V důsledku velké koncentrace obyvatel na malém prostoru a existenční nouze, již někteří obyvatelé 

musí čelit, zde vznikají zbytečné sváry mezi zdejšími obyvateli. Obec se snaží konflikty řešit 

a předcházet jim pořádáním různých kulturních akcí a vytvářením volnočasových aktivit. V tomto jsme 

ovšem značně limitováni nedostatkem prostoru a jsme nuceni převážnou část těchto aktivit pořádat 

venku. Řešením tohoto problému by byla výstavba Multifunkčního potkávacího centra v rámci 

rekonstrukce a změn dispozic stávající budovy OÚ. Na stávající společenské a kulturní aktivity obce by 

zároveň mohly navázat aktivity komunitní, zacílené na scelení zpřetrhaných komunitních vazeb 

a zvýšení sociální koheze ve Vřesové.  

3. Existenční nouzi nezanedbatelné části obyvatel prohlubuje předlužení. V obci dlouhodobě nepůsobila 

žádná služba zacílená na tento problém a Vřesová se tak stala jednou z nejvíce zadlužených obcí v ČR. 

Řešením je zavedení komplexního programu služeb a poradenství zacíleného na redukci míry 

předlužení v obci a oddlužení tam, kde je to možné.  

4. Obec nemá územní plán. V minulosti se sice obec o něj snažila, ale předložený dokument 

nerespektoval potřeby běžného občana ani v konečném důsledku ani zájem obecný. Řešením je tvorba 

strategického plánu rozvoje obce na základě urbanistické studie a na ně navazující schválení územního 

plánu.  

Pokud všechny tyto problémy dokážeme ve spolupráci s odborem (Agenturou) pro sociální 

začleňování v nejbližších letech vyřešit, Vřesová se výrazně změní. Stane se místem, kde se dobře žije, 

kde se obec stará o své obyvatele a ti zase tvoří komunitu, která řeší své problémy společně. 

Jiří Sivák, starosta obce Vřesová 
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Úvod 

Tematický akční plán pro obec Vřesová (dále TAP) byl zpracován v roce 2020 za 

účelem řešení problému předlužení a zvýšeného sociálního napětí v obci. Sociální napětí            

a zadlužení spojené s nestabilitou bydlení představují klíčové faktory sociálního vyloučení v 

obci Vřesová.  

Plán je rozdělen na tři základní části: analytickou, návrhovou a implementační. TAP se 

tematicky zaměřuje na krátkodobé cíle v oblasti řešení předlužení, prevence ztráty bydlení                  

a narušení komunitních vazeb v obci, a to prostřednictvím souboru opatření týkajících se 

rozšíření stávajících nebo zavedení nových služeb v oblastech poradenství, včetně dluhového, 

asistence a vzdělávání v oblasti bydlení, rozvojem komunitních aktivit a participace v lokalitě, 

a v neposlední řadě budování kapacit obce v sociální oblasti. Krátkodobé cíle a opatření 

definována v tomto tematickém akčním plánu zároveň představují základnu budoucích, 

dlouhodobě orientovaných aktivit v obci, které budou předmětem Plánu vzdálené dílčí podpory 

obce Vřesová, jenž bude zpracován v roce 2020.  

Při tvorbě TAP byla využita data ze Vstupní analýzy vzdálené dílčí podpory obce 

Vřesová, která byla dále diskutována v rámci pracovních skupin. Obsah a konkrétní podoba 

opatření prezentovaných v návrhové části byly v procesu přípravy TAP konzultovány s experty 

na dané oblasti a zasazeny do kontextu dlouhodobých plánů týkajících se boje se sociálním 

vyloučením a rozvoje obce. Odborným garantem TAP je Odbor (Agentura) pro sociální 

začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s obcí Vřesová, která je nositelem 

TAP. Tento dokument vychází z Priorit vzdálené dílčí podpory schválených starostou obce 

Vřesová  dne  25. 3. 2020.   

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost             

v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo 

projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. Budou 

čerpány pouze nezbytně nutné finanční prostředky z evropských a národních dotačních 

programů  a tam, kde je to možné, budou opatření hrazena ze zdrojů obce. Dokument reaguje 

na aktuální situaci v obci a z ní vyplývající potřeby – v případě, že dojde k zásadním změnám, 

bude aktualizován. Naplňování cílů a realizaci opatření TAP bude obec průběžně sledovat                    

a vyhodnocovat ve spolupráci se členy pracovních skupin a Agenturou jako odborným 

garantem. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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Analytická část  

Obec Vřesová je v kontextu sociálního vyloučení v ČR unikátní. K této unikátnosti 

přispívá pět základních faktorů: 1. rozsah sociálního vyloučení (jako sociálně vyloučenou 

možno chápat celou populaci obce a cílovou skupinou předkládaných intervencí jsou všichni 

její obyvatelé), 2. charakter průmyslu na území obce (většinu katastru obce zabírá areál 

Sokolovské uhelné, a. s., dále SUAS), 3. vlastnické vztahy v oblasti bydlení (celý bytový fond 

v obci je ve vlastnictví SUAS), 4. geografická pozice a obtížná dopravní dostupnost obce (obec 

se nachází na periferii periferie s omezenými možnostmi veřejné dopravy), 5. velikost                    

a infrastruktura obce (obec má jen 380 obyvatel a absentují v ní prakticky všechny základní 

veřejné instituce vyjma obecního úřadu a pošty). Tyto faktory se ve svém účinku vzájemně 

posilují a výsledný mix způsobuje, že řešení problémů obce je v krátkodobém horizontu 

nemožné a v horizontu dlouhodobém komplikované. Vyžaduje si komplexní a inovativní 

přístup a nezanedbatelné materiální, finanční a personální náklady. Je proto nevyhnutelné 

krátkodobá řešení prezentována v tomto TAP chápat jako první kroky tvořící základnu tohoto 

komplexního přístupu, adresující dílčí problémy a zmírňující ty nejhorší symptomy tíživé 

situace sociálního vyloučení v obci.   

V kontextu sociálního vyloučení v obci Vřesová se dle Vstupní analýzy vzdálené dílčí 

podpory obce Vřesová (dále VAVDP) ukazuje jako nejvíce palčivým problém vyžadující 

okamžité řešení situace v oblasti zadlužení obyvatel obce. Dle dat z Mapy exekucí bylo        

v roce 2017 v obci celkem 105 osob v exekuci (33,65 procent dospělé populace, v průměru 

6,4 exekuce na osobu), což představuje jeden z nejvyšších podílů v ČR. Více než polovina 

osob v exekuci (57 procent) mělo 3-9 exekucí. Tak vysoká míra předlužení je výrazem 

radikální chudoby  a výrazně limituje možnosti obyvatel důstojně žít, udržet si bydlení a pokrýt 

základní potřeby jejich domácností, a v neposlední řadě fakticky znemožňuje překonání 

situace sociálního vyloučení i v situacích, kdy k tomu nechybí motivace. Přímo v obci absentují 

dluhové služby, které se sice nacházejí v Nejdku (11 km) nebo v Chodově (5 km),                        

ale s ohledem na fakt prostorové izolace obce a snížené dopravní obslužnosti je                         

bez výrazného posílení dluhového poradenství přímo ve Vřesové prakticky nemyslitelné 

vyřešit tak výrazné předlužení.  

Předlužení a s ním spojená chudoba výrazně zvyšují riziko ztráty bydlení                           

pro obyvatele obce. Jak bylo zmíněno výše, bytový fond v obci je ve vlastnictví Sokolovské 

uhelné, a. s. (dále SUAS). Obec nedisponuje krizovým bydlením pro ty obyvatele, kteří by         

o bydlení u SUAS přišli, nemá k dispozici žádný vlastní fond sociálního bydlení a v současné 
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době ani možnosti pro jeho výstavbu. Obyvatelé bytových domů ve vlastnictví SUAS mají             

ve valné většině uzavřené pouze ubytovací smlouvy (jen 6 domácností má smlouvu nájemní), 

což jim znemožňuje čerpat příspěvek na bydlení, který by mohl zmírňovat dopady chudoby                       

a předlužení a snižovat tak vysoké riziko ztráty bydlení v případě náhlého, i malého výpadku 

příjmů domácnosti. Chudoba způsobená předlužením také značně komplikuje každodenní 

finanční situaci domácností v obci. V obci aktuálně nepůsobí žádný aktér, který by poskytoval 

základní poradenství v oblasti funkční gramotnosti, asistoval při kontaktu s úřady                     

nebo pomáhal domácnostem skládat jejich měsíční rozpočty a racionalizovat jejich výdaje. 

Prostorová odloučenost obce komplikuje společně s nízkou vzdělanostní úrovní                        

a předlužením také situaci v oblasti zaměstnanosti. Pracovní síla v obci disponuje zejména 

základním vzděláním, navíc přímo v obci nejsou dostupné možnosti zaměstnání a nutnost 

docházení do jiné obce, regionu či dokonce země proces hledání práce značně komplikuje. 

Motivaci hledat si (legální) práci zase snižuje současná úprava exekučního řízení, zejména      

co se týče výše nezabavitelné částky.    

Absence základních institucí (základní a mateřská škola, lékař, úřady) je pro tak malou obec 

sice do jisté míry přirozená, ale pro obyvatele znamená zvýšené finanční a časové náklady, 

které situaci chudoby a předlužení dále prohlubují. Život v obci také komplikuje absence místa, 

kde by se obyvatelé potkávali a kde by se odvíjel kulturní a společenský život (volnočasové 

centrum, restaurace či kavárna), což má negativní dopady zejména na mladší obyvatele obce, 

kteří postrádají prostor, v němž by mohli smysluplně trávit volný čas. V kombinaci s existenční 

nouzí a absencí veřejných institucí přispívají tyto limity kulturního a společenského života                   

k erozi komunitních vztahů.  

Dle údajů Policie ČR (dále PČR) v obci sice není zvýšená míra trestné či přestupkové činnosti, 

vedení obce však deklaruje snížený pocit bezpečí, který je pravděpodobně navázán                

na existenční nouzi, absenci veřejných institucí a specificky uniformované autority v obci             

a erozi komunitních vazeb. Dle VAVDP v obci vládne zvýšené napětí spojené s polarizací 

po liniích politické a dle vyjádření vedení obce také etnorasové identifikace, což je pro obec     

s tak malým počtem obyvatel koncentrovaným v malém prostoru neobvyklé. 
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Intervence 

Obec je odhodlaná výše zmíněné problémy řešit souborem vzájemně propojených dílčích 

intervencí v spolupráci s Agenturou, a to v následujících základních oblastech: 

1. Zvýšené riziko ztráty bydlení v důsledku předlužení a prohlubování sociálního 

vyloučení:  

 zavedení poradenství, asistence a vzdělávacích aktivit navázaných      

na problémy spojené se sociálním vyloučením a předlužením přímo         

v obci, 

 zavedení dluhového poradenství a terénních dluhových služeb přímo     

v obci, 

2. Eroze komunitních vazeb a zvýšené napětí: 

 vybudování základny pro komunitní práci,  

 obnovení veřejného prostoru a prostoru pro setkávání a společenské 

vyžití v obci, 

 rozšíření spektra volnočasových aktivit v obci. 
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Návrhová část 

Cílovou skupinou pro intervence ve výše zmíněných oblastech je vzhledem na charakter 

sociálně vyloučené lokality celá populace obce. Vzhledem k tomu, že intervence reagují                   

na komplex vzájemně souvisejících a umocňujících se problémů, je nutné je nahlížet jako 

součásti jednoho celku, jejichž účinnost je přímo určená mírou jejich vzájemné souhry.  

 

Zvýšené riziko ztráty bydlení v důsledku předlužení a prohlubování sociálního 

vyloučení 

Přímo v obci bude vytvořen program prevence ztráty bydlení se dvěma terénními pracovníky, 

kteří budou pod supervizí metodika a ve spolupráci s organizací Člověk v tísni realizovat 

přímou práci s obyvateli obce zacílenou na řešení problému předlužení, dluhové poradenství, 

poskytování poradenství týkající se situace sociálního vyloučení, zvyšování funkční 

gramotnosti, asistenci při kontaktu s úřady a racionalizaci rozpočtů domácností. Budou 

realizovány vzdělávací akce zacílené na jednotlivé problémy spojené se sociálním vyloučením 

v obci (rozpočet domácnosti, dluhy, orientace v systému sociálního zabezpečení v ČR, funkční 

gramotnost, látkové a nelátkové závislosti, pocit bezpečí a veřejný prostor, péče o děti                  

a výchova, orientace na trhu práce, možnosti organizace komunitního života).  

 

Eroze komunitních vazeb a snížený pocit bezpečí 

V obci bude vytvořen systém komunitní práce soustřeďující se na scelení obyvatelstva obce    

a potlačení jeho polarizace, obnovu veřejného prostoru a prostoru pro společenské vyžití            

a rozšíření spektra smysluplných volnočasových aktivit pro mládež i dospělé obyvatele obce.  
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Cíle a opatření 

 

Stabilizace bydlení a snížení počtu zadlužených osob a jistin 

Tematická 
oblast 1 

Bydlení a dluhy 

1.1 

Obecný cíl 

Očekávaná změna/dopad: 

Do roku 2022 si 88 osob udrží bydlení 
a/nebo bude přistupovat aktivně k řešení svých 
dluhů.  

Cílová skupina: 

Sociálně vyloučené osoby      
nebo osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

1.1.1 

Specifický 
cíl 

Očekávaná změna/dopad:  

Do roku 2022 si 30 osob v bytové nouzi udrží stávající bydlení díky individuální práci. 

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

1.1.1.1 7/2020 – 
6/2022 

Obec 
Vřesová 

30 podpořených osob  

2 pracovníci v terénu 

OPZ, 
výzva 52 

2 622 925 
(společná částka 
pro cíle 1.1.1.1, 
1.1.2.1, 1.1.3.1) 

1.1.2 

Specifický 
cíl 

Očekávaná změna/dopad:  

Do roku 2022 si 60 osob rozvine kompetence v oblasti bydlení, dluhové a funkční 
gramotnosti díky účasti na praktických workshopech.  

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

1.1.2.1 7/2020 – 
6/2022 

Obec 
Vřesová 

60 podpořených osob  

22 vzdělávacích 
workshopů 

OPZ, 
výzva 52 

2 622 925 
(společná částka 
pro cíle 1.1.1.1, 
1.1.2.1, 1.1.3.1) 

1.1.3 

Specifický 
cíl 

Očekávaná změna/dopad:  
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Do roku 2022 bude 40 osob přistupovat aktivně k řešení svých dluhů za podpory 
pracovníků v terénu. Pomoc v oblasti předlužení se pro obyvatele obce stane lépe 
dostupnou. 

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

1.1.3.1 7/2020 – 
6/2022 

Obec 
Vřesová, 
ČvT 

40 podpořených osob  

2 pracovníci v terénu  

1 pracovník dluhové 
poradny ČvT dochází 
jednou týdenně do 
obce 

OPZ, 
výzva 52 

 

ČvT 

2 622 925 
(společná částka 
pro cíle 1.1.1.1, 
1.1.2.1, 1.1.3.1) 

1.1.4 
Specifický 
cíl 

Očekávaná změna/dopad:  
Do roku 2022 bude 10 osob řešit své zadlužení formou insolvenčního návrhu.  

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

1.1.2.1 7/2020 – 
6/2022 

ČvT 10 insolvenčních 
návrhů 

OPZ 
mimo 
výzvu 52 

irelevantní 

 
 
 
 
 
 
 

Snížení napětí v obci a posílení sociální soudržnosti 

Tematická 
oblast 2 

Komunitní práce a participace 

2.1 

Obecný cíl 

Očekávaná změna/dopad: 

Do roku 2022 dojde ve Vřesové k rozvoji komunitního 
života jako nástroje aktivizace obyvatel, sníží se 
polarizace obyvatel, zvýší se participace obyvatel na 
veřejném dění 

Cílová skupina: 

Sociálně vyloučené 
osoby, obyvatelé obce 

2.1.1 

Specifický 
cíl 

Očekávaná změna/dopad:  
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Do roku 2022 bude 10 osob z CS aktivně participovat na kulturním a volnočasovém 
životě v obci Obnovení komunitních vazeb obyvatel obce, veřejného prostoru a 
prostoru pro společenské a kulturní vyžití v obci. 

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

2.1.1.1 2022 Obec 
Vřesová, 
Agentura 

10 komunitních/ kulturních/ 
volnočasových akcí 
připravených samosprávně 
obyvateli obce 

jiné zdroje 0 

2.1.2 

Specifický 
cíl 

Očekávaná změna/dopad:  

Do roku 2022 se zapojí 15 osob do zvelebování veřejných prostranství v obci  

2.1.2.1 2019 – 
2021 

Obec 
Vřesová, 
Agentura 

Definované potřeby v úpravě 
veřejného prostranství. 

jiné zdroje 0 
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Implementační část 

 

V této části budou definovány role jednotlivých aktérů v implementaci TAP při realizaci 

jednotlivých činností definovaných v předcházející kapitole.  

 

a. Role Agentury 

 

Agentura bude obec při realizaci definovaných aktivit podporovat a zaštiťovat následující 

oblasti:  

 podpora při tvorbě evaluačního mechanismu a při realizaci průběžné evaluace plnění 

ustanovení TAP 

 podpora při výzkumných aktivitách a tvorbě opatření založených na získaných datech 

 expertní podpora zejména v oblastech bydlení, bezpečnosti a prevence kriminality, 

dluhů, zaměstnanosti a komunitní práce 

 intenzivní spolupráce v oblasti přípravy a realizace projektových činností navázaných 

na TAP 

 shromažďování a přesun podnětů k státním institucím pro úpravy a změny na úrovni 

legislativní, vládní a na úrovni politiky jednotlivých resortů  

 podpora koordinace aktivit obce a dalších aktérů v aktivitách vymezených v TAP 

 podpora komunikace aktivit obce a dalších aktivit směrem k veřejnosti 

Agentura vyčlení jednoho lokálního konzultanta s odpovídajícím úvazkem, který bude obci 

Vřesová k dispozici. Kromě této personální podpory budou dále využity příslušné expertní, 

evaluační a výzkumné personální zdroje dle potřeb vycházejících z plnění TAP.  

 

b. Role obce 

 

Obec bude aktivně spolupracovat a koordinovat své aktivity s Agenturou a dalšími institucemi 

v oblastech vymezených TAP. Obec poskytne: 

 materiální a organizační podporu pro realizované aktivity včetně jednání pracovních 

skupin vytvořených v rámci naplňování ustanovení TAP, 

 součinnost při realizaci výzkumných aktivit a shromažďování dat, 

 součinnost při průběžném monitoringu a evaluaci dopadů implementovaných opatření, 



                            

 

13 
 

 úzkou spolupráci při komunikaci realizovaných opatření směrem k veřejnosti, 

 součinnost při naplňování cílů definovaných v jednotlivých aktivitách vymezených TAP.   

Obec pověří jednoho pracovníka, který bude mít kompetence pro řešení agendy sociálního 

začleňování a který bude odpovídat za koordinaci výše uvedeného.  

 

c. Systém spolupráce 

 

V procesu přípravy TAP byla vytvořena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni relevantní 

aktéři v oblasti sociálního začleňování: zástupci obce, Agentury, PČR, Úřadu práce                       

a organizací Světlo Kadaň, Člověk v tísni, Tady a teď a Khamoro. 

Pracovní skupina má za cíl: 

 připravit navrhovaná opatření pro realizaci 

 průběžně vyhodnocovat účinnost a dopady realizovaných opatření a připravit 

závěrečné hodnocení plnění Plánu 

Jednání pracovní skupiny zajišťuje obec, a to ve čtvrtletní frekvenci nebo podle potřeby. Na 

tvorbě obsahu jednání úzce spolupracují pracovníci Agentury a obce. Předávání informací 

směrem k vedení obce bude zajištěno přítomností představitele obce na jednáních pracovní 

skupiny. Pracovní skupina bude v případě potřeby rozšířena o nové členy, a to na podnět 

kteréhokoliv stávajícího člena. 

 

d. Vyhodnocování plánu 

TAP bude vyhodnocován v roční frekvenci dle následujícího harmonogramu. 

Termín Aktéři Výstup 

2020 (2. 

pololetí) 

Agentura, obec Vřesová a další 

aktéři dle potřeby 

Interní zpráva průběžného 

hodnocení TAP 

2021 (2. 

pololetí) 

Agentura, obec Vřesová a další 

aktéři dle potřeby 

Interní zpráva průběžného hodnocení 

TAP 
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2022 (1. 

pololetí) 

Agentura, obec Vřesová a další 

aktéři dle potřeby 

Závěrečné hodnocení TAP, 

doporučení návazných opatření 

Na procesu hodnocení se budou aktivně podílet konkrétní pracovníci obce a dalších 

zapojených institucí v úzké spolupráci s pracovníky Agentury (lokální konzultant, výzkumníci, 

evaluátoři, experti pro relevantní tematické oblasti). 

Financování TAP z OP Z 

Lokální partneři budou pro realizaci části aktivit definovaných v TAP čerpat finanční prostředky 

ze zdrojů OP Z v následující alokaci. 

 

 

 

Oblast Priorita 
Obecný 

cíl 
Specifický 

cíl 
Opatření 

Alokace 
(TAP) 

Operačn
í 
program  

Prioritní 
osa a 
specific
ký cíl OP 

Bydlení a 
dluhy 

1.  1.1  
 

1.1.1 1.1.1.1  2 662 925 OP Z – 
výzva č. 
052  

2.1 

1.1.2 1.1.2.1 

1.1.3 1.1.3.1 

TAP Vřesová 
celkem: 

2 662 925Kč (výzva č 052 OPZ) 2.1 
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Seznam použitých zkratek 

Agentura Odbor pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

ČvT Člověk v tísni, o. p. s. 

ESF Evropský sociální fond 

OP Operační program 

PČR Policie ČR 

SUAS Sokolovská uhelná, a. s. 

TAP Tematický akční plán 

VAVDP Vstupní analýza vzdálené dílčí podpory obce Vřesová 

 

 

Použité zdroje 

Smékalová, Tereza: 2019. Vstupní analýza vzdálené dílčí podpory obce Vřesová. Výzkumná 

zpráva. Agentura pro sociální začleňování: Praha. 
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Vyjádření odboru pro sociální začleňování (Agentura)  

Ministerstva pro místní rozvoj ČR   

k Tematickému akčnímu plánu obce Vřesová  

 
Žadatel o vyjádření stanoviska:   Obec Vřesová 

 
Tematický akční plán (TAP) schválen dne:    25. 3. 2020 

 

 
Kritérium 

 
Komentář 

 

Návaznost TAP na předchozí 
strategické plány  
(jejich účinnost/úspěšnost)  
 

V obc   V obci nebyl dosud zpracován žádný strategický plán v 
oblasti sociálního začleňování, obec nicméně schválila 
priority Plánu vzdálené podpory v oblasti sociálního 
začleňování. Plán definuje sedm základních oblastí a pět 
priorit vzdálené podpory. Tematický akční plán se 
soustřeďuje na dvě z nich: 1. zadluženost a 2. sociální 
napětí a komunitní vazby.  
 

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

TAP je v souladu se Strategií sociálního začleňování 
2014 – 2020, se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 
2016 – 2020 (v oblasti bezpečnosti, dluhů) i Strategií 
romské integrace 2015- 2020 (v oblasti zaměstnanosti). 
 

Kvalita procesu strategického 
plánování 

Do přípravy TAP se v rámci pracovní skupiny zapojili 
všichni relevantní aktéři od představitelů obce a zástupců 
komunity přes PČR, ÚP a neziskové organizace působící 
v obci či jejím okolí. TAP analyticky přímo navazuje na 
Vstupní analýzu vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová 
realizovanou Agenturou. V procesu přípravy TAP byla 
využita metoda stromu problémů a příčin.  

Kvalita zpracování TAP 

TAP se člení na tři základní části: analytickou, návrhovou 
a implementační. Analytická část je zpracována v 
návaznosti na vstupní analýzu a diskuse v rámci pracovní 
skupiny, intervence definované v návrhové části na 
analytické závěry přímo reagují.   
Součástí TAP je finanční plán čerpání prostředků z ESF.  
V TAP jsou popsány odpovědnosti jednotlivých aktérů a 
způsob hodnocení naplnění cílů. 

Respektování intervenční logiky 
(dodržení principu 
„problém-příčina-návrh řešení“) 
 

Návrhová část specifikuje cíle, které budou odrážet 
zlepšení situace v lokalitě v oblasti sociálního 
začleňování a indikátory, které umožní vyhodnocení 
účinnosti realizovaných opatření.  
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Dopady TAP 

Součástí každého opatření je popis dopadu na relevantní 
cílovou skupinu.  
Je navržená strategie vyhodnocení plnění TAP spolu 
s danými indikátory.   

Způsobilost TAP pro čerpání dotací 
v rámci výzvy OPZ 52 

Opatření TAP počítá s čerpáním finančních prostředků 
z EU z již vyhlášené výzvy OP Z. 
Cíle a aktivity TAP jsou v souladu s cíli a podporovanými 
aktivity operačních programů OP Z.  

Celkový komentář 

Tematický akční plán pro obec Vřesová v oblasti 
zadlužení a snižování napětí reaguje na aktuální potřeby 
lokality ve dvou oblastech definovaných v Prioritách 
vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová. Navržená 
opatření pozitivně ovlivní život cílové skupiny a zvýší 
kvalitu jejich života.  
 
  

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

DOPORUČUJE 
 

Tematický akční plán pro obec Vřesová v oblasti 
zadlužení a snižování napětí  

 
k financování v rámci výzvy OP Z 052. 

 

 

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura), oddělení regionálního centra západ 
zpracoval: 
 

Dne 26. 3. 2020                                   Ľubomír Lupták, Ph. D. 

        Lokální konzultant 

       

 

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne                           PhDr. David Beňák, Ph. D., DiS. 

     Ředitel odboru pro sociální začleňování 

     Ministerstva pro místní rozvoj ČR                                   
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